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Sistema de Gestão e Inspeção
de Infraestrutura Rodoviária
AMBISIG desenvolveu um sistema integrado de gestão e monitorização de infraestruturas rodoviárias.

Vantagens

OPORTUNIDADE

IMPLICAÇÕES

A rodovia é uma infraestrutura essencial ao
desenvolvimento económico pela mobilidade de
pessoas e bens que proporciona.

Haverá uma maior responsabilidade sobre
o operador da infraestrutura rodoviaria que terá
de estar dotado:

Adicionalmente, os recentes modelos de ﬁnanciamento adoptados pelo estado Português para
a expansão da rede através de contratos de PPP’s
levam, para garantir o seu pleno funcionamento
a dotar o dono da infraestrutura de meios de
auscultação e ﬁscalização das condições de
operação tendo em vista assegurar o funcionamento das suas condições estruturais.

• Metodologias e processos contínuos de
inspeção da rodovia;
• Operacionalizar a sua gestão/manutenção
continuada tendo em vista optimizar os níveis
de serviço e segurança bem como a redução
dos custos de operação;
• Manter elevados os meios de segurança
rodoviária da rede ou infraestrutura “estrada”
é um dos factores que contribui para os níveis de
segurança que se pretende alcançar.

• Melhorar o nível de serviço, conforto e segurança através de um maior controlo nas inspeções
às infraestruturas rodoviárias;
• Diminuir o TCO (Total Cost of Owner-ship) associado à exploração da rodovia;
• Planear campanhas de manutenção no tempo e no espaço, diminuindo os tempos e níveis de interdição
e obstrução da rodovia;
• Planeamento dos meios ﬁnanceiros adequados à operação da infraestrutura rodoviária;
• Aumentar a durabilidade das infraestruturas rodoviarias.

CONDICIONALISMOS
Haverá uma tendência de redução das estruturas técnicas operacionais por parte dos operadores
de infraestruturas tendo em vista a redução da sua despesa de funcionamento, obrigando a:
• Adopção de metodologias, processos e equipamentos de inspeção da rodovia e dos equipamentos de
sinalização que permitam:

Inventário de sinalização vertical,
sinalização horizontal e equipamentos de segurança

• Obter em contínuo os indicadores do estado do pavimento rodoviário;
• Identiﬁcar e caracterizar as patologias da infraestrutura rodoviária.
• Suporte à decisão na gestão das atividades de manutenção tendo em vista:
• Redução dos tempos de inoperacionalidade da rodovia;
• Redução de custos de manutenção e reparação da rodovia;
• Aumento da segurança, qualidade e conforto da rodovia.
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MEDIÇÃO GEORREFERENCIADA

VIDEOGRAFIA GEORREFERENCIADA

A medição dos indicadores de qualidade do pavimento é efetuada por um conjunto de sistemas de
medição por triangulação laser sem contacto

CARATERÍSTICAS:
Sistema de Videograﬁa da Via:

Características do Sistema de Medição:
• Velocidade de medição até 75 km/h;
• Possui iluminação própria a laser pelo que pode
operar em todas as condições atmosféricas;

• O sistema efetua simultaneamente todos os
tipos de medições, perﬁl longitudinal e perﬁl
transversal, calculo do IRI e macrotextura;
• Gráﬁcos de via são realizados em tempo real
durante a marcha.

• Permite efectuar o cadastro dos equipamentos
da rede viária;
• Equipamentos de segurança;
• Identiﬁcação e visualização da envolvente da via;
• Registo histórico da via e envolvente.

Sistema de Videograﬁa com camara 3D:
Funcionalidades do software embarcado desenvolvido para facilitar
a operacionalidade do sistema
• Introdução de itinerários constituídos por vias
diferentes por onde será realizada a marcha de
medição;
• Introdução de eventos (pontos notáveis) e acerto
dos PK’s de via;

• Cálculo automático dos índices de qualidade;
• Impressão automática em tempo real dos
gráﬁcos dos indicadores do estado da via;
• Geração automática da listagem de defeitos de
via.

