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Resumo 

 

O Building Information Modeling (BIM) é uma metodologia em crescimento na indústria da 

Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). O BIM aparece como um novo método de trabalho mais 

colaborativo entre projetistas de várias especialidades, assente num modelo único tridimensional, 

centralizador de diferente tipo de informação de carácter geométrico, físico e económico. A execução 

deste trabalho tem como objetivo principal analisar a aplicação da metodologia BIM ao setor das 

infraestruturas de transporte ferroviário, nomeadamente, em relação à conceção da via férrea. 

Foi realizada a criação do modelo de uma linha férrea, referente a um caso de estudo, 

recorrendo a duas ferramentas de base BIM, onde foram identificadas as limitações verificadas e 

apresentados os procedimentos adequados à obtenção do modelo 3D/BIM. Foi gerado ainda o modelo 

4D/BIM referente ao planeamento construtivo por recurso a uma outra ferramenta de base BIM, 

permitindo obter a simulação visual das diferentes tarefas de obra a executar. Posteriormente, foi 

realizada a extração de informação do modelo BIM, de forma a obter mapas de quantidades de 

materiais referentes ao balastro, sub-balastro, fundação, geossintético e ainda o movimento de terras, 

bem como a representação das peças desenhadas do projeto, segundo os dois softwares de 

modelação. 

Concluiu-se que a metodologia BIM e as ferramentas utilizadas podem ser aplicadas com 

vantagem no projeto, apesar das dificuldades. Sendo uma metodologia em constante evolução espera-

se que futuramente esteja apta para a sua total utilização e conduza a melhorias significativas no setor.  
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Abstract 

 

 

The Building Information Modeling (BIM) is a growing industry methodology in the Architecture, 

Engineering and Construction (AEC). BIM appears as a new method of work between designers of 

various specialties, more collaborative and based on a three-dimensional model, centralizer of different 

type of information of geometric, physical and economic character. The main objective of this work is to 

analyse the application of the BIM methodology to the rail transport infrastructure sector, namely, to the 

design of the railway. 

The creation of the railway line model was carried out, using two softwares which can be applied 

to BIM methodology, where the limitations were identified and the procedures adequate to obtain the 

3D / BIM model were presented. It was also generated the 4D / BIM model regarding the constructive 

planning with another BIM base tool, allowing to obtain the visual simulation of the different work tasks 

to be performed. Subsequently, it was performed the extraction of information of the BIM model, to get 

tables of materials quantities of ballast, sub-ballast, foundation, geosynthetic and also earthworks, as 

well as the representation of the drawings from the project according to the two modeling softwares. 

It was concluded that the BIM methodology and the tools used can be applied with advantage 

in the project, despite the difficulties. As a constantly evolving methodology, it is expected that, in the 

future, it will able to fully utilize it and lead to significant improvements in the sector.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento geral 

 

O mercado global da indústria ferroviária tem mostrado um crescimento sólido, apesar de ligeiro 

atraso, sendo previsto que aumente 2,3 % ao ano até 2020 (Suchocki, 2017). Quanto ao mercado 

nacional, as infraestruturas de transporte carecem de reabilitação, mas é actualmente uma aposta do 

investimento público. Sendo um dos mais antigos setores da engenharia, são requeridas novas 

ferramentas para o cumprimento dos próximos desafios de uma forma mais produtiva, de modo a 

alcançar uma maior competividade em relação aos restantes meios de transporte. 

A eficiência do transporte ferroviário depende, essencialmente, da qualidade da infraestrutura 

ferroviária. Assim, é fundamental que o projeto seja devidamente concebido, de forma a garantir que a 

via férrea admita as melhores condições de circulação dos comboios. Porém, o comportamento de uma 

infraestrutura ferroviária apresenta um decréscimo de qualidade ao longo do tempo, causado pela 

degradação, desgaste e fadiga dos carris e pela deterioração da geometria de traçado da via (Teixeira, 

2016a). Estas ocorrências podem causar acidentes, colocando em risco a vida dos utilizadores. É assim 

necessário planear a realização de inspeções da via férrea, para a obtenção de informação relativa ao 

seu estado de conservação. A aquisição, manipulação, reutilização e geração de dados requer a 

utilização de ferramentas computacionais que possam apoiar a tomada de decisão em relação à 

realização de obras de manutenção, reabilitação ou renovação da via férrea. 

Atualmente, a indústria da construção tem vindo a ser direcionada para a implementação da 

metodologia Building Information Modelling (BIM) em diversos setores. O BIM é um conceito de trabalho 

colaborativo, fortemente apoiado nos avanços tecnológicos computacionais. As atuais ferramentas de 

base BIM permitem o desenvolvimento de projetos de edifícios, incluindo as fases de conceção, 

construção, manutenção, gestão e, ainda, demolição. No entanto, é ainda pouco utilizado no setor das 

infraestruturas de transporte (estradas, ferrovia, pontes, túneis, aeroportos e portos) (Campestrini et al., 

2015). Encontram-se, no entanto, alguns registos bibliográficos, no domínio das infraestruturas, 

permitindo concluir que recentemente tem havido um interesse crescente na aplicação do BIM também 

neste setor (Bradley et al., 2016). A sua aplicação requer o envolvimento dos profissionais, de modo a 

que tecnologia BIM possa ser reconhecida como um auxiliar no desenvolvimento de projetos 

(Campestrini et al., 2015).  

1.2.  Objetivos e metodologia 

 

O estudo apresentado nesta dissertação tem como objetivo principal analisar a aplicação da 

metodologia BIM ao setor das infraestruturas de transportes ferroviários, nomeadamente, em relação 

à conceção da via férrea. 
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Como caso prático de aplicação foi selecionada a obra de renovação de uma linha férrea em 

Portugal. A empresa nacional Infraestruturas de Portugal forneceu os dados, necessários ao 

desenvolvimento do estudo, relacionados com o projeto de renovação da via.  

Com o propósito de contextualizar a pesquisa é realizado um estudo inicial relativo à 

metodologia BIM (conceito, aplicabilidade e nível de implementação nacional e internacional) e ao 

projeto de infraestruturas ferroviárias (conceção, inspeção e renovação). Foi feita uma extensa revisão 

de pesquisa bibliográfica de modo a entender a aplicabilidade prática do caso de estudo proposto na 

metodologia. 

Com base na informação fornecida procedeu-se ao desenvolvimento de modelos BIM e 

manipulação da informação inerente ao projeto. O processo de implementação BIM no setor foi 

comparado com os métodos tradicionais, de forma a poderem ser obtidas as principais conclusões 

relativamente à adequabilidade da metodologia no desenvolvimento de projetos de renovação de vias. 

Além, do objetivo principal foram estabelecidos três objetivos secundários, que são: 

 

− Criar o modelo do projeto, com base em ferramentas BIM; 

− Analisar a interoperabilidade entre ferramentas BIM e a visualização do planeamento 

construtivo estabelecido para o caso de estudo; 

− Utilizar a informação do modelo BIM criado, na obtenção de mapas de quantidades de 

materiais e na apresentação de orçamentos. 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

 

O presente texto está organizado em 6 capítulos e 2 anexos: 

 

− O capítulo introdutório apresenta o âmbito em que se insere o problema, os objetivos, a 

sua metodologia e a estrutura do documento; 

− O segundo capítulo, aborda a revisão de literatura relativa à metodologia BIM e aos 

avanços tecnológicos de suporte descrevendo a sua ideologia, funcionalidade e 

normalização. Apresenta ainda uma lista de softwares BIM de maior no setor com destaque 

para os utilizados nas infraestruturas de transportes, e analisa o grau de implementação 

BIM a um nível mundial e nacional, fazendo uma comparação da metodologia na 

construção e nas infraestruturas de transporte; 

− O terceiro capítulo, descreve a obra de renovação duma via férrea do caso de estudo 

considerado, com base na informação fornecida é efetuada a modelação do projeto; 

− O quarto capítulo analisa o nível de interoperabilidade entre o software de modelação e as 

ferramentas de base BIM e apresenta a simulação do processo construtivo da 

infraestrutura; 
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− O quinto capítulo aborda a manipulação da informação contida no modelo BIM criado, com 

o objetivo de obter peças desenhadas, mapas de quantidades materiais e de movimento 

de terras; 

− O sexto capítulo apresenta as principais conclusões, sendo referidas as limitações 

detetadas e as potencialidades demonstradas ao longo do desenvolvimento do trabalho, e 

são indicadas propostas futuros desenvolvimentos, no âmbito da infraestrutura; 

− O anexo I apresenta os mapas de quantidades de materiais realizados no Civil 3D e o 

anexo II ilustra as peças desenhadas obtidas através do Civil 3D e do Revit. 
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2. BIM – BUILDING INFORMATION MODELING 

 

A indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) pretende, no desenvolvimento de 

um projeto, a participação de vários intervenientes, com capacidades e conhecimentos técnicos. 

Surgindo então, um interesse crescente na metodologia BIM, que traz vantagens em todas as fases do 

ciclo de vida de um projeto. O presente capítulo retrata as características da metodologia BIM, a sua 

evolução e como se insere no setor das infraestruturas de transporte, mais especificamente, em 

infraestruturas ferroviárias. 

2.1. Breve história 

 

O primeiro sistema computacional com capacidade de traçado de desenhos foi criado por Ivan 

Sutherland, em 1963, o Sketchpad (Bergin, 2013). Contudo, a utilidade prática desta tecnologia era 

muito limitada devido à ausência de monitores com suficiente capacidade gráfica. No início dos anos 

70 são utilizados os monitores Cathode Ray Tube (CRT), como dispositivos gráficos, contribuindo para 

o desenvolvimento dos sistemas gráficos de apoio ao traçado (Computer Aided Drawings, CAD). 

Em 1974, Eastman considera que a representação dos projetos de construção através 

unicamente de desenhos, em suporte digital ou em papel, é ineficiente pois é baseado num elevado 

grau de redundâncias do objeto, representado em diversas projeções e escalas. Refere ainda a 

dificuldade de obter desenhos consistentes, quando o projeto é submetido a alterações, pela dificuldade 

da sua permanente atualização (Eastman M et al., 1974). No sentido de agilizar o processo de produção 

de desenhos, foi criado o Building Description System (BDS), um sistema com capacidade de 

armazenar, de admitir modificações e de permitir a consulta e a análise da informação detalhada 

relacionada com o projeto, construção e gestão do edifício. Na conceção do BDS, foram efetuados 

esforços no sentido de desenvolver processos que possibilitassem um rápido acesso à base de dados, 

organizados em função do tipo de elementos e especialidade (Eastman M et al., 1974).  

Várias aplicações CAD foram sendo desenvolvidas acompanhando o interesse comercial 

imergente, estimulado pelas grandes indústrias mundiais, como os fabricantes dos setores automóvel 

e aeroespacial (Cohn, 2010). Essas indústrias criaram grupos específicos para o desenvolvimento de 

software gráfico de apoio ao projeto. No entanto, a grande expansão das aplicações CAD no mercado, 

ocorreu apenas no final dos anos 80 e início de 90, acompanhando o elevado avanço tecnológico 

verificado. Inicialmente, foi definida uma ampla variedade de formatos de dados, estabelecida por 

diferentes entidades, dificultando a leitura e a conversão de desenhos entre sistemas. Este problema 

de interoperabilidade foi gradualmente sendo ultrapassado com a definição de formatos mais 

uniformes, ou seja, mais padronizados, tornando a partilha de informação gráfica entre sistemas mais 

eficaz (Bergin, 2013).  Contudo, a impressão de desenhos, elaborados nos sistemas CAD, continuou a 

ser uma prática comum pelas partes envolvidas no projeto, assim como, a partilhar de informação é 

baseada na interpretação dos desenhos. O interesse na partilha de dados, com base em formatos 

padronizados, ao longo do desenvolvimento do projeto, possibilitando a consulta e a modificação de 
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informação relacionada com todo o processo de conceção, construção e gestão de um edifico, é o 

impulsionador para o desenvolvimento dos sistemas atuais de base BIM. 

A metodologia BIM tem vindo a ser gradualmente introduzida na indústria da construção em 

todo mundo, com uma forte expressão nas últimas décadas. Charles Eastman, professor no Instituto 

de Tecnologia de Georgia, é considerado o pioneiro da sua implementação na indústria da construção, 

tendo estabelecido o acrónimo hoje conhecido (Garagnani, 2017). Eastman refere que o BIM “é uma 

tecnologia de modelação e um conjunto de processos associados para produzir, comunicar e analisar 

modelos de construção”(Eastman et al., 2008). 

 

2.2. Conceitos e características  

 

O BIM é atualmente considerado um dos desenvolvimentos tecnológicos mais promissores no 

domínio da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). A metodologia BIM impõe mudanças 

significativas em toda a atividade inerente ao setor, face à atual abordagem no processo de 

desenvolvimento do projeto, construção e manutenção de infraestruturas (Eastman et al., 2008). 

O BIM pode ser definido como o processo de criação, partilha, troca e gestão de informação 

de uma forma eficaz, durante todo o ciclo de vida da construção do edifício. O conceito fundamental é 

a utilização de um repositório digital único de dados, ao qual todas as pessoas envolvidas têm acesso, 

partilhando toda a informação criada, alterada e adicionada, ao longo do ciclo de vida do edifício (Kurwi 

et al., 2017). 

A metodologia BIM é apoiada na utilização de sistemas de informação com um elevado nível 

de interoperabilidade de forma a conceber modelos digitais centralizadores de dados. A informação 

contida no modelo BIM é utilizada no suporte à tomada de decisões durante o ciclo de vida do 

empreendimento, permitindo a obtenção de documentos de alta qualidade, a análise do comportamento 

energético ou de sustentabilidade, a comparação de custos em diversas fases do projeto e construção, 

o planeamento da manutenção e a atividade de gestão do empreendimento (Figura 2.1). O modelo BIM 

apoia a colaboração entre diferentes utilizadores, em diversas fases do ciclo de vida da estrutura, pois 

permite a adição, a extração, a atualização e alteração de dados em cada uma das etapas, conforme 

necessário ao longo do processo (Eastman et al., 2008).  