• Georreferenciação de precisão dos equipamentos
da via.

Medição retroﬂexão da sinalização
vertical:

Sistema de Videograﬁa de alta
resolução do Pavimento:
• Veriﬁcação da sinalização horizontal;
• Inspeção visual do pavimento;
• Identiﬁcação de patologias associadas à degra
dação do pavimento.

Sistema LIDAR, (radar laser):
• Medição e veriﬁcação de gabaritos da via em
tuneis;
• Medição da altura passagens superiores;
• Deteção de obstruções do gabarito da via (por
exemplo vegetação).

• Equipamento utiliza iluminação de infravermelhos
para medição da retro reﬂexão da sinalização
vertical;
• A medição é efetuada à velocidade do veículo
e permite medir e veriﬁcar a retroreﬂexão de
toda a sinalização vertical.

Videograﬁa da via
Este sistema permite a ﬁlmagem de alta resolução da via e sua envolvente. O registo videográﬁco da via tem a vantagem de permitir identiﬁcar
e avaliar o estado dos equipamentos da rodovia,
passagens superiores, sinalização e envolvente
da rodovia.

IRI

A realização do registo videográﬁco é efetuada
pelo veículo de medição a alta velocidade,
dispensando as inspeções visuais apeadas, possibilitando assim a diminuição signiﬁcativa com os
custos de operação, ao mesmo tempo que se
obtêm ganhos com a segurança dos técnicos.

Videograﬁa de rodóvia

Outra vantagem do registo videográﬁco é a possibilidade de poderem-se comparar campanhas
efetuadas em diferentes datas e avaliar a degradação dos equipamentos no tempo.
O sistema é constituído por três câmaras matriciais, uma para ﬁlmagem da via frontal, outra para
a via traseira ao veículo e, uma outra ﬁlmagem
lateral (berma). Uma terceira camara 3D frontal
permite georreferenciar com exactidão todos os
elementos identiﬁcados.
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Sistema de Videograﬁa com camara 3D
O registo videográﬁco da via é cruzado com a informação da camara 3D permitindo geolocalizar com
precisão os equipamentos da via.

Sistema LIDAR, (radar laser)
O sistema de medição por radar laser, permite fazer o levantamento tridimensional de uma nuvem de
pontos que caracteriza a volumetria dos equipamentos existentes na via. Este sistema permite efetuar a
medição das alturas das passagens superiores e a deteção de obstruções do gabarito da via. Com este
sistema é efetuar uma reconstrução tridimensional da envolvente da rodovia.

Sistema de Videograﬁa de alta resolução
do Pavimento
O registo videográﬁco de alta resolução do pavimento a vantagem de permitir identiﬁcar visualmente e
avaliar e identiﬁcar patologias associadas à degradação do pavimento. A realização do registo videográﬁco
é efetuada pelo veículo de medição a alta velocidade, dispensando assim as inspeções visuais apeadas.
Desta forma obtém-se uma diminuição signiﬁcativa dos custos de operação e ganhos consideráveis com a
segurança dos técnicos.
Uma outra vantagem do registo videográﬁco é a possibilidade de poder-se comparar campanhas efetuadas em diferentes datas, ao mesmo tempo que se avalia a degradação dos equipamentos no tempo.
A iluminação de infravermelhos é especialmente útil para ﬁlmagem nocturna e diurna pois permite que o
sistema de registo funcione de forma autónoma sem depender das condições de iluminação externas (luz
solar)

3D de Infrastrutura rodviaria
Videograﬁa do pavimento

Nuvem de pontos de túnel
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Sistema de suporte à decisão na gestão das
atividades de manutenção e operação da rodovia

O QUE É A SOLUÇÃO

O RailManagement é uma solução de suporte à decisão na gestão das atividades de manutenção e operação
da ferrovia.

O produto e-road apresenta-se como uma solução integrada de suporte à gestão da Rodovia que dá
resposta às necessidades e condicionalismos identiﬁcados.