Segundo a conferência que decorreu em 2005, houve várias discussões sobre o BIM e 

Eastman & Laiserin defendiam, que o BIM devia ser considerado como todo o processo de troca, 

reutilização e controlo das informações do projeto geradas durante o ciclo de vida do empreendimento 

e apenas um modelo de informação. O conceito BIM definido a partir do aspecto do controle integrado 

de informações geradas durante o ciclo de vida do empreendimento tem um significado mais forte como 

controle integrado de processos através de modelagem paramétrica avançando a partir dos conceitos 

de CAD 2D e modelo de Objeto CAD (Ham et al., 2008). 
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Figura 2.1 - Ciclo de vida de empreendimento em ambiente BIM (adaptado de Calvert, 2013) 

A estrutura do modelo BIM é organizada e de fácil acesso, garantindo o desenvolvimento de 

processos colaborativos, que se desenrolam durante o ciclo de vida de um edifício. A tecnologia BIM 

revela-se importante na área da construção, reduzindo o tempo e os custos financeiros associados a 

todo o processo que envolve a construção. Assim, o modelo BIM, que é criado e atualizado ao longo 

de todo do ciclo de vida do empreendimento, contém toda a informação, apoiando todas as atividades 

inerentes à indústria da construção (Howell e Batcheler, 2003). 

Pode ainda referir-se que a metodologia BIM consiste num processo de criação de modelos de 

informação compostos por toda a informação gráfica e não-gráfica relacionada com o projeto, 

concentrada num repositório, o modelo BIM, partilhado por todas as entidades envolvidas (Common 

Data Environment, CDE) (McPartland, 2017). O conjunto de dados contidos no modelo são 

provenientes de distintas especialidades (arquitetura, estruturas e serviços) podendo ser 

acrescentados com a informação relativa a manutenção ou custos. As distintas aplicações, realizadas 

sobre a informação do modelo BIM, são referidas como as várias dimensões do BIM, onde cada 

dimensão corresponde à incorporação de informação especifica e à sua utilização (Figura 2.2).  

A tecnologia BIM é baseada na modelação por objetos paramétricos (Porto et al., 2015). Um 

elemento paramétrico é um objeto digital que contém, além dos parâmetros geométricos, várias 

características especificas como as propriedades físicas e materiais: 

− O modelo 3D representa a estrutura geométrica espacial referente às disciplinas de 

arquitetura, estruturas e sistemas (água, eletricidade ou internet) e as ferramentas 

utilizadas permitem a análise de conflitos entre estas especialidades;  

− O modelo 4D acrescenta a dimensão relativa ao fator tempo, traduzindo o planeamento da 

construção, possibilitando o controlo na deteção de incoerências ou alterações complexas 

que eventualmente possam ser introduzidas no projeto de construção inicial;  

− A dimensão 5D está associada à componente custos, apoiando a obtenção de orçamentos 

em distintas fases do projeto e da construção;  
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− O modelo 6D apoia a realização de simulações energéticas e de sustentabilidade, apoiando 

o estudo, ainda em fase de projeto, da otimização do consumo de energia no imóvel;  

− O modelo 7D é utilizado por gestores na atividade de manutenção e de gestão do 

empreendimento em uso, pois permite, aos técnicos, extrair e consultar relevantes dados 

de ativos, como o estado de componentes, especificações, manutenção/operações 

manuais ou períodos de garantias (Elsafani, 2016). 

 

 

Figura 2.2 - As várias dimensões do modelo BIM (adaptado de First In Architercture, 2018) 

2.3. Interoperabilidade 

Na indústria da construção, o desenvolvimento do projeto deve integrar um trabalho de equipa, 

onde cada especialidade é suportada por diferentes aplicações. As aplicações CAD permitem essa 

colaboração, embora de um modo bastante segmentado, com base na realização e interpretação de 

desenho e no recurso a padrões uniformes de dados digitais, quando distintos softwares são utlizados. 

 A capacidade de interoperabilidade entre sistemas constitui um problema no setor AEC devido 

à necessidade de se recorrer a várias aplicações e sistemas heterogéneos, utilizados pelas diferentes 

empresas. A interoperabilidade pode ser definida como “a capacidade de dois ou mais sistemas ou 

componentes poderem trocar informação e utilizar essa mesma informação” (Grilo e Jardim-Goncalves, 

2010).  

A maioria dos softwares disponíveis no mercado admitem apenas alguma capacidade de 

transferência de dados. No entanto, dado que o setor requer o uso de distinto tipo de sistemas digitais, 

a interoperabilidade é um fator importante a considerar no desenvolvimento de software de apoio à 

indústria, e, naturalmente, também no desenvolvimento de ferramentas de base BIM. Nesse contexto, 
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a organização internacional não lucrativa, BuildingSMART, agregando dezassete países, apresenta 

como objetivo principal, definir padrões de dados, de processos e de terminologias, que permitem um 

melhor entendimento no desenvolvimento de projetos BIM (buildingSMART, 2017). Esta entidade 

concebeu o formato de dados, implementado na maioria dos sistemas de base BIM, o formato Industry 

Foundation Classes (IFC). 

2.3.1. Normalização  

A Industry Foundation Classes (IFC) é uma norma criada para permitir a partilha de modelos 

completos e precisos, entre os vários intervenientes, independentemente das aplicações por eles 

utilizadas e de forma a garantir uma troca de informação eficaz ao longo do processo (Ham et al., 2008).  

Desde 1996 que esta especificação tem vindo a ser desenvolvida e implementada pela Autodesk. A 

empresa tem efetuado parcerias com empresas com o objetivo de criar diverso tipo de aplicações, 

dirigidas a diversos setores da construção, mas suportadas no padrão IFC. Novas versões da IFC têm 

sido desenvolvidas de forma a admitirem uma maior variedade de objetos paramétricos, classificação 

de dados e uma organização mais estruturada e ampla. A Figura 2.3 ilustra a evolução da IFC, desde 

da sua conceção. 

 

Figura 2.3 - Evolução do desenvolvimento do padrão IFC (adaptado de Liebich, 2013) 

 

Uma adenda à última versão IFC4 foi lançada pela BuildingSmart, em 2016. Nesta versão foram 

introduzidas melhorias relacionadas com a inclusão de “várias extensões do IFC em edifícios, serviço 

de edifícios e áreas estruturais, melhorias de geometria e outras componentes de recurso, numerosas 

melhorias de qualidade, especificação simples ifcXML totalmente integrada e um novo formato de 

documento” (buildingSMART, 2016b). A atual versão IFC4 suporta outros produtos, nomeadamente, 

International Framework Dictionaries (IFD), Information Delivery Manuals (IDM), and Model View 

Definitions (MVD). Estes padrões são específicos para a execução de diferentes funções 

(buildingSMART, 2016b): 

− IFD é uma norma dirigida ao estabelecimento de terminologia e de definições, possibilitando a 

ligação entre o modelo e diversas bases de dados com informações específicas do projeto e 

do produto (Sousa, 2016); 
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− IDM tem como principal objetivo garantir que os dados são comunicados de uma forma 

entendível pelo software que os recebe, possibilitando que haja uma metodologia para capturar 

e especificar processos e trocas de informação durante o ciclo de vida do empreendimento 

(buildingSMART, 2011);   

− MVD define uma subsecção da IFC, necessária ao fornecimento de uma orientação para a 

implementação de todos os conceitos IFC, dentro de um conjunto, contendo a especificação 

de requisitos do software para a implementação de uma interface IFC (Sousa, 2016). 

2.3.2. IFC – Rodoviário e Ferroviário 

 

O problema da interoperabilidade tem vindo a ser resolvida no âmbito da construção vertical, 

em detrimento do domínio das infraestruturas horizontais (ferrovia, estradas, aeroportos, etc.), que tem 

sido menos estudada. Em parte, devido à ainda falta de dados padronizados que possam ser 

considerados com uma organização e designação aceitáveis e suficientemente conhecidas no âmbito 

BIM. Esta lacuna limita a adoção e eficácia do BIM como meio de integração e de colaboração no 

projeto ferroviário. No entanto, a organização BuildingSMART começou recentemente a expandir o 

formato IFC de forma a suportar o projeto de infraestruturas horizontais.  

O primeiro IFC, dirigido ao projeto de infraestruturas, foi estabelecido com a colaboração da 

buildingSMART com a instituição Open Geospatial Consortium (OGC) (Russell et al., 2016). O primeiro 

projeto de extensão buildingSMART IFC para infraestrutura, foi lançado em julho de 2015, com a 

designação P6 IFC Alignment. Esta norma tem servido de base para o desenvolvimento de outras 

normativas, como a IFC-Bridge e a IFC- Road, e fornece o modelo de dados para a informação relativa 

ao alinhamento, em 2D e 3D, e para a localização espacial de recursos de infraestrutura 

(buildingSMART, 2016a). Esses padrões estendem a IFC de base, de forma a incluir os padrões OGC, 

oferecendo suporte a coordenadas e níveis geográficos globais e não locais. Ao utilizar estes padrões, 

os dados geométricos podem ser partilhados com precisão através de diferentes modelos, sistemas e 

ferramentas com redundância mínima de dados (Russell et al., 2016).  

No caso específico da ferrovia, os caminhos de ferro chineses desenvolveram um modelo de 

IFC Railway para as linhas de alta velocidade com a hierarquia indicada na Figura 2.4. O IFC Railway 

apresenta uma separação evidente entre o modelo semântico e o modelo geométrico: o modelo 

semântico pretende desenvolver novas entidades relacionadas com os vários elementos ferroviários 

(plataforma, via, sub-base, túneis ou viadutos). O modelo geométrico caracteriza novas formas 

geométricas de entidades ferroviárias, baseadas em algumas entidades IFC existentes. Adicionalmente 

é possível a interligação com a estrutura IFC Road, pois há diversos elementos estruturais idênticos, 

assim como modelação geométrica (Sécio, 2018).  

Como as infraestruturas ferroviárias são usualmente sistemas lineares, estas podem sofrer 

alterações no seu traçado. Um mecanismo introduzido no IFC Railway possibilita saber a posição 

relativa dos elementos e manter o posicionamento de sinais, carris, postes de catenária, etc., sempre 

que há alterações ao traçado. Esta capacidade revela-se importante quando é necessário desenhar 
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outros elementos de via, distintas das habituais travessas, carris ou balastro, como por exemplo, 

caleiras de cabos e catenária, entre outros (Sécio, 2018). 

 

 

 

Figura 2.4 – Estrutura do IFC Railway elaborada pela China Railways (adaptado de Sécio, 2018) 

 

2.4. Níveis de desenvolvimento e maturidade 

Segundo o organismo BIMForum “a especificação do Nível de Desenvolvimento (Level of 

Development, LOD) é uma classificação que permite aos profissionais especificar e articular com um 

alto nível de clareza o conteúdo e a confiabilidade  dos modelos BIM, entre as várias etapas no processo 

de projeto e construção” (BIMForum, 2015). A instituição define cinco níveis de desenvolvimento, de 

LOD100 a LOD500, relacionados com o nível de desenvolvimento com que estão definidas as 

características dos elementos paramétricos do modelo, referentes a diferentes especialidades. Esta 

classificação permite identificar qual o tipo e quantidade de informação com que dado modelo foi 

definido. Deste modo, um técnico, quando recebe um modelo para a realização da sua atividade, 

conhece qual o nível de informação que o modelo contém, e pode assim ter confiança nos dados iniciais 

de suporte ao seu trabalho (BIMForum, 2015). O nível de desenvolvimento, também designado de nível 

de detalhe de um modelo BIM, deve satisfazer as necessidades do engenheiro de projeto e do resto 

da equipa envolvida na gestão da construção. A especificações requeridas em cada LOD são listadas 

de seguida e a respetiva representação gráfica é ilustrada na Figura 2.5 (BIMForum, 2017), (Moreau, 

2012): 
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− LOD 100 – Um elemento pode ser representado graficamente no modelo com um símbolo 

ou outra representação genérica, não incluindo características como o custo por metro 

quadrado ou tonelagem de HVAC; 

− LOD 200 – Um elemento é representado graficamente no modelo como um sistema 

genérico, objeto ou montagem com quantidades, tamanho, forma, localização e 

orientação aproximadas. Alguma informação não-gráfica pode também ser anexada ao 

elemento do modelo; 

− LOD 300 – Um elemento é representado graficamente no modelo como um sistema, 

objeto ou conjunto específico em termos de quantidade, tamanho, forma, localização e 

orientação e, inclui, ainda informação não-gráfica; 

− LOD 350 - o modelo a forma como os elementos do edifício se relacionam com os vários 

sistemas. As informações não-gráficas podem também ser anexadas a cada elemento do 

modelo; 

− LOD 400 - cada elemento do modelo inclui informação detalhada referente à sua 

instalação, fabricação e montagem. Este nível é indicado para ser usado durante o 

processo construtivo, especialmente para empreiteiros e fabricantes, pois contém 

informação precisa sobre as dimensões geométricas, localização e quantidades; 

− LOD 500 - Este nível é considerado o mais completo pois representa o modelo com todas 

as informações técnicas necessárias para a gestão da instalação. Pode ser considerado 

como uma representação digital totalmente precisa. 

 

 

Figura 2.5 – Evolução dos LOD em relação ao elemento cadeira (adaptado de Draftech, 2015) 

Um outro conceito referente à metodologia BIM refere-se ao nível de maturidade da 

implementação do BIM no projeto ou empresa. O conceito de níveis BIM está relacionando com  os 

critérios que devem ser considerados compatíveis com BIM, onde é possível a troca digital de 
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informação (NBS, 2014). Um modelo de maturidade BIM é ilustrado na Figura 2.6 onde são 

identificados quatro níveis (STROMA, 2017): 

− BIM nível 0 representa a falta do BIM. Neste, não há colaboração entre partes que agrupam 

informações sobre um recurso construído. A maioria dos dados geométricos são interpretados 

a partir do desenho (CAD/2D) e outro tipo de informação é obtida através de documentos em 

papel; 

− No BIM nível 1 os dados assumem uma forma de estrutura. A representação é CAD/2D, 

complementada eventualmente por modelos geométricos CAD/3D com dados digitais de mais 

fácil consulta em relação ao papel. No entanto, a colaboração entre diferentes partes é ainda 

muito limitada; 

− O BIM nível 2 distingue-se pelo trabalho colaborativo, onde o processo em âmbito BIM está a 

ser seguido. No entanto, o trabalho, embora com algum nível de colaboração, não é suportado 

ainda num único modelo partilhado, onde todos os dados relacionados com o empreendimento 

são transferidos de um modo eficaz; 

− No BIM nível 3 existe uma completa e total colaboração no planeamento, construção e gestão. 

Os dados são partilhados, obtidos e armazenados usando uma única fonte de dados. 

 

Figura 2.6 - BIM modelo de maturidade (adaptado de Barlish e Sullivan, 2012) 

A definição de níveis de maturidade BIM permite a categorização técnica e colaborativa de tipos 

de trabalho para compreender melhor o processo, técnicas e ferramentas a serem utilizadas. 