O sistema permite o cadastro e monitorização da infraestrutura, com base na informação georreferenciada
recolhida pelo sistema de medição RoadVision.

A solução e-road é constituída pelos seguintes componentes:

?

Funcionalidades Operacionais do Software
• Apresenta os parâmetros caracterizadores da estrada e do pavimento georreferenciados;
• Calcula indicadores de qualidade da via;
• Permite visualizar e comparar múltiplas campanhas;
• Determina de forma automática ou semi-assistida quais os troços da estrada onde tenham ocorrido
variações:
• Usa modelos probabilísticos e determinísticos para fazer a previsão da evolução do estado do pavimento;
• Possui ferramentas de apoio à decisão para determinar a melhor estratégia;
• Análise do percurso das anomalias;
• Análise do percurso de atividades;
• Pesquisas avançadas com possibilidade de exportação;
• Exportação dos dados diretamente para os registos do SGQ;
• Workﬂows de aprovação de ordens e propostas de trabalho.

Sistema de Inspeção e Medição
da rodovia.

Sistema de suporte à decisão na gestão das atividades de
manutenção e operação da rodovia.

Relatórios
• Histórico de manutenções;
• Relatórios de inspeção;
• Tratamento estatístico dos dados;
• Patologias a reparar;
• Análise de custos;
• Secções rodoviárias que devem ser beneﬁciadas;
• Orçamento anual necessário para executar o programa de conservação.

Aquisição de dados

Servidor aplicacional
e base de dados
Georreferenciarão das patologias encontradas

Decisores
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Sistema de Inspeção
e Medição da rodovia
O Roadvision é uma solução constituída por equipamentos de georreferenciação, medição e videograﬁa
para deteção de patologias e parâmetros da rodovia.
O veículo dispõe de diversos sistemas que permitem fazer a videograﬁa georreferenciada, e a medição
sem contacto dos parâmetros indicadores do estado do pavimento.
Toda a informação recolhida pelo veículo é integrável em software desenvolvido especiﬁcamente para a
gestão da manutenção, relativamente a todas as ações de manutenção preventiva sistemática e preventiva
condicionada, realizadas sobre a infraestrutura da rodovia
O RoadVision é a componente do e-road que faz a medição e auscultação sem contacto do estado da
infraestrutura rodoviaria constituído pelos seguintes subsistemas:

Videograﬁa Georreferenciada:

Medição Georreferenciada de:

• Videograﬁa da via (camaras de alta resolução
frente, lateral e traseira);
• Videograﬁa de alta resolução do pavimento;
• Videograﬁa georreferenciação exata dos equipa
mentos da via através da utilização de camara 3D;
• Sistema LIDAR, (radar laser);
• Medição retroﬂexão da sinalização vertical.

• Perﬁl transversal do pavimento (cavado das
rodeiras, inclinação transversal);
• Perﬁl longitudinal (Macrotextura e IRI índice
de irregularidade longitudinal);
• Curvatura;
• Inclinação longitudinal;
• Coeﬁciente de atrito;
• Medição da retro reﬂexão da sinalização vertical.

Medição dos indicadores de qualidade
• Perﬁl transversal do pavimento;
• Cavado das rodeiras;
• Inclinação transversal;
• Perﬁl longitudinal;
• Macrotextura;
• IRI índice de irregularidade longitudinal.

• Curvatura;
• Inclinação longitudinal;
• Coeﬁciente de atrito;
• Medição da retro reﬂexão da sinalização
vertical.

O sistema permite efetuar medições com velocidades até 75 km/h cumprindo os requisitos das normas
EN 13473, EN-1306-6, EN 1306-8. O sistema de medição é baseado em unidades ópticas de medição 3D
e numa unidade inercial com GPS diferencial.
São disponibilizados gráﬁcos em tempo real dos parâmetros medidos.

Profundidade da rodeira esquerda

Profundidade da rodeira
Videograﬁa do canal rodoviário

Veiculo de medição

www.ambisig.pt