Podemos dizer que o nível de desenvolvimento e o nível de detalhe estão profundamente 

relacionados, pois não se pode ter um nível de desenvolvimento se o nível de detalhe não existir. Por 
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exemplo, para se conseguir obter um modelo com um nível de desenvolvimento LOD 500, é necessário 

que o objeto tenha um nível 3 de detalhe. 

2.5.  Sistemas de base BIM 

Em 2017, a National Building Specification (NBS) realizou um inquérito, aos seus subscritores 

e entidades relacionas com a indústria da construção, sobre o desempenho dos softwares de base 

BIM, considerando diferentes critérios: compatibilidade IFC, recursos de biblioteca e capacidade de 

trabalhar em grandes projetos, integração com outras aplicações, entre outros. Os resultados da 

pesquisa estão presentes no gráfico da Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 – Resultados das preferências de software, do inquérito da parte da NBS BIM (Waterhouse e Philp, 

2017) 

Da análise do gráfico, pode concluir-se que o Revit, da Autodesk, é o software dominante, com 

41% das respostas, bem acima dos restantes softwares. Há outros softwares, como a Graphisoft e 

Nemetschek, que têm uma significativa aceitação. O mesmo inquérito refere ainda que uma das razões 

que leva a esta disparidade de preferência entre software, é apoiada no facto da Autodesk ter uma 

estratégia comercial melhorada e mais dinâmica dos seus produtos no mercado (Waterhouse e Philp, 

2017).  

O Quadro 2.1 lista um conjunto de softwares BIM existentes no mercado organizados por áreas 

de aplicação. 
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Quadro 2.1 – Lista de Software BIM (adaptado de Bayyari, 2015) 

 

 

O quadro não apresenta nenhum software destinado diretamente às infraestruturas, contudo, 

vão ser utilizados Autocad Civil 3D, na modelação e algumas capacidades do Autodesk Revit e 

Autodesk Navisworks, no planeamento da construção.  

Especialidade Software 

Arquitetura 

Autodesk Revit Architecture 

Graphisoft ArchiCAD 

Nemetschek Allplan Architecture 

Bentley Architecture 

4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD) 

Estruturas 

Autodesk Revit Structure 

Tekla Structures 

Nemetschek Scia 

Bentley Structural Modeler 

Autodesk Robot Structural Analysis 

 
 

MEP 

Autodesk Revit MEP 

Gehry Technologies - Digital Project MEP Systems 
Routing 

CADMEP (CADduct / CADmech) 

Bentley Hevacomp Mechanical Designer 

4MSA FineHVAC + FineLIFT + FineELEC + 
FineSANI 

Gestão do Empreendimento 

Bentley Facilities 

FM:Systems FM:Interact 

Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD) 

Onuma System 

EcoDomus 

Construção (Simulação, Estimação e 
Análise de Construção) 

Autodesk Navisworks 

Tekla BIMSight 

Vico Office Suite 

Solibri Model Checker 

Bentley ConstrucSim 

MS Project 

Primavera 

Operação e Manutenção 

ArchiFM 

Bentley Facilities 

FMDesktop 

Tririga 

Ecodomus 

YouBIM 

Allplan Allfa 

Topografia 
AutoCAD 3D Civil 

Bentley PowerCivil 
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2.6.  Implementação  

2.6.1. Nível mundial 

A indústria AEC tem apostado na implementação do BIM, demonstrando uma maior 

transparência entre colaboradores, promovendo a obtenção de um melhor produto final. Esta 

metodologia tem vindo a ser gradualmente adotada por vários países a um nível mundial. Sua aceitação 

crescente é devida ao reconhecimento de benefícios na sua utilização, na abrangência da sua 

aplicabilidade em distintas atividades e, naturalmente, no desenvolvimento tecnológico alcançado 

(Blanco e Chen, 2014).  

Os países líderes da sua penetração no setor são os Estados Unidos da América, China, Índia 

e Singapura, ao nível de grandes empresas construtoras. Nos EUA a General Services Administration 

(GSA) é a que mais contribui na realização projetos públicos e foi a criadora de um conjunto de diretrizes 

e padrões (Smith, 2014). Há outros países como a Finlândia, Noruega ou Suécia, que representam a 

vanguarda do uso do software BIM, pois como pioneiros na sua investigação, têm uma cultura BIM bem 

divulgada no setor, permitindo a introdução e a utilização de ferramentas BIM, desde muito cedo, em 

pequenas e médias empresas (Figura 2.8) (Brewer et al., 2012). A grande aceitação na região da 

Escandinávia, também motivada pela obrigatoriedade de utilização do BIM em projetos públicos. Na 

Dinamarca, a Autoridade Dinamarquesa da Empresa e da Construção estabeleceu, em 2007, um 

Programa de Construção Digital que foi implementado pelas principais entidades governamentais, 

exigindo  que o BIM fosse utilizado em todos os projetos com mais de 5,5 milhões de euros, com a 

partilha de informação no formato IFC (Smith, 2014) 

 

Figura 2.8 - BIM à volta do mundo (adaptado de Brewer et al., 2012) 

Em Singapura, os primeiros passos foram dados em 2000 com a criação nacional de padrões 

de informação e tecnologias de comunicação para a partilha de informação, sobre um memorando de 
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entendimento entre a Internacional Alliance for Interoperability (IAI) Singapore e a Buliding Construction 

Authority (BCA) (Teo e Fatt, 2015). A Building and Construction Authority de Singapura (BCA) 

desenvolveu uma estratégia para que o BIM seja largamente implementado em projetos públicos até 

2015 (Smith, 2014). 

Muitos países tomaram medidas para definir um plano estratégico para a implementação do 

BIM, definindo uma data a partir do qual essa realidade se tornará obrigatória. No Reino Unido, o uso 

desta metodologia, em todas as obras do setor público, tornou-se obrigatória pelo governo britânico, a 

partir de abril de 2016, sendo obrigatória a utilização do nível 2, ou seja, um 3D BIM totalmente 

colaborativo (Goubau, 2017). No entanto, de acordo com o inquérito da NBS (Waterhouse e Philp, 

2017), apenas 62% dos inquiridos utilizam o BIM, embora 97% têm conhecimento da metodologia. 

Contudo a obrigatoriedade governamental imposta promoveu um progresso significativo da sua 

implementação, tendo-se registado, 12 meses antes da publicação do inquérito, o maior crescimento 

da adoção do BIM no país (Waterhouse e Philp, 2017). Entretanto foram definidos guias de atuação 

que são utilizados pelos utilizadores BIM: a AEC (UK) BIM Technology Protocol v2.1 (BIM Committe, 

2016) e a PAS 1192-4:2015 (AEC, 2017). 

 

2.6.2. Nível nacional 

 

Em Portugal a implementação do BIM faz-se a um ritmo lento, devido à recente austeridade 

governamental, em que o setor da construção foi das mais atingidas, e ao reduzido conhecimento desta 

metodologia pelas pessoas envolvidas (Meireles, 2013). Devido a extensa cadeia de fornecimento 

presente na indústria da construção, a Comissão Técnica (CT) 197, coordenada pelo Organismo de 

Normalização Setorial do Instituto Superior Técnico, e presidida por António Aguiar Costa, encontra-se 

a trabalhar na definição de um roteiro estratégico de implementação do BIM em Portugal, tendo 

recentemente surgido o Guia de Contratação BIM. Este guia tem como objetivo encorajar a contratação 

BIM e apoiar a sua correta aplicação. Serve como documento de apoio ao meio técnico, em termos de 

formação e da execução de contratos e implementação de metodologias e processos BIM (Aguiar 

Costa et al., 2018). 

O Guia de Contratação BIM foi desenvolvido pela Task Force “Contratação BIM”, constituída 

no interior da Comissão Técnica de Normalização BIM Nacional (CT197-BIM). É apoiado nos 

documentos normativos já publicados pelo Reino Unido (PAS1192-2 e PAS1192-3) e também na norma 

internacional que se encontra em desenvolvimento (ISO 19650). O guia deve ser considerado como 

um documento de apoio de boas práticas, que segue as recomendações já existentes e as normas 

internacionais, procurando adaptá-lo a cada projeto (Aguiar Costa et al., 2018). 

A Comissão Técnica, está subdividida em 4 subcomissões técnicas, que visam um melhor 

acompanhamento dos trabalhos do CEN/TC442, apoiando um melhor planeamento e organização dos 

trabalhos a desenvolver. As subcomissões estão organizadas da seguinte forma: 

− Subcomissão 1 – Plano de Ação e Maturidade 

− Subcomissão 2 – Trocas e Requisitos de Informação 
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− Subcomissão 3 – Metodologias BIM 

− Subcomissão 4 – Bibliotecas e Objetos BIM 

As subcomissões terão funções apresentadas na Figura 2.9, onde será importante a sua 

completa integração e coordenação, pois os resultados dependem dos trabalho executado nas várias 

subcomissões (CT197, 2016). 

 

Figura 2.9 – Funções das várias subcomissões (CT197, 2016) 

2.7. Aplicações BIM 

2.7.1. Edifícios e infraestruturas  

O BIM é uma metodologia que pode ser útil no domínio das infraestruturas, contudo a sua 

adoção é ainda muito reduzida e as ferramentas de suporte estão muito direcionadas para o edifício. A 

sua introdução no setor é ainda muito incipiente. Uma das possíveis razões, pode ser, o facto de não 

existirem fontes suficientes de referências desenvolvidas pelos órgãos ou associações profissionais, 

como BuildingSmart e o National Institute of Building Science (NIBS) com uma orientação mais 

especifica para a obra de infraestruturas (Chong et al., 2016).  

Contudo, de acordo com o relatório de 2017 publicado pela Dodge Data & Analitics, sobre a 

utilização de BIM em projetos de infraestruturas em quatro países, sendo estes, os Estados Unidos, 

Reino Unido, Alemanha e França, constatou-se um aumento da percentagem de utilizadores com níveis 

avançados de implementação de 20%, em 2015, para 52%, em 2017. Até 2019, a mesma fonte refere 

que 61% devem estar num elevado nível de implementação. Este estudo indica que 87% dos 

utilizadores de BIM admitem obter um valor acrescido no seu uso e que cerca de dois terços 

perspetivam vir a  ter um retorno sobre investimento (ROI) positivo com o uso do BIM, sendo que cerca 

de metade desses reportaram um ROI de 25% ou mais (Fox, 2017). A pesquisa feita nesta área foca-

se principalmente na integração de sistemas de informação geográfica (SIG), aplicados em estradas e 

pontes e no processo geral de implementação (Bradley et al., 2016). 
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A informação contida num modelo BIM referente a um projeto de edifício difere dos dados 

associados a um projeto de infraestruturas. Em certas situações, os princípios podem ser agrupados e 

aplicados de maneira equivalente em projetos de construção e infraestruturas (Chong et al., 2016). No 

domínio das estradas, os elementos a considerar num projeto são formados por estruturas 

longitudinais, o que provoca alguma diferença no modo de definir elementos estruturais do projeto, em 

comparação com os edifícios. Num projeto rodoviário, há um maior uso de SIG devido ao elevado 

tamanho das redes, e o processo de gestão de ativos deve ser mais ponderado, criando um maior valor 

em dados não gráficos. Em relação ao BIM, as características especificas de uma infraestrutura, 

conduzem à identificação de diferenças ao nível da organização de dados, tipo de elementos a 

considerar e na extensão da área de intervenção da obra (Bradley et al., 2016). 

Um estudo realizado por Huang et al., permitiu avaliar a ajuda do BIM no tratamento de pedidos 

de alteração recebidos para projetos de alinhamento de vias férreas que poderiam economizar muito 

tempo e esforço, evitando tarefas repetitivas e demoradas (Costin et al., 2018).  

No entanto, as complexas características do projeto e o grande investimento de capital será a 

principal influência sobre as diferentes utilizações do BIM entre edifícios e projetos de infraestruturas 

(Chong et al., 2016).  

 

2.7.2. BIM e SIG em infraestruturas de transporte 

 

Existem poucos relatórios referentes a casos de estudo, contudo, verifica-se algum interesse 

na aplicabilidade do BIM no setor das infraestruturas. Foram consultados dois casos de projetos de 

estradas, um na Austrália e outro em Shanghai. Estes descrevem: o desenvolvimento do projeto de 

estrada e a simulação planeada com alguma utilização de ferramentas BIM; a elaboração de interface 

baseada na rede para o modelo BIM; a integração do BIM com SIG; o rastreamento e atualização do 

desenvolvimento da construção do modelo BIM; a integração do BIM e um dispositivo de laser 

scanning; a impressão do modelo 3D (Chong et al., 2016).  

O caso de estudo australiano, que consistiu em expandir uma estrada de quatro vias para seis, 

foi utlizado como ferramentas BIM o Autodesk AutoCAD Civil 3D e o Navisworks e ainda 12D Model e 

Bentley MXRoad. O projeto acabou depois da construção e a manutenção ficou a cargo do governo, 

não retirando o interesse de utilizar outros usos BIM durante a operação e manutenção, contudo isso 

não foi possível pois as aplicações ainda não estão totalmente desenvolvidas (Chong et al., 2016).  

No caso de estudo da China, trata-se da construção de uma auto-estrada através do Autodesk 

Revit, onde posteriormente foi integrado o Autodesk Navisworks. Este também não inclui a utilização 

do BIM para a fase de operação e manutenção. Em ambos os projetos o BIM foi utilizado pela primeira 

vez (Chong et al., 2016). 

No entanto, a integração do BIM em projetos ferroviários tem vindo a ganhar alguma 

importância no setor das infraestruturas. Segundo (Bensalah e Mharzi, 2018) as vantagens e os 

benefícios são consideráveis, como por exemplo: controlo de custo; suporte à tomada de decisões; 

reduz o volume de trabalhos adicionais por erros de projeto; análise de deteção de problemas de 
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interface; melhora a perceção visual; apoia a pré-fabricação; suporte da planificação de manutenção e 

da gestão da infraestrutura. 

Devem, no entanto, ser identificados alguns riscos inerentes ao BIM. Segundo Azhar , no artigo 

de Bensalah e Mharzi, “Os riscos do BIM podem ser divididos em duas categorias: legal (ou contractual) 

e técnica. Como riscos legais podemos referir: a posse dos dados BIM, problema do limite da licença, 

domínio e controlo dos dados em relação aos impactos das modificações, etc. Como riscos técnicos 

podemos mencionar: o uso de diferente software ou diferentes versões, o uso de diferentes 

planeamentos ou estimativa de custo. Além disso, é necessário padronizar o processo BIM e definir 

diretrizes para a sua implementação” (Bensalah e Mharzi, 2018). 

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é definido como “um sistema para a captação, 

armazenamento, verificação, integração, manipulação e exibição de dados que são referenciados 

espacialmente à Terra”. Esta capacidade do SIG com a integração do BIM pode fornecer a informação 

necessária para o suportar colaboração entre todos os participantes, de modo a tomar melhores 

decisões durante todo o ciclo de vida do projeto ferroviário (Kurwi et al., 2017). 

A interoperabilidade ainda continua a ser um grande problema em infraestruturas horizontais 

devido à falta de dados padronizados. Como referido no capitulo 2.3, a buildingSMART já começou a 

trabalhar na criação de modelos de dados para estradas, ferrovia, pontes e túneis, que poderá melhorar 

a interoperabilidade e integração baseado em diferentes objetos, alinhamento e modelos SIG (Russell 

et al., 2016). 

 No âmbito do projeto de infraestruturas é frequentemente utilizado o software, InfraWorks 360. 

O InfraWorks 360 oferece suporte para as configurações de estradas e de linhas ferroviárias, e a 

definição de intersecções, rotundas e cruzamentos. O sistema permite a representação espacial do 

projeto e a sua análise em fase conceptual do processo. Quando combinado com gráficos obtidos de 

sistemas SIG, desenhos 2D, mapas, imagens raster e dados de satélite, o sistema InfraWorks pode 

fornecer ainda a simulação de tráfego. A versão mais recente do InfraWorks admite uma melhor 

interoperabilidade com o Revit e Civil 3D (AEC Magazine, 2016). 

O conceito BIM e o sistema Civil 3D surgiram na década de 80, mas o Civil 3D não foi 

desenvolvido a pensar na metodologia BIM. O Civil 3D é um software orientado para conceber, executar 

e gerir projetos de engenharia civil, em áreas de transporte, águas e terraplanagem. Este software só 

mais recentemente desenvolveu a questões de interoperabilidade, disponibilizada na versão 2014 e o 

formato IFC passou a ser suportado na versão 2016, assim sendo, o Civil 3D ficou capacitado para 

executar projetos em BIM (André e Ribeirinho, 2018).   

No domínio da ferrovia, os softwares mais populares são a Autodesk Revit e a Bentley Sweco. 

O Revit é um software mais abrangente que pode ser adequado para várias áreas da engenharia civil, 

enquanto que o Bentley é um software especifico para a ferrovia (Bensalah e Mharzi, 2018). 

No presente trabalho foram utilizados os softwares Autocad Civil 3D e Infraworks relacionados 

com a parte da modelação 3D, não deixando de explorar o Revit para a criação de famílias e também 

na modelação do projeto. Por fim, recorreu-se ao Navisworks, para se obter o processo construtivo e 

planear o projeto. A utilização de todos estes softwares foi também uma forma testar a 

interoperabilidade entre eles. 
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3. OBRA DE RENOVAÇÃO DE VIA FÉRREA 

 

O presente capítulo descreve os dados fornecidos pela Infraestruturas de Portugal, 

relativamente ao caso e estudo. Apresenta as principais componentes do projeto detalha as mais 

relevantes para o trabalho. Aborda ainda o processo de modelação tridimensional numa ferramenta 

BIM. 

3.1. Descrição da obra 

 

O caso prático estudado neste trabalho é relativo a uma obra de renovação integral da via 

férrea do sub-troço de uma linha nacional com extensão de cerca de 35 km. Esta linha suporta o tráfego 

misto de diferentes características. A obra referida foi finalizada em setembro de 2016 e pretendeu 

melhorar as condições de exploração ferroviária e reduzir os custos de manutenção da infraestrutura. 

A obra incluiu trabalhos de instalações fixas de tração elétrica em duas estações, a 

implementação do sistema de retorno de corrente de tração e terras de proteção (RCT+TP), a 

substituição das fixações das travessas, a renovação da superestrutura das vias existentes, a melhoria 

do sistema de drenagem, e de catenária, a adaptação das plataformas de passageiros e inerentes 

acessos pedonais, a manutenção dos aparelhos de mudança de via (AMV) existentes, a contabilização 

das estruturas metálicas e a colocação de vedações em zonas especificas.  

De seguida, é descrito o processo construtivo aplicado, são identificadas as diferentes 

componentes de projeto e são abordadas as considerações relativas aos trabalhos de terraplenagem 

e de drenagem. Esta informação foi, posteriormente, utilizada no processo de modelação do projeto. 

 

3.1.1. Métodos e processos construtivos 

 

O projeto de renovação da via em estudo consistiu na aplicação de geogrelha com geotêxtil na 

base da camada de balastro. A aplicação de geogrelha teve a função de reforço e estabilização da 

camada de balastro e o geotêxtil teve a função de separação e de filtro, face à superfície de 

desguarnecimento. O respetivo processo construtivo consistiu nos seguintes trabalhos, ilustrados na 

Figura 3.1 (Queirós, 2017): 

 

1º. Substituição de via (carris, travessas e fixações); 

2º. Desguarnecimento mecânico de balastro; 

3º. Aplicação de geogrelha e geotêxtil; 

4º. Execução de ataques mecânicos pesados (alinhamento e nivelamento da via); 

5º. Realização de soldaduras aluminotérmicas e regularização de barras; 

6º. Esmerilagem preventiva de carris. 
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Figura 3.1 – Processos construtivos: (a) Substituição de via; (b) e (c) Desguarnecimento mecânico do balastro; 

(d) aplicação de geotêxtil e geogrelha; (e) Execução de ataques mecânicos pesados (Queirós, 2017) 

 

(a) 

(b) 

 

(c) 

(d) 

 

(e) 
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No troço de via em estudo, foram ainda realizados outros trabalhos complementares, 

nomeadamente, trabalhos de terraplenagem, drenagem, da adaptação da catenária e da sinalização. 

Na execução deste troço foram utilizados os seguintes equipamentos específicos: 

− Comboio de pórticos para transporte de carril; 

− Comboio para transporte de travessas e pórticos de substituição; 

− Desguarnecedora (Figura 3.2) e vagões de detritos; 

− Comboio balastreiro; 

− Atacadeira pesada (Figura 3.3); 

− Reguladora de balastro; 

− Estabilizadora dinâmica de via. 

Os trabalhos de renovação da via férrea foram realizados em 10 dias úteis. Esta duração teve 

por base os dados fornecidos, seguidos de uma estimativa realizada. Os trabalhos tiveram a duração 

de 7h diárias, em período diurno, enquanto a via adjacente se encontrava em exploração ferroviária, 

ou seja, circulação em via única temporária (VUT). 

 

 

Figura 3.2 - Desguarnecedora (Queirós, 2017) 

 

 

Figura 3.3 - Atacadeira (Queirós, 2017) 
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3.1.2. Componentes do projeto 

Como referido, os documentos consultados foram fornecidos pela entidade pública 

Infraestruturas de Portugal (IP). Em relação a uma infraestrutura ferroviária são várias as componentes 

do projeto necessárias à realização da obra. No presente caso de estudo, as componentes do projeto 

consultadas foram as seguintes: 

− Apresentação do projeto; 

− Cartografia e topografia; 

− Via férrea; 

− Terraplenagem, drenagem e obras acessórias e vedações; 

− Instalações fixas e tração elétrica; 

− Retorno de corrente de tração e terras de proteção (RCT+TP); 

− Obras de arte; 

− Alteamento de plataformas; 

− Segurança e saúde;  

− Ambiente; 

− Faseamento construtivo. 

No âmbito da dissertação atendendo à diversidade das componentes de projeto foram 

analisadas apenas as seguintes: cartografia e topografia, via férrea, terraplenagem e geologia, 

materiais, drenagem e eletrificação. Esta análise teve como objetivo identificar os elementos 

geométricos a modelar. 

3.2. Descrição da informação para modelação 

3.2.1. Cartografia 

A IP elaborou para trabalhos cartográficos, cartografia numérica à escala 1:1000, em toda a 

extensão do traçado de projeto e com uma faixa de cerca de 200 m de largura. Toda a cartografia foi 

restituída a partir de fotografia aérea à escala de 1:3500. 

A cartografia encontra-se ligada à Rede Geodésica Nacional no Sistema de Coordenadas 

Datum PT-TM06/ETRS89, Elipsoide GRS80, Projeção Transversa de Mercator (Planimetria) e RNGAP, 

Rede de Nivelamento Geométrico (altimetria), tendo sido associada através da coordenação dos 

pontos fotogramétricos, com base nas observações dos vértices geodésicos e marcas de nivelamento 

da zona. O projeto contém vários ortofotomapas produzidos para toda a zona de estudo, suportados 

na fotografia aérea. 

Todas as peças desenhadas fornecidas serviram apenas para identificação/verificação do local 

exato, já que o software utilizado na modelação, o Autocad Civil 3D, possui geolocalização, assim como 

a apresentação de mapas com vistas obtidas por satélite, através da definição do sistema de 

coordenadas. 
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3.2.2. Geometria e composição da via 

Nos dados fornecidos pela IP, o traçado do troço de via em estudo foi desenvolvido sobre 

cartografia tridimensional à escala 1/1000, obtida a partir da restituição aerofotogramétrica decorrente 

de voo realizado para o efeito. A definição da geometria em planta (diretriz) foi suportada na 

coordenação das linhas e aparelhos de mudança de via (AMV) existentes. 

A quando da coordenação de via, foram igualmente objeto de caracterização os elementos 

associados à via, sendo que a maior parte constitui pontos fixos, sendo de destacar os seguintes: 

 

− Postes de catenária; 

− Passagem hidráulica (pontes); 

− Via existente, com identificação do carril e travessas (em madeira ou betão). 

Todos estes elementos foram caracterizados através de vários perfis transversais.  

A configuração do perfil longitudinal (via ascendente e via descendente) resultou da análise 

conjunta da subida da rasante pelas especialidades de terraplenagem e drenagem, catenária e via. A 

análise foi efetuada com o objetivo de compatibilizar as possíveis subidas da rasante que possam 

beneficiar a drenagem existente e/ou nova, e minimizar a afetação de taludes e/ou estruturas 

existentes, com a necessidade de garantir determinado valor da altura do fio de contacto da catenária. 

Como referido, há locais onde, por via dos pressupostos do projeto, não foi possível subir a rasante e, 

consequentemente, foi necessário optar pela instalação da geogrelha com geotêxtil incorporado. Os 

trainéis de projeto variam, em valor absoluto, entre 0 ‰ e 14.5 ‰. 

 

3.2.3. Geologia, terraplenagem e drenagem 

Do ponto de vista geológico, a obra desenvolveu-se em terrenos que fazem parte de uma das 

grandes unidades tectonoestratigráficas em que se divide Portugal continental, designada por Orla 

Meso-Cenozoíca Ocidental, que é exclusivamente constituída por formações sedimentares. 

Em termos litoestratigráficos, com base nas cartas geológicas existentes para a zona do 

traçado e respetivas notícias explicativas, verifica-se a ocorrência das seguintes formações das mais 

recentes para as mais antigas (Figura 3.4): 

− At – Aterros que constituem a plataforma da atual linha (Quaternário/Atual); 

− Al – Depósitos aluvionares (Quaternário / Holocénico); 

− Q – Depósitos de terraço (Quaternário / Plistocénico); 

− C5 – Areias e argilas da formação de Taveiro (Cretácico / Maestrichtiano); 

− J1 – Margas e calcários da formação de Quiaiós e São Gião (Jurássico / Toarciano). 
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Figura 3.4 - Traçado de estudo (a vermelho) sobre a carta Geológica na escala 1/500.000 

Na zona de estudo, os materiais/depósitos de origem antropomórfica correspondem aos aterros 

estruturais que constituem a atual plataforma do caminho-de-ferro. Com base em estudos existentes, 

os aterros apresentam uma composição sobretudo arenosa a areno-siltosa com alguns seixos e 

calhaus rolados. 

As peças desenhadas do projeto fornecido não continham informação relativa ao tipo de solo 

e fundação. No entanto, no processo de modelação, esta informação teve de ser incorporada através 

de valores de referência, de forma a tornar o projeto mais realista. 

No projeto foram também fornecidas ações para beneficiar o projeto de drenagem. Em primeira 

análise pretendeu-se: 

− Dotar todas as escavações de um sistema de drenagem longitudinal superficial; 

− Dotar as escavações de órgãos de drenagem profunda nos casos em que houvesse 

indícios de presença de água ou de situações que favorecessem a sua acumulação na 

plataforma; 

− Encaminhar, quando possível, a drenagem de plataforma até aos pontos de entrega, 

nomeadamente as linhas de água ou outros sistemas de drenagem já existentes. 

No processo de modelação do projeto, a drenagem foi considerada numa secção tipo da via 

férrea e os seus materiais constituintes foram contabilizados em mapa de quantidades de materiais, a 

obter posteriormente neste trabalho. 
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3.2.4. Outras componentes  

Os materiais a considerar para o sub-troço em estudo foram os seguintes: 

− Travessas de betão bi-bloco VAX LU 41 NG com fixação NABLA para carril 60E1; 

− Carril 60 E1 (UIC60). 

O balastro fornecido para a obra foi estabelecido em conformidade com as especificações 

definidas pela Infraestruturas de Portugal.  

No âmbito da sinalização e eletrificação, todas as intervenções a efetuar no troço pertencem 

ao sistema 25 kV 50 Hz e o tipo de catenária instalado foi igual ao existente. Quase todo o troço está 

equipado com uma catenária do tipo LP2 que permite atingir velocidades até 140 km/h. Caso não seja 

possível aproveitar o poste existente, foram propostos novos apoios. O fio de contacto foi montado de 

acordo com os parâmetros existentes e a uma altura constante. 

No processo de modelação do troço de via em estudo foi realizada a modelação de uma obra 

arte, neste caso uma passagem hidráulica. 

 

3.3. Processo de modelação 3D 

3.3.1. Descrição geral 

No presente sub-capítulo é descrito o processo de modelação tridimensional (3D) da geometria 

da infraestrutura ferroviária, através da utilização dos softwares Autocad Civil 3D e Infraworks (versões 

de 2019), desenvolvidos pela Autodesk. Todo este trabalho de modelação teve por base um processo 

de aprendizagem realizado através de tutoriais e cursos online disponíveis no site da Autodesk e na 

internet. 

− O Civil 3D é um software que pode ser aplicado no projeto de infraestruturas. O software 

foi utilizado na modelação do projeto, permitindo uma melhor compreensão do projeto, 

assim como a consulta de informação consistente e a possibilidade de uma resposta rápida 

a eventuais modificações a impôr no projeto; 

− O Infraworks admite idêntica utilidade do Civil 3D, mas adicionalmente permite a criação e 

o planeamento da infraestrutura, e a sua inserção no local de implantação. Com efeito, este 

software fornece toda a informação de infraestrutura necessária para que rapidamente se 

possa situar o local onde vai ser criado o projeto. Depois, de obtida essa informação, é fácil 

a transferência da mesma para o Civil 3D. 

No caso de estudo de renovação do troço de via férrea, a informação gráfica (plantas e cortes) 

foi fornecida através de ficheiros em formatos pdf e dwf. Desta forma a modelação da estrutura foi 

realizada tendo por base os desenhos técnicos do projeto. 

O primeiro passo para a modelação requer a localização exata do local da obra, ou seja, fazer 

coincidir os sistemas de coordenadas e a utilização de mapas já integrados em ambos os softwares. A 

informação da localização obtida no Infraworks vai ser importada para o Civil 3D, mas apenas com 
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recurso ao local exato, georreferenciado, e um mapa com vista satélite onde foi possível visualizar o 

troço da linha férrea. O processo de modelação incluiu toda a modelação da infraestrutura ferroviária, 

a sua subestrutura (fundação e sub-balastro) e superestrutura (carris, travessas e balastro), incluindo 

também sistema de drenagem e postes de catenária. 

3.3.2. Topografia e cartografia  

 

Com base na capacidade de interoperabilidade permitida entre o Infraworks e o Civil 3D, foi 

obtida a localização exata do projeto. Primeiramente foi necessário iniciar o Infraworks e gerar um novo 

modelo que, neste caso, representa uma área selecionada pelo utilizador, de qualquer lugar do mundo, 

onde estão representados tridimensionalmente estradas, linhas de água, edifícios e ferrovias. Pode ser 

observado o modelo gerado na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 – Modelo gerado no Infraworks 

 

O próximo passo foi abrir o Civil 3D e inserir o modelo do Infraworks. Contudo, foi possível 

constatar neste procedimento que o sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89 não estava presente 

no programa, sendo que foi necessário inseri-lo e, seguidamente, selecioná-lo com o sistema de 

coordenadas do desenho (Figura 3.6).  

O Civil 3D possui geolocalização através de mapas Bing (Figura 3.7), que podem ser ativados 

para facilitar a visualização de todas as infraestruturas existentes do local e para ao mesmo tempo 

perceber se a localização da exportação está correta. Daí que se procedeu à exportação do terreno e 

obras circundantes. Depois dos sistemas serem compatíveis, pode-se selecionar uma área mais 

reduzida e trabalhar a partir dai (Figura 3.8). 
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Figura 3.6 – Definições do desenho (Civil3D) 

 

 

 

        

Figura 3.7 – Mapa Bing 

 

Efetuada a exportação do modelo Infraworks para Civil 3D obtém-se uma imagem do local da 

obra. Foram visíveis os vários alinhamentos das ruas e linhas de água presentes daquela região e, 

ainda as curvas de nível. Apenas não foram exportados os alinhamentos das respetivas linhas 

ferroviárias. A Figura 3.9 ilustra o caso de estudo. 
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Figura 3.8 – Exportação do modelo Infraworks 

 

 

Figura 3.9 – Alinhamentos e curvas de nível 

3.3.3. Traçado da via 

 

Importada a área de implantação do troço ferroviário, foi iniciado o processo de modelação de 

toda a estrutura da linha ferroviária no Civil 3D. 

A modelação iniciou-se com a criação da diretriz do caso de estudo. Para tal foi selecionado o 

comando Alinhamento, no painel Criar projeto, do separador Inicio, para o troço em estudo, com 1,787 

quilómetros de extensão (Figura 3.10). 
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Figura 3.10 – Painel Criar projeto 

Selecionado o comando Alinhamento, foram apresentadas várias opções de comandos (Figura 

3.11). Foi, então, selecionado Ferramentas Criação de alinhamento. A Figura 3.12 representa a janela 

correspondente, onde se indica a designação e o tipo de alinhamento pretendido. Neste caso, foi 

escolhida a opção Guia, que corresponde ao alinhamento de uma ferrovia. 

 

 

Figura 3.11 – Comando Alinhamento 

 

  

Figura 3.12 – Criação de alinhamento 

 

A Figura 3.13 ilustra quais as várias ferramentas que podem ser utilizadas para a criação do 

alinhamento. De realçar que foi selecionado Tangente – Tangente (com curvas), mas poderia ter sido 

escolhido sem curvas, pois a linha ferroviária neste troço segue um alinhamento reto. Foi escolhida 

esta opção, pois esta foi utilizada durante a visualização de um tutorial de aprendizagem. 

 

 

Figura 3.13 – Janela de ferramentas do alinhamento 
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De seguida, foi produzido o perfil longitudinal do terreno. Foi selecionado o comando Gráfico 

do perfil longitudinal, no painel Gráficos de perfil e seção, inserido no separador Inicio (Figura 3.14).  

 

Figura 3.14 – Painel Gráficos de perfil e seção  

A Figura 3.15 ilustra as várias características que podem ser escolhidas para gerar o perfil 

pretendido. É necessário selecionar o alinhamento a que vai corresponder o perfil e deve ser indicada 

uma designação. Na Figura 3.16 está representado o perfil longitudinal do terreno com as elevações 

referentes às curvas de nível existentes, de interesse no estudo de implantação da linha ferroviária. 

 

 

Figura 3.15 – Obtenção do perfil longitudinal do terreno 

 

 

 

Figura 3.16 - Perfil longitudinal do terreno  

 

Foi necessário, de seguida, criar a rasante do projeto, relativa à zona de implantação da linha 

férrea. A rasante foi obtida com o recurso aos perfis longitudinais fornecidos, tentando ao máximo 

recriar o projeto. Na criação da rasante foi inserido um parâmetro, anteriormente referido, como a 

inclinação máxima dos trainéis. Esse parâmetro foi adicionado recorrendo ao comando Toolspace, no 

separador Configurações. Sendo necessário nas opções de Perfil, selecionar Linha com o botão direito 

do rato, e selecionar a opção Novo. A Figura 3.17 ilustra a janela onde foi inserido o parâmetro.  
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Figura 3.17 – Parâmetros para criação de rasante 

Definido o parâmetro, foi selecionado o comando Perfil, no painel Criar projeto, do separador 

Inicio (Figura 3.18). Na janela ilustrada na Figura 3.19, foi possível inserir uma designação para o perfil, 

o seu tipo e quais as legendas a incorporar. A Figura 3.20 representa a lista de ferramentas possíveis 

de aplicar para a criação do perfil, tendo sido selecionado desenhar tangentes com curvas.  

 

 

Figura 3.18 - Comando Ferramentas de criação de perfis 
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Figura 3.19 – Criação de perfil 

 

 

Figura 3.20 - Janelas de ferramentas para criação do perfil 

 

Por fim, o aspeto final do perfil longitudinal está representado na Figura 3.21. As áreas 

apresentadas a verde e a vermelho representam as zonas de aterro e de escavação, respetivamente. 

De salientar, que na criação da rasante houve o interesse de balancear as zonas de aterro e escavação. 

 

Figura 3.21 – Perfil longitudinal 

De seguida, podem ser solicitadas, ao sistema, as secções transversais da via. Neste caso 

foram necessárias apenas duas. Uma secção refere-se à linha férrea, onde o troço não apresenta 

qualquer alteração ao longo da sua diretriz e a outra secção corresponde a uma passagem hidráulica 

existem no troço em estudo. 

Para a sua criação foi selecionado o comando Montagem, que é constituído por submontagens, 

presentes na biblioteca do Civil 3D. As Submontagens, estão ilustradas na Figura 3.22 e são elementos 

presentes na biblioteca do software, que interligados dão origem à secção transversal da via, e que o 

software designa de Assembly. Efetuada uma pesquisa na biblioteca do software, verificou-se a não 

existência do elemento representativo do poste de catenária.  

Assim recorreu-se ao Subassembly Composer, que é o editor de programação gráfica do Civil 

3D, para a criação dos postes de catenária. Quanto à criação de submontagens no Subassembly 

Composer, foi necessário algum despender de tempo de aprendizagem, representando a maior 

percentagem do tempo investido na exploração desta ferramenta. Contudo, a sua aplicação foi 

vantajosa, nomeadamente, ao nível do grafismo e da medição de quantidades dos materiais. A Figura 

3.23 ilustra o aspeto da correspondente interface do programa, na criação dos postes de catenária, 

quais os parâmetros escolhidos e qual sequência da sua criação. 
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Figura 3.22 – Submontagens: (a) drenagem; (b) via dupla 

 

 

Figura 3.23 –Criação dos postes de catenária 

 

Definidas todas as submontagens necessárias, procedeu-se à definição a secção transversal 

da via, como se pode observar na Figura 3.24. Trata-se de um corte tipo, totalmente paramétrico, com 

informação e representação a cores. O corte apresenta várias componentes da via, como carris, 

travessas, balastro, sub-balastro, sub-base, fundação, drenagem, postes de catenária, e ainda a 

introdução de uma submontagem que permite definir a solução de aterro ou de escavação em função 

da posição do terreno escavação (representado a verde e vermelho, com declive 4:1).  

A Figura 3.25 representa todos os parâmetros da submontagem da via dupla, como por 

exemplo, a bitola, as medidas dos carris, as espessuras, comprimentos e inclinações das camadas. 

Alguns dos valores foram alterados, de modo a coincidir com os valores fornecidos de projeto. A Figura 

3.26 ilustra a secção transversal da passagem hidráulica para um determinado quilómetro do troço. 

(a) (b) 
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 Figura 3.24 – Assembly da via férrea.  

 

 

Figura 3.25 – Parâmetros da via dupla 

 

 

Figura 3.26 – Assembly da passagem hidráulica 

Obtidos os elementos fundamentais da geometria da via, foi possível criar um corredor de todo 

o troço através do comando Corredor (Figura 3.27). Um corredor é criado a partir de uma linha base 

(alinhamento), depois de criar cortes 2D (montagens) em localizações incrementais e criando 

inclinações coincidentes que atingem um modelo de superfície. O corredor utiliza vários objetos e dados 

do Civil 3D, incluindo submontagens, montagens, superfícies, alinhamentos e perfis. Assim sendo, 

qualquer mudança nos mesmos, vai afetar todo o projeto. A Figura 3.28 ilustra a janela com os 

parâmetros associados ao corredor.  
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Figura 3.27 – Criação dum corredor 

 

 

Figura 3.28 – Parâmetros do corredor 

 

Na coluna referente ao Alvo, foi selecionada a opção com os três pontos, permitindo a abertura 

da janela ilustrada na Figura 3.29, onde foram selecionadas as superfícies associadas à criação do 

corredor, bem como as Submontagens que definem a largura e a inclinação do mesmo. 

Neste processo ocorreram alguns erros, detetados pelo programa, referentes essencialmente 

a taludes que não conseguiram intersetar a topografia do terreno. Todos estes problemas foram 

resolvidos através de várias tentativas e com o recurso a pesquisa na internet de utilizadores que 

tiveram a experiência com os mesmos problemas. 

Ainda houve a intenção de criar uma passagem superior rodoviária, pois estava incluído no 

troço selecionado para o caso de estudo. Isso não foi possível, pois a importação do modelo do 

Infraworks para o Civil 3D na versão simplificada (estudante) não contempla a importação de pontes. 

Sendo assim este mesmo troço foi reduzido, de forma a não incluir a passagem superior. Tal 

funcionalidade só é possível com a versão completa, onde se tem acesso a um suplemento com a 

designação de Bridge Modeler.  

Criado o modelo 3D de projeto, este pode ser observado segundo diversos pontos de vista, 

para uma correta perceção do resultado final e identificação de algum erro. Nas Figuras 3.30 e 3.31 

estão representadas várias perspetivas do troço ferroviário em estudo. 
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Figura 3.29 - Atribuição de alvo 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 – Perspetiva de modelo 3D da passagem hidráulica 
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Figura 3.31 - Perspetivas de modelo 3D da infraestrutura criada 



 

40 
 

  



  

41 
 

4. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO 

 

O software Civil 3D é adequado à modelação 3D de projeto de infraestruturas ferroviárias do 

caso de estudo, no entanto, é ainda muito limitado relativamente à aplicação da metodologia BIM. Neste 

sub-capitulo foi analisada a capacidade de modelação e de integração da informação associada ao 

projeto, por recurso ao software Revit, uma das ferramentas BIM mais utilizadas atualmente. 

Assim, numa primeira fase, foram abordadas as questões de interoperabilidade entre o Civil 

3D e as ferramentas BIM, Revit e Navisworks. Por serem todos softwares pertencentes à mesma 

empresa, é expectável que o fluxo de informação se verifique sem problemas. No Revit, foi utilizada a 

capacidade de criar novas famílias de objetos, requeridas na modelação do projeto da linha ferroviária. 

Durante a modelação foram utlizados comandos tanto da componente Architecture, Structure e 

Systems de Revit, pois esta ferramenta não apresenta nenhuma componente dirigida a infraestruturas. 

Foi estudada ainda a importação da superfície do terreno do Civil 3D para o Revit. 

Numa segunda fase, foi utilizado o Navisworks com recurso ao projeto modelado em Revit, 

para o planeamento do processo construtivo. 

4.1. Interoperabilidade 

O modelo 3D criado, no Civil 3D, foi exportado no formato dwg, para o Revit. O resultado está 

representado nas Figuras 4.1 e 4.2. Verificou-se que, na importação dos elementos, a maioria não é 

reconhecido no Revit. 

Dada a ineficácia do processo de transferência de modelos, estudou-se o fluxo entre o 

Infraworks e o Revit. Foram encontrados vídeos explicativos do procedimento para, por exemplo, 

exportar uma ponte do Infraworks para o Revit, contudo foi constatado que a versão simplificada 

(estudante) não contemplava essa função. 

 

Figura 4.1 – Importação de um ficheiro CAD 
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Figura 4.2 – Resultado da importação no sentido Civil 3D vs Revit 

Devido à falta de opções no Civil 3D para simular o processo construtivo, pensou-se em utilizar 

o Navisworks, outro programa da Autodesk, que funciona como um visualizador e simulador da 

construção, que permite planear as diferentes fases do projeto e ao mesmo tempo visualizar o seu 

desenvolvimento. Verificou-se que a exportação do ficheiro dwg do Civil 3D para o Navisworks se 

realizou, sem qualquer problema (Figura 4.3).  

 

Figura 4.3 – Modelo importado para o Navisworks 

O Navisworks permite associar elementos ou grupos de elementos (sets) a tarefas de 

construção. Assim seguidamente, começou-se a tentar criar sets, de forma a dividir todo o projeto em 

pequenas fases para, que posteriormente, se pudesse adicionar a cada tarefa construtiva. A criação 

dos sets, não correu como esperada, pois quando o modelo da infraestrutura é transposto para o 

Navisworks, o modelo é único, ou seja, existem objetos que se encontram todos interligados, como a 

própria constituição da via férrea (balastro, carris, travessas, etc.), não sendo possível recriar as fases 

do processo construtivo. Ainda se tornou mais complicado porque todo o processo é linear, e os 

elementos correspondem a toda a sua extensão e nas zonas de partição longitudinal. 
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4.2. Criação de famílias no Revit 

Com estes problemas de interoperabilidade, resolveu-se explorar o software Revit através da 

criação de famílias. Para isso foi necessário algum tempo para explorar e aprender o seu 

funcionamento. A pesquisa na internet acerca de famílias de objetos paramétricos revelou-se positiva, 

pois foi possível utilizar famílias modeladas relativas a travessas e fixações e ainda a carris. Estes 

elementos foram adaptados ao caso de estudo, quanto à geometria e material utilizado no troço. 

Os parâmetros dos carris foram modificados de forma a representarem um perfil do carril 60E1, 

também conhecido por UIC 60, como se ilustra na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Geometria e parâmetros do carril tipo 60E1 

Nas travessas e fixações depois de uma extensa pesquisa na internet, não foi possível 

encontrar uma fonte credível ou até mesmo o catálogo do fabricante das especificações técnicas das 

travessas bi-bloco VAX LU NG(60). Com recurso às aulas da disciplina de engenharia ferroviária 

(Teixeira, 2016b), consideraram-se os parâmetros, relacionados com travessas bi-bloco utilizadas em 

Portugal, apresentados na Figura 4.5. Foi ainda selecionado o material para a travessa e as fixações, 

respetivamente, betão e aço.  

 

Figura 4.5 – Propriedades das travessas e fixações 
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De forma, a ser possível representar a via férrea (travessas, fixações e carris) foi necessário 

efetuar a junção das duas famílias numa só, pois os carris importados são do tipo Detail Item, ou seja, 

são elementos utilizados para adicionar informação em vistas detalhadas, onde só é possível visualizar 

os mesmos numa vista apenas. Sendo assim, segundo o separador Architecture, no painel Circulation, 

com o comando Railling (Figura 4.6) criou-se outro tipo de família, com escolha do perfil dos carris 172 

x 150 (Figura 4.7). Neste caso foi necessário selecionar o local onde assentam os carris, ou seja, as 

travessas e respetivas fixações. Para que os carris assentassem exatamente em cima das fixações foi 

necessário alterar alguns parâmetros, como por exemplo, Base offset, Top offset e Dist. from previous 

para garantir a sua correta modelação (Figura 4.8). Foi, ainda, considerada a bitola da linha férrea, 

tendo sido adotado o valor ibérico de 1,668 m. 

 

 

Figura 4.6 – Painel Circulation 

 

Figura 4.7 – Edição dos dados geométricos entre carris 

 

 

Figura 4.8 – Edição do local onde assentam os carris (travessas e fixações) 
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O aspeto final está representado na Figura 4.9. Com a criação desta nova família, foi possível 

aumentar e diminuir o comprimento de toda a linha, mas também criar curvas. 

 

 

Figura 4.9 – Modelo 3D da linha ferroviária 

 

4.3. Balastro e sub-estrutura 

A superestrutura da via férrea encontrou-se modelada, ficando a faltar apenas o balastro. Este 

foi modelado, como o resto da subestrutura (sub-balastro, fundação), através de famílias existentes no 

programa. Estes novos componentes foram criados através do separador Structure, no painel 

Foundation, com o comando Slab (Figura 4.10).  

 

 

Figura 4.10 – Painel Foundation 
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Posteriormente, escolheu-se o tipo de fundação que se pretendeu e indicou-se o seu 

posicionamento. A laje foi colocada sob a linha férrea, sendo criado um plano de referência, designado 

de fundação. Foram alteradas as dimensões da laje e definidas para 12x25,6x0,45 m3. A Figura 4.11 

apresenta o quadro relativo às propriedades da laje de fundação. 

No que se refere aos materiais, foi criado um novo material para a camada de fundação 

composta por um solo arenoso / areno-siltoso. Como ilustra a Figura 4.12, com o comando, presente 

no canto inferior esquerdo, foi possível criar um novo material, escolher a cor e o grafismo pretendidos, 

sendo neste caso o material designado de areia densa. 

 

Figura 4.11 – Quadro de propriedades da laje 

 

 

Figura 4.12 – Quadro de propriedades dos materiais 
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Para modelação das distintas camadas a considerar sob a infraestrutura, como o sub-balastro, 

balastro e o geossintético, foram criados diversos objetos paramétricos pertencentes à família das lajes, 

no Revit. Neste processo o elemento principal, laje de fundação foi adaptado às dimensões de cada 

camada. Assim, o sub-balastro e o balastro foram compostos por balastro/seixo e têm as medidas 

referidas nas Figuras 4.13 e 4.14. 

 

Figura 4.13 – Quadro de propriedades do sub-balastro 

 

 

Figura 4.14 – Quadro de propriedades do balastro 
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Relativamente ao geotêxtil e geogrelha, o procedimento foi semelhante, mas desta vez a 

espessura foi bastante reduzida com apenas 5,4 mm (valor arbitrado) (Figura 4.15). Este valor de 

espessura, nesta componente do geossintético, não é significativo devido à sua reduzida espessura, 

mas foi necessário inserir um valor, por ser um parâmetro da laje. Foi ainda, necessário criar um novo 

material como o polipropileno, representado na Figura 4.16a com as características térmicas e 

mecânica associada. Como informação complementar, foram inseridos valores aos parâmetros 

relativos à identificação do elemento, nomeadamente, a classe do material, a empresa fornecedora e 

o tipo comercial (Figura 4.16b). 

 

Figura 4.15 – Quadro de propriedades do geotêxtil e geogrelha 

 

 

Figura 4.16 – Características do geotêxtil e geogrelha: (a) propriedades do polipropileno (b) identificação 

(a) (b) 
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De modo a tornar toda a superestrutura e subestrutura o mais real possível, foi essencial utilizar 

uma família com uma pendente, a qual foi integrada na modelação já realizada. No separador Insert, 

do painel Load from Library, foi selecionado o comando Load Family (Figura 4.17).  

 

Figura 4.17 – Painel Load from Library 

 

 

Figura 4.18 – Inserir e quadro de propriedades  

Assim foi selecionada a opção Structural Connections, e seguida de Precast, relativa à família 

M_Sloped Corbel que apresentou a geometria adequada para a modelação (Figura 4.18). Foram feitos 

ajustes às dimensões de modo a compatibilizar a sua forma às outras componentes. O material 

atribuído é o mesmo que o considerado para o balastro e sub-balastro.  

4.4. Drenagem 

Finalmente procedeu-se à modelação dos elementos de drenagem da via férrea. Para tal no 

separador Systems, seguido do painel Plumbing & Piping, foi selecionado o comando Pipe (Figura 

4.19). 

 

Figura 4.19 – Painel Plumbing & Piping 
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Foram criados dois tubos iguais com 25,68 m de comprimento e 400 mm de diâmetro, 

localizados na camada de fundação. A Figura 4.20 identifica as características dos tubos de drenagem. 

 

 

Figura 4.20 – Propriedades do tubo de drenagem 

 

4.5. Superfície do terreno 

De modo a analisar o grau de interoperabilidade entre sistemas, procedeu-se ainda à 

importação do terreno criado no Civil 3D, para o Revit. Neste contexto, foi efetuada a demonstração 

para a importação de uma superfície em ficheiro dwg. Para a importação do terreno foi selecionado o 

comando Import CAD, no painel Import do separador Insert (Figura 4.21). 

 

 

Figura 4.21 - Definição da superfície 
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A Figura 4.22 ilustra a superfície do terreno, submetida à rotação e com o troço da linha 

ferroviária inserido no local exato. O posicionamento exato do troço foi apoiado pela imagem satélite e 

curvas de nível presentes no projeto no 3D Civil. Este processo foi meramente visual, estando sujeito 

a possíveis erros. 

 

Figura 4.22 – Vista em planta  

De seguida, foi aperfeiçoada a superfície do terreno recorrendo ao comando Toposurface, no 

painel Model Site, separador Massing & Site. Num novo separador (Figura 4.23), selecionado o 

comando Create from Import, e foi originada a superfície apresentada na Figura 4.24. 

 

Figura 4.23 – Painel Model Site e separador Edit Surface 

 

Figura 4.24 – Vistas (superfície melhorada) em planta e em alçado 
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De salientar que é possível calcular o movimento de terras a partir desta superfície, mas 

apresenta-se um pouco complexo devido à extensão da linha, podendo ocorrer eventuais erros. Sendo 

assim optou-se apenas pela sua visualização. 

4.6. Processo construtivo 

Finalizada a modelação da infraestrutura no Revit, procedeu-se a geração do modelo 4D, que 

no conceito BIM consiste na inclusão do parâmetro tempo, e foi aplicado na simulação do faseamento 

construtivo.  

O software escolhido foi o Navisworks, anteriormente utilizado com o ficheiro dwg com o mesmo 

objetivo, mas sem grande sucesso. Descrevem-se, de seguida, os passos essenciais à criação do 

planeamento construtivo. 

4.6.1. Ambiente de trabalho Navisworks 

 

A Figura 4.25 ilustra a interface do programa Navisworks. A barra de comandos inclui o 

separador Home, onde se encontram as principais ferramentas (deteção de conflitos, faseamento e 

quantificação). O faseamento é definido através da correspondente janela, ilustrada na Figura 4.25. 

 

 

Figura 4.25 – Ambiente de trabalho do Navisworks e janela de planeamento 
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4.6.2. Definição de fases 

A definição de sets, corresponde a agrupar elementos do modelo 3D que correspondam a uma 

tarefa construtiva. Neste caso de estudo, interessa recriar as várias fases de reabilitação da linha 

ferroviária. Foram criados sete sets de modo a ilustrarem as diferentes fases construtivas. 

Posteriormente, por seleção de cada etapa, apenas é visível a parte do projeto correspondente, como 

se ilustra na Figura 4.26. Cada set é criado através de seleção das componentes do modelo geométrico 

que correspondem a dada etapa.  

 

  

Figura 4.26 – Criação de sets (substituição de via) 

4.6.3. Planeamento construtivo  

Com o objetivo de criar uma sequência construtiva, foi utilizado o comando TimeLiner presente 

no separador Home e painel Tools, como ilustra a Figura 4.27. 

 

 

Figura 4.27 – Painel Tools  

Definidos os sets, foram acrescentadas tarefas/processos construtivos com as suas datas 

planeadas e as que efetivamente ocorrem, tanto para o início e fim de cada tarefa. Neste caso ambas 

as datas coincidiram pois nos dados fornecidos nada é referido sobre isso. 

Para a construção do planeamento construtivo, foi considerado o ficheiro fornecido, realizado 

em Project, onde consta todo o processo construtivo de renovação da linha X. Este ficheiro poderia ter 

sido diretamente importado para o Navisworks (Figura 4.28). A informação contida era, contudo, 

excessiva para a demonstração em análise. No caso de estudo apenas se pretendeu estudar a 

aplicação de geotêxtil e geogrelha. Procedeu-se ao preenchimento manual das tarefas construtivas no 

cronograma, onde duas tarefas foram definidas como demolição, não sendo na realidade demolidos, 

mas sim retirados e colocados novamente, e as restantes tarefas definidas como construção. Os 

diversos sets foram anexados à sua respetiva tarefa. 
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Figura 4.28 – Importação de ficheiros (Project e Primavera) 

 

As datas inseridas para início e fim das tarefas foram de 23 de fevereiro a 5 de março de 2015. 

Estes 10 dias surgiram de uma estimativa, porque, tal como está representado na Figura 4.29, na fase 

5A a substituição de via e as restantes tarefas demoram 5 dias para executar cerca de 1 km de via 

ficando ainda a faltar aproximadamente 800 metros para o caso em estudo, cerca de metade do troço. 

Sendo assim, a obra demoraria ainda cerca de 5 dias a mais para completar cada tarefa. 

 

 

Figura 4.29 – Gráfico de Gantt 

A Figura 4.30 ilustra as tarefas que fazem parte da aplicação da camada de geotêxtil e 

geogrelha, onde 4 das 5 tarefas (substituição da via, desguarnecimento do balastro, aplicação de 

geotêxtil e geogrelha e colocação do balastro e ataques de enchimento) se iniciam e finalizam ao 

mesmo tempo, deixando a última tarefa com o seu inicio após o término de todas as outras tarefas. 
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Figura 4.30 – Janela do cronograma 

Na Figura 4.31 está representada a janela de sets considerados e o gráfico de Gantt com as 

várias tarefas. Foram criadas duas fases, “Antes da renovação” e “sub-estrutura”, que na realidade não 

são tarefas, mas que servem apenas para tornar a simulação mais real. O gráfico de Gantt também se 

encontra alterado, para ser possível a visualização das diferentes fases construtivas.  

 

Figura 4.31 – Gráfico de Gantt e janela de sets       

      

Na Figura 4.32 está representada a simulação, ao longo do tempo, das diferentes tarefas 

previstas para a renovação da via. Estas foram obtidas através do separador Simulate do comando 

TimeLiner (Figura 4.33).  

 

Figura 4.32 – Separador Simulate 

 

As tarefas presentes na Figura 4.33 encontram-se pela seguinte ordem: (a) antes da 

renovação, (b) substituição da via, (c) desguarnecimento do balastro, (d) sub-estrutura, (e) aplicação 

da camada de geotêxtil e geogrelha, (f) colocação de balastro e ataques de enchimento, (g) ataques 

mecânicos e por fim (h) via renovada. 

De notar que, as zonas representadas a verde servem para ilustrar o que está a ser construído 

durante aquela tarefa e a vermelho o que está a ser retirado ou demolido.  
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Figura 4.33 - Simulação das tarefas: (a) antes da renovação, (b) substituição da via, (c) desguarnecimento do 

balastro, (d) sub-estrutura, (e) aplicação da camada de geotêxtil e geogrelha, (f) colocação de balastro e ataques 

de enchimento, (g) ataques mecânicos e por fim (h) via renovada 

 

  

(a) (b) 

(d) (c) 

(e) 

(g) (h) 

(f) 
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5. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

A metodologia BIM recorre a ferramentas com capacidade de extração de variado tipo de 

informação do modelo criado. Uma das componentes mais importantes de um projeto são as peças 

desenhadas, portanto, é fundamental que o projetista possa facilmente atualizá-las quando são feitas 

alterações e ajustes do projeto, assim como os mapas de quantidades, que são fundamentais para que 

o projetista possa apresentá-los de um modo correto e ágil. 

Em relação ao caso de estudo, foram obtidos mapas de quantidades de materiais, 

nomeadamente, os volumes de balastros e de sub-balastro e área de geossintético. Foi ainda tentado 

retirar o número de travessas existentes no troço da via modelada, mas isso não foi possível, pois o 

Revit assume as travessas, fixações e carris com um só, por ter sido criado como Railing. Foi ainda 

realizado um estudo de movimento de terras a partir do modelo do Civil 3D. Por fim, foi analisada a 

capacidade de extração de dados do modelo, para apresentação de documentação. A obtenção de 

quantidades foi aplicada ao modelo criado no Revit e no Civil 3D, e foi efetuada a comparação entre os 

dois processos. 

O cálculo do movimento de terras foi realizado no Civil 3D, em consonância com a criação da 

rasante do projeto e os dados obtidos ilustrados sob a forma de quadro. 

O capítulo, ainda aborda, através do Civil 3D os principais parâmetros geométricos da via 

enquadrados na norma EN 13848 - Parte 1 (2008). 

 

5.1. Mapas de quantidades de materiais  

No âmbito deste trabalho, os mapas de quantidades a obter correspondem à medição do 

volume de balastro e sub-balastro, à área de geotêxtil e geogrelha, e ainda ao volume de movimentação 

de terras. Quanto à drenagem e à superestrutura também foi criada uma tabela com algumas 

propriedades. 

Com o Revit é permitida a geração de tabelas dinâmicas, isto é, quaisquer alterações efetuadas 

no modelo têm efeitos imediatos nas tabelas, contudo ainda não permite uma adequada edição no que 

se refere à apresentação de resultados. Porém, como o modelo é um repositório de informação é 

possível retirar os dados necessários. Criadas as tabelas de quantidades foi necessário recorrer à 

exportação de informação entre Revit e os outros softwares, como o Excel, de forma a obter a 

documentação requerida nos formatos usuais a inserir na documentação de um projeto.  

5.1.1. Balastro e sub-balastro 

De forma a obter os mapas de quantidades dos volumes de balastro e do sub-balastro foi 

selecionado, no separador View, seguido do painel Create, o comando Schedules (Figura 5.1). 

Seguidamente, foi escolhido o tipo de elemento a considerar no mapa de quantidades a gerar. Foram 

assim selecionados: Structural Foundation, Structural Connections, Pipes, Railings. 
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Figura 5.1 – Criar mapas de quantidades 

O mapa de quantidades foi estabelecido através da seleção dos campos referentes a 

designações e valores, que se pretende incluir. Para o mapa relativo ao balastro, sub-balastro e 

geotêxtil foram definidos os seguintes campos (Figura 5.2): 

− Family and Type: o tipo de objeto. 

− Structural Material: material utilizado. 

− Volume: valor numérico do volume do elemento. 

− Area: valor numérico da área do elemento. 

 

 

Figura 5.2 – Propriedades dos mapas de quantidades 

A informação retirada do Revit, referente ao volume de balastro e sub-balastro e área de 

geotêxtil e geogrelha, estão presentes no Quadro 5.1 e 5.2, por tipo de componente estrutural. Com os 

valores das tabelas, obtém-se um volume total de balastro e sub-balastro de 13983,52 m3 e uma área 

de geotêxtil e geogrelha de 14296 m2. 
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Quadro 5.1 – Volume e área da infraestrutura 

Familia e Tipo Material Volume (m3) Área (m2) 

M_Footing-Rectangular: Balastro Balastro 7555,72 - 

M_Footing-Rectangular: Sub-Balastro Balastro 4998,60 - 

M_Footing-Rectangular: Fundação Solo arenoso 9649,80 - 

M_Footing-Rectangular: Geotextil e geogrelha Polipropileno - 14296 

Total de balastro 12554,32 - 

Total 22204,12 14296 

 

Quadro 5.2 – Volume de balastro 

Familia e Tipo Material Volume (m3) 

M_Sloped Corbel: Balastro Balastro 420,16 

M_Sloped Corbel: Balastro Balastro 420,16 

M_Sloped Corbel: Sub-Balastro Balastro 294,71 

M_Sloped Corbel: Sub-Balastro Balastro 294,17 

Total 1429,20 

 

                                 Volume total de balastro = 12554,32+1429,20= 13983,52 m3 

  

No Civil 3D foi realizado, de igual modo, o cálculo de quantidade de volume de materiais para 

as diferentes componentes. As mais relevantes, que se encontram presentes no anexo I, são: o volume 

de balastro, sub-balastro, drenagem e a camada de fundação. 

O cálculo de volumes de materiais foi efetuado selecionando o comando Calcular materiais, foi 

criada uma lista de materiais, referente às diferentes camadas do solo e da infraestrutura (Figura 5.3). 

Estas listas permitiram criar quadros de volume total de cada material.  

 

Figura 5.3 – Lista de materiais 
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O Anexo I inclui os diferentes quadros para cada material, calculadas a partir dos parâmetros 

de cada submontagem. Estas tiveram de ser transferidas para o Excel de um modo manual, pois o 

sistema Civil 3D não permite a sua exportação direta. Os quadros do Civil 3D podem apenas ser 

colocadas nos desenhos. No anexo I, está presente um valor total de balastro e sub-balastro de 

14462,94 m3. 

Comparando os dois valores obtidos, a diferença entre eles é de 3,6 %, ou seja, um resultado 

pouco significativo pois não excede do 10%. Concluiu-se então que ambos os métodos de cálculo são 

fiáveis.   

 

5.1.2. Drenagem, carris e travessas 

Seguindo o mesmo procedimento, foi possível obter mapas referentes aos elementos de 

drenagem, carris e travessas, em que se apresentam o comprimento total, o material dos carris e, 

ainda, o diâmetro dos tubos de drenagem. Os quadros foram novamente gerados através do comando 

Schedules, mas com a indicação de criação de um quadro relacionado com a drenagem, Pipes, e um 

outro quadro com os carris e travessas, Railings. Para a criação destes dois quadros foram escolhidos 

os seguintes campos (Quadros 5.3 e 5.4): 

 

− Family and Type: tipo de objeto; 

− Lenght: comprimento total dos tubos e via férrea; 

− Material: material utilizado; 

− Diameter: diâmetro do tubo de drenagem. 

 

Quadro 5.3 – Características da via férrea 

 

 

 

Quadro 5.4 – Características dos tubos de drenagem 

 

 

 

 

5.2. Movimento de terras 

O software Civil 3D é, também, uma ferramenta que admite a capacidade de cálculo de 

movimento de terras.   

Finalizada a modelação da geometria da via férrea, procedeu-se à preparação do modelo para 

o cálculo de movimento de terras. Foi necessário gerar duas camadas, através do comando Superficies, 

Família e Tipo Material (travessas) Material (carris) Comprimento (m) 

Railing: Linha X Betão Metal - Aço 1787 

Família e Tipo Material Comprimento (m) Diâmetro 

Pipes Types: Drenagem Aço, Carbono 1787 400 
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de modo a permitir a comparação entre os respetivos volumes dos movimentos de terras. 

Seguidamente, procedeu-se à análise dos valores obtidos na janela Analisar através do comando 

Painel de Volumes. A Figura 5.4 ilustra o balanço entre aterro e escavação, que foi otimizado alterando 

a rasante do projeto através de várias tentativas chegando a um valor relativamente equilibrado. Este 

balanço foi realizado a quando da criação da rasante do caso de estudo.  

 

Figura 5.4 – Balanço entre aterro e escavação. 

Posteriormente, seguiu-se a criação de Linhas de amostra, que têm como objetivo dividir todo 

o corredor em pequenos troços, ilustrando várias secções (perfis transversais) ao longo da via. Neste 

caso, só existem duas secções diferentes, referentes à passagem hidráulica, que se inicia ao km 

0+280,00, e à via férrea. Essas linhas de amostra estão espaçadas de 144 metros, pois é o 

comprimento de cada perfil dos carris. A coluna designada de Estaca, tem como função fornecer ao 

projeto informação, ao longo de várias secções com interesse para a modelação do projeto. 

Para se obter um quadro do volume total movimentado foi selecionado o ícone Relatório do 

volume, no painel Volumes e material, no separador Analisar (Figura 5.5). Na janela, ilustrada na Figura 

5.6, foi selecionado OK, e imediatamente abriu-se um separador na internet com o respetivo relatório, 

o qual foi transferido diretamente para o Excel. O Quadro 5.5 apresenta o aspeto da informação 

transposta. 

 

Figura 5.5 - Painel Volumes e material 

 

            

Figura 5.6 – Janela Registo do volume 
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Quadro 5.5 – Volume total movimentado. 

 

5.3. Inspeção geométrica da via 

No projeto de uma infraestrutura, para se garantir um bom comportamento da via, é importante 

verificar a qualidade de todos os seus elementos desde a sua construção, e acompanhar o 

comportamento destes ao longo da vida útil. As inspeções de vias ferroviárias realizadas em serviço, 

têm como objetivo, medir e acompanhar as eventuais degradações estruturais e as condições dos 

elementos de via. Portanto, numa inspeção, os principais parâmetros a serem avaliados são os 

parâmetros geométricos da via, enquadrados na norma (EN 13848-1, 2008). Os parâmetros a 

considerar na avaliação de qualidade geométrica os seguintes:  

 

− Bitola; 

− Alinhamento; 

− Nivelamento longitudinal e transversal; 

− Empeno. 

 

Por recurso ao Civil 3D foi apenas possível controlar dois dos parâmetros, a bitola e o 

nivelamento transversal.  

A bitola corresponde à mínima distância, em milímetros, entre os dois carris e medida a 14 mm 

abaixo da superfície de rolamento. O nivelamento transversal é a diferença, em milímetros, entre a 

superfície de rolamento e o seu plano horizontal de referência.  

Para alterar o valor da bitola basta selecionar o alinhamento, do modelo 3D, criado com o nome 

“Linha X” e selecionar as propriedades pretendidas (Figura 5.7). Através da interface, foi inserido o 

valor da bitola. 

Estaca 

Área 
de 

escav
ação 
(m2) 

Vol. de 
escavaç
ão (m3) 

Vol. 
reutilizáv

el (m3) 

Área de 
aterro 
(m2) 

Vol. de 
aterro 
(m3) 

Vol.  
escavaçã
o acumul. 

(m3) 

Vol. 
reutilizáv

el 
acumul. 

(m3) 

Vol. 
aterro 

acumul. 
(m3) 

Vol. 
líquido 
acumul. 

(m3) 

0+000.00 57.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+144.00 22.87 5591.25 5591.25 0.45 21.68 5591.25 5591.25 21.68 5569.57 

0+280.00 8.27 2035.03 2035.03 0.00 20.47 7626.28 7626.28 42.15 7584.13 

0+432.00 0.12 475.56 475.56 36.06 1826.90 8101.83 8101.83 1869.05 6232.78 

0+576.00 0.00 6.54 6.54 28.15 4611.26 8108.37 8108.37 6480.31 1628.06 

0+720.00 0.36 18.35 18.35 22.76 3658.38 8126.72 8126.72 10138.69 -2011.97 

0+864.00 0.64 70.60 70.60 81.06 7044.70 8197.32 8197.32 17183.39 -8986.07 

1+008.00 0.18 55.31 55.31 51.39 9455.54 8252.63 8252.63 26638.93 -18386.30 

1+152.00 2.53 162.30 162.30 1.80 3014.93 8414.93 8414.93 29653.86 -21238.93 

1+296.00 1.32 272.46 272.46 12.54 916.29 8687.39 8687.39 30570.15 -21882.76 

1+434.20 9.23 646.41 646.41 0.00 577.53 9333.80 9333.80 31147.68 -21813.88 

1+434.25 9.23 0.35 0.35 0.00 0.00 9334.15 9334.15 31147.68 -21813.52 

1+434.28 9.23 0.35 0.35 0.00 0.00 9334.51 9334.51 31147.68 -21813.17 

1+440.00 9.21 52.71 52.71 0.00 0.00 9387.22 9387.22 31147.68 -21760.46 

1+584.00 33.79 2911.27 2911.27 0.50 24.22 12298.49 12298.49 31171.90 -18873.40 

1+728.00 39.17 5248.46 5248.46 0.09 38.70 17546.95 17546.95 31210.59 -13663.64 

1+787.70 0.00 779.49 779.49 0.00 1.78 18326.44 18326.44 31212.37 -12885.93 
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Figura 5.7 - Propriedades do alinhamento 

Em relação ao nivelamento transversal, procedeu-se de maneira semelhante, mas  

selecionando Adicionar declive transversal. Na interface da Figura 5.8 podem ser escolhidos três 

métodos para o cálculo do nivelamento transversal, são eles: Ferrovia de fila alta, Ferrovia do lado 

baixo, Linha base de centro.  Na escolha do método optou-se por não alterar o já selecionado (Ferrovia 

de fila alta). A Figura 5.9 ilustra a atribuição dos valores de variáveis para proceder ao cálculo. 

 

Figura 5.8 – Cálculo do nivelamento transversal 

 

 

Figura 5.9 - Variáveis do nivelamento transversal 
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Este parâmetro, também designado de escala, é normalmente mais elevado em curvas. Sendo 

assim, não é muito relevante para o caso de estudo, devido à inexistência de curvas. Este programa 

como opção de base, admite uma curva embora muito suave, como se pode observar nos dados 

fornecidos na Figura 5.10.  Esta funcionalidade não deixa de ser bastante importante noutros projetos 

ferroviários mais complexos.  

 

 

Figura 5.10 - Janela de propriedades de nivelamento transversal 

 

5.4. Peças desenhadas 

 

Em qualquer projeto, tal como acontece nas infraestruturas de transporte, as peças 

desenhadas constituem elementos fundamentais da documentação técnica. Neste sub-capítulo é 

descrita a forma como foram criados os desenhos técnicos de projeto por recurso novamente aos dois 

softwares utilizados, o Civil 3D e o Revit. 

5.4.1.  Civil 3D 

Para a criação de uma folha de desenho, foi necessário criar inicialmente uns retângulos, 

através do comando Criar molduras de vista, no painel Produção de desenho, incluído no separador 

Saída (Figura 5.11). A Figura 5.12 ilustra os vários parâmetros a considerar na criação dos retângulos 

pretendidos.  

 

 

Figura 5.11 - Painel Produção de desenho 
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Figura 5.12 - Parâmetros Criar molduras da vista 

 

A Figura 5.13 ilustra os retângulos definidos ao longo do alinhamento. Neste caso, foram quatro 

retângulos, ou seja, foram geradas quatro folhas. 

 

 

Figura 5.13 - Retângulos sobre alinhamento 

 

Seguidamente, para se criar as folhas referentes ao alinhamento e ao perfil longitudinal foi 

selecionado o comando Criar folhas, no painel Produção de desenho, separador Saída, Figura 5.11. A 

Figura 5.14 ilustra a janela onde foi escolhido o tipo de folha pretendido pelo utilizador, o formato e 

informações complementares. 
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Figura 5.14 - Janela Criar folhas 

 

Quanto à criação dos perfis transversais, primeiro foi necessário selecionar o comando Gráficos 

de seção, no painel Gráficos de perfil e seção, incluído no separador Inicio (Figura 5.15). 

 

 

Figura 5.15 – Criar secções 

 

Na Figura 5.16 está representada a janela onde se organiza e define como se vão representar 

os perfis transversais do projeto. De referir, que a escala do desenho considera a escala do template 

onde foi criado.  

Posteriormente, ao ser selecionado o botão Criar gráficos de seção, devem ser colocados os 

templates criados no desenho. 
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Figura 5.16 - Propriedades para a criação de secções 

De seguida, foi selecionado o comando Criar folhas de seção, no painel Produção de desenho, 

incluído no separador Saída (Figura 5.11) e foram geradas as folhas com os respetivos perfis 

transversais.   

5.4.2. Revit 

 

No software Revit, para a criação de uma folha de desenho a considerar no projeto, foi 

selecionada a opção Sheet, incluído no painel Sheet Composition, do separador View (Figura 5.17). 

Foi selecionado o tipo de folha pretendido, previamente criado pelo utilizador. Estes devem indicar, 

ainda, o formato, o tipo de legenda a inserir e outros parâmetros.  

 

Figura 5.17 - Inserir folhas 

Até esta fase, ainda não foi referida qualquer escala. A modelação apenas requer a indicação 

da unidade de trabalho, a escala interna, que corresponde a unidades de modelação. Contudo no Revit 

há sempre uma escala associada ao processo de modelação, nomeadamente, a cada vista (plano ou 

alçado). A escala está identificada no canto inferior esquerdo do programa, podendo ser alterada, 

Figura 5.18. 
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Figura 5.18 - Mudança de escala 

Apresenta-se no Anexo II vários dos desenhos referentes ao projeto, obtidos através do Revit 

e do Civil 3D. Estes desenhos, obtidos através de aplicação de cortes sobre o modelo 3D, são 

normalmente muito incompletos, no que respeita a cotagem, anotações e texto. Este trabalho 

complementar é idêntico ao desenho realizado em sistema gráfico CAD comum.  

5.5. Considerações finais 

Toda a informação que é possível obter do modelo, considerando o tipo de material, a sua 

quantificação e a definição de peças desenhadas, representa uma elevada redução de trabalho e 

confiança na correcção dos resultados. A possibilidade de obtenção de dados do projecto, directamente 

do modelo, é um factor diferenciador em relação ao método tradicional.  

A realização da inspecção da via, apoiada na metodologia BIM, apresenta ainda alguma 

limitação, pois os softwares não incluem todos os parâmetros geométricos alvo de análise. Uma 

infraestrutura ferroviária, com toda a sua complexidade envolvendo diversas componentes e de 

actividades requeridas relacionadas com a inspecção e a manutenção, devem poder ser apoiadas em 

ferramentas tecnológicas adequadas. Espera-se que a metodologia BIM, com os avanços tecnológicos 

que venham a ser atingidos, esteja apta para alcançar um nível de maturidade que garanta o controlo 

do conforto e da segurança caracteristicos do transporte ferroviário. 
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6. CONCLUSÕES 

6.1. Considerações finais  

A indústria da Arquitectura, Engenharia e Construção (AEC) abrange diversos setores que 

estão continuamente a recorrer às várias tecnologias, de modo a conseguir uma maior competitividade. 

As linhas de alta velocidade de elevada extensão, edifícios de geometria complexa, prazos mais curtos 

exigidos pelo dono de obra, são alguns de entre os vários motivos que incentivam a que haja uma maior 

colaboração entre todos os intervenientes no desenvolvimento de metodologias de trabalho, entre as 

diversas especialidades e o recurso às mais recentes inovações tecnológicas. 

Neste sentido surgiu nas últimas décadas a nova metodologia de trabalho BIM. Esta nova forma 

de trabalhar mais colaborativa requer um elevado nível de interoperabilidade entre os softwares 

utilizados. A metodologia BIM encontra-se, atualmente, presente na comunidade de arquitetura e em 

algumas empresas de engenharia, em ramos como estruturas e construção. No entanto, constata-se 

uma maior dificuldade de implementação da metodologia junto das infraestruturas de transporte. 

É neste contexto que se engloba a presente dissertação, uma vez que, não existem trabalhos 

de modelação geométrica que englobem projetos de infraestruturas de transporte. O trabalho 

pretendeu contribuir para divulgar a sua aplicabilidade. Apesar das limitações verificadas, a utilização 

de ferramentas BIM traz vantagens, na elaboração de projetos de infraestruturas de transporte. O 

principal objetivo proposto para a dissertação foi analisar a aplicação da metodologia BIM ao setor das 

infraestruturas de transportes ferroviários, apoiado no desenvolvimento de três fases: 

1º. Criação do modelo do projeto. 

2º. Planeamento do processo construtivo. 

3º. Utilização de informação do modelo na obtenção de mapas de quantidades e de 

peças desenhadas. 

O projeto real que serviu de caso de estudo corresponde à renovação de uma linha férrea 

nacional. Este tipo intervenção é, atualmente, bastante frequente devido à necessidade de renovação 

de infraestruturas ferroviárias construídas em décadas anteriores. De salientar, que a aprendizagem 

de manipulação dos softwares utilizados foi realizada sem qualquer treino inicial e com o apoio em 

tutoriais. 

Em relação à primeira fase considera-se que o objetivo foi cumprido, embora com algumas 

limitações, pois inicialmente a modelação seria efetuada apenas no software Civil 3D. Numa fase 

posterior da modelação verificou-se que o software não era adequado à metodologia BIM. Embora o 

Civil 3D permita a criação de representações tridimensionais de modo bastante correto, os modelos 

gerados ainda são constituídos de arestas e superfícies, como acontece no CAD tradicional. Esta 

situação insere problemas de interoperabilidade, que limitam a definição de modelos 4D.  

Também o objetivo a atingir na segunda fase foi cumprido, pois foi possível, a partir do modelo 

executado em Revit, recriar o processo construtivo estabelecido no projeto. A interoperabilidade entre 

os softwares Revit e Navisworks facilitou o processo de criação das tarefas associadas ao caso de 

estudo. 
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A terceira fase demonstrou com sucesso uma das capacidades mais reconhecidas da 

metodologia BIM, que é a capacidade de retirar informação exata do modelo. O facto da informação 

obtida ser dividida por tipos de objetos permite a sua gestão na forma de tabela.  Este formato é o mais 

adequado para a análise e manipulação deste tipo de informação. A capacidade de extração de 

desenhos a partir do modelo paramétrico facilita a gestão da informação do projeto e garante a 

conformidade entre os elementos projetados e a documentação gráfica. A limitação encontrada 

correspondeu à impossibilidade de obtenção da quantificação do número de travessas e de carris pois 

tinham sido gerados como um todo, não permitindo a quantificação individual. 

Concluiu-se, deste modo, que apesar de existirem dificuldades e algum atraso nesta área das 

infraestruturas de transporte em relação a outras áreas de aplicação da metodologia BIM, a sua adoção 

é positiva devendo ser implementada gradualmente e incentivada a sua utilização em empresas de 

projeto de engenharia e infraestruturas. Uma grande vantagem a retirar desta metodologia é a redução 

de custos, de projetos como estes de elevada dimensão e custo. Nesse sentido, recomenda-se que a 

metodologia BIM seja incluída na formação de novos engenheiros e no âmbito do programa académico, 

pois acredita-se que no futuro esta metodologia estará presente em qualquer empresa de engenharia 

civil. 

    

6.2. Desenvolvimentos futuros 

 

No seguimento do trabalho desenvolvido sugerem-se alguns tópicos para desenvolvimentos 

futuros, no âmbito do BIM com aplicação às infraestruturas de transporte: 

 

− Tendo sido considerado no presente trabalho apenas um pequeno troço em alinhamento 

reto, seria interessante analisar o comportamento das ferramentas BIM em troços mais 

extensos e com a existência de alinhamentos curvos; 

− Utilizar um maior número de componentes do projeto, como por exemplo, incluir todo o 

sistema de catenária e a respetiva sinalização; 

− Introduzir um adequado sistema de manutenção e de inspeção de via com todos os 

parâmetros geométricos usualmente requeridos, de forma a que o planeamento da 

manutenção, associado a ensaios de inspeção de controlo de qualidade pudesse ficar 

integrado; 

− O desenvolvimento de famílias, principalmente no Revit, associadas às infraestruturas de 

transporte de forma a que mais facilmente se possam modelar projetos de infraestruturas 

mais completos e realistas. 
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Anexo I: Mapa de Quantidades Civil 3D 

 

Quadro I.1 – Volume de balastro   Quadro I.2 – Volume sub-balastro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro I.3 – Volume drenagem     Quadro I.4 – Volume camada de fundação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume total de balastro = 8691,32+5771,62= 14462,94 m3 

  

Estação 
Área 
 (m2) 

Volume 
 (m3) 

Volume acumulado 
(m3) 

0+000.00 5,59 0,00 0,00 

0+144.00 5,59 804,39 804,39 

0+280.00 0,00 253,23 1057,62 

0+432.00 5,59 283,03 1340,65 

0+576.00 5,59 804,39 2145,04 

0+720.00 5,59 804,39 2949,43 

0+864.00 5,59 804,39 3753,82 

1+008.00 5,59 804,39 4558,21 

1+152.00 5,59 804,39 5362,60 

1+296.00 5,59 804,39 6166,99 

1+434.21 5,59 772,03 6939,02 

1+434.25 5,59 0,21 6939,23 

1+434.28 5,59 0,21 6939,45 

1+440.00 5,59 31,93 6971,37 

1+584.00 5,59 804,39 7775,76 

1+728.00 5,59 804,39 8580,15 

1+787.70 0,00 111,17 8691,32 

Estação 
Área 
 (m2) 

Volume 
 (m3) 

Volume acumulado 
(m3) 

0+000.00 3,71 0,00 0,00 

0+144.00 3,71 534,17 534,17 

0+288.00 0,00 168,16 702,33 

0+432.00 3,71 187,95 890,28 

0+576.00 3,71 534,17 1424,45 

0+720.00 3,71 534,17 1958,62 

0+864.00 3,71 534,17 2492,79 

1+008.00 3,71 534,17 3026,96 

1+152.00 3,71 534,17 3561,13 

1+296.00 3,71 534,17 4095,30 

1+434.21 3,71 512,68 4607,98 

1+434.25 3,71 0,14 4608,12 

1+434.28 3,71 0,14 4608,26 

1+440.00 3,71 21,20 4629,46 

1+584.00 3,71 534,17 5163,63 

1+728.00 3,71 534,17 5697,80 

1+787.70 0,00 73,82 5771,62 

Estação 
Área 
 (m2) 

Volume 
 (m3) 

Volume acumulado 
(m3) 

0+000.00 4,23 0,00 0,00 

0+144.00 4,23 609,08 609,08 

0+280.00 0,00 191,75 800,83 

0+432.00 4,23 214,31 1015,14 

0+576.00 4,23 609,08 1624,22 

0+720.00 4,23 609,08 2233,30 

0+864.00 4,23 609,08 2842,38 

1+008.00 4,23 609,08 3451,46 

1+152.00 4,23 609,08 4060,54 

1+296.00 4,23 609,08 4669,62 

1+434.21 4,23 584,58 5254,20 

1+434.25 4,23 0,16 5254,36 

1+434.28 4,23 0,16 5254,52 

1+440.00 4,23 24,18 5278,70 

1+584.00 4,23 609,08 5887,78 

1+728.00 4,23 609,08 6496,86 

1+787.70 0,00 84,17 6581,03 

Estação 
Área 
(m2) 

Volume 
(m3) 

Volume acumulado 
(m3) 

0+000.00 2,40 0,00 0,00 

0+144.00 2,40 345,60 345,60 

0+280.00 0,00 108,80 454,40 

0+432.00 2,40 121,60 576,00 

0+576.00 2,40 345,60 921,60 

0+720.00 2,40 345,60 1267,20 

0+864.00 2,40 345,60 1612,80 

1+008.00 2,40 345,60 1958,40 

1+152.00 2,40 345,60 2304,00 

1+296.00 2,40 345,60 2649,60 

1+434.21 2,40 331,70 2981,30 

1+434.25 2,40 0,09 2981,39 

1+434.28 2,40 0,09 2981,48 

1+440.00 2,40 13,72 2995,20 

1+584.00 2,40 345,60 3340,80 

1+728.00 2,40 345,60 3686,40 

1+787.70 0,00 47,76 3734,16 
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Anexo II: Peças desenhadas 

 

 

Lista de peças desenhadas Revit: 

 

− Perfil transversal e alçado (Figura II.1); 

− 3D (Figura II.2); 

− Planta (Figura II.3). 

 

Lista de peças desenhadas Civil 3D: 

 

− Perfil longitudinal e alinhamento (Figura II.4 a Figura II.7); 

− Perfis transversais (Figura II.8). 

 

 

NOTA: os desenhos deste anexo devem ser impressos à escala  

correspondente, sempre em frente de folha. 
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