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O ptBIM nasceu já há praticamente 6 anos, com a primeira edição organizada na 
Escola de Engenharia da Universidade do Minho, mas com o compromisso de ser um 
congresso itinerante, e com periodicidade de cerca de 2 anos. Depois da primeira 
edição, que contou com 52 artigos, foi testemunhado um crescimento crescente ao 
longo das várias edições, com 67 na segunda edição (Lisboa ‑ IST) e 89 artigos na 
terceira edição (Porto ‑ FEUP). Na presente edição, a comunidade voltou a crescer, 
tendo‑se atingido uma participação global de 99 artigos aceites e incluídos nas 
presentes atas. Este crescimento ao nível do número de artigos levou também à con‑
firmação da necessidade do alargamento da duração do evento em modalidade pre‑
sencial, de 2 para 3 dias. Assinala‑se também o equilíbrio interessante entre artigos 
com génese puramente académica e artigos da indústria, bem como um número sig‑
nificativo de artigos resultantes da interação direta entre indústria e academia, numa 
verdadeira lógica de transferência de conhecimento. Nota‑se também uma clara evo‑
lução da atenção nos artigos das várias edições dum foco na novidade e modelação 
3D para um foco centrado na adequada gestão de informação e colaboração, bem 
como interação com outras indústrias e novas tecnologias. O foco na normalização 
de processos e dados, com importante contributo da CEN442 e CT197‑BIM está tam‑
bém patente em vários artigos, com particular ênfase na preparação de Sistema de 
Classificação Nacional e de base de dados para ‘Product Data Templates’, entre outros.

O ptBIM atinge assim um nível de maturidade elevado que o leva a ser reconhecido 
por várias entidades como um dos mais importantes eventos em BIM a nível global, 
para o qual também concorre o naipe de oradores internacionais de exceção, que 
aceitaram emprestar a sua contribuição ao nosso evento. A todos o nosso muito 
obrigado.

Confirmando a tendência de internacionalização das edições anteriores, nas quais já 
havia expressão significativa de trabalhos originários do Brasil, o 4º ptBIM, assumiu‑
‑se desde a sua génese como o congresso de BIM na língua Portuguesa, e contando 
com Comissão Internacional representando vários países de Língua Oficial Portu‑
guesa. Uma celebração do BIM Lusófono!

O Capítulo Português da buildingSMART começou a ser desenhado durante o 2º pt‑
BIM. Depois de ter ultrapassado anos de dificuldade acrescida na recolha de apoios 
para a sua viabilização, conseguiram‑se alcançar as condições necessárias para a sua 
génese e entrada em funcionamento. O nosso país já urgia a ter uma voz nesta orga‑
nização, acrescendo ser uma feliz coincidência o facto da congénere Brasileira, tam‑
bém agora apresentar a sua candidatura à buildingSMART Internacional, numa con‑
tribuição para o reconhecimento do BIM em Português. Agora resta‑nos continuar a  
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trabalhar para que esta iniciativa possa crescer e amadurecer contribuindo para a me‑
lhor representação possível de Portugal, na comunidade internacional do OpenBIM.

É também importante assinalar que o ptBIM sofreu os efeitos da pandemia COVID‑19 
na sua 3ª edição, que forçou a que o evento ocorresse ‘online’. Foi, felizmente, num 
contexto mais favorável que se organizou a presente edição com possibilidade de 
reencontro físico de todos os participantes, proporcionando todas as oportunidades 
adicionais de conexão inerentes aos contactos pessoais.

O 4º ptBIM decorre em Braga, com organização local pela Universidade do Minho, 
em iniciativa conjunta da Escola de Engenharia e da Escola de Arquitetura, Arte e 
Design. O congresso  compreende os dias 4, 5 e 6 de Maio de 2022, contando com 
diversos momentos de interação, incluindo oradores convidados internacionais, ses‑
sões de apresentação plenárias e paralelas e seminários. Aproveitou‑se a oportuni‑
dade do regresso do ptBIM à Universidade do Minho para criação de nova identidade 
gráfica do congresso, com a explícita intenção de exprimir a constante necessidade 
de mudança e reinvenção inerente aos processos BIM.

A Comissão Organizadora contou com o apoio de secretariado e investigadores di‑
versos na UM, a quem se apresenta um sincero agradecimento. É também de assina‑
lar o trabalho voluntário dos membros da Comissão Científica que contribuíram de 
forma muito importante para  a garantia de qualidade técnico-científica dos artigos 
aceites/publicados.

Seguindo a tradição do Congresso, as atas da conferência são publicadas em formato 
desmaterializado (‘online’, e nesta edição com o apoio da UMinho Editora) e de forma 
aberta.

Os Editores:

Miguel Azenha 
José Carlos Lino 
José Granja 
Bruno Figueiredo
João Poças Martins



114º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

Prefácio

Índice

Parte I – Arquitetura

BIM como ferramenta multidisciplinar em todas as fases do processo Arquitetónico
Rita Nogueira, Teresa Afonso

Implementação BIM na NLA 
Teresa Afonso, Rita Nogueira

BIM e Arquitetura: Da aprendizagem à prática
Carolina Rua, Francisco Teixeira Bastos, António Aguiar Costa

Conceção de software de Arquitetura, implementação e contributo para o fluxo 
de trabalho OPEN BIM
Paula Assis, Ricardo Figueira, Paulo Oliveira, Carlos Costa

Algoritmos de aprendizagem Computacional para a Modularização de projetos 
de Arquitetura

Sofia Feist, Luís Sanhudo, Vítor Esteves, Miguel Pires, António Aguiar

Tecnologia de impressão 3D aplicada em processos de projeto de Arquitetura e 
Engenharia
Daniel Moutinho, Pedro Ferreira

Parte II – Construção

Fluxograma para projetos BIM 4D: Experimentação e proposta de aprimora‑
mento em um grupo de pesquisa em Natal, Brasil
Daniel de Oliveira, Leo Azevedo, Josyanne Giesta, Alfredo Costa Neto

Análise do quantitativo extraído via método convencional e tecnologia BIM 
para os revestimentos
Gustavo Macedo Miranda, Danielle Meireles de Oliveira, Marys Lene Braga Almeida, 
Sidnea Eliane Campos Ribeiro

BIM na gestão de projetos de construção: Barreiras e orientações para os gesto‑
res de projetos
Gabriela Fernandes, João Pedro Couto

A importância do BIM no empreiteiro geral em processos de conceção ‑construção
Carlos Neto, Carlos Carvalho, Adriana Ferreira

9

11

17

19

28

38

50

62

75

85

87

96

108

120



12 SUMÁRIO

132

144

155

168

180

192

204

216

228

239

250

Otimização da construção civil com a filosofia “Lean construction”
Gustavo Josias da Silva, Fernanda Ferreira

Lean construction: A necessidade de uma abordagem integrativa
Juliana Folgosi, Fernanda Ferreira

Real world lessons that can assist construction organisations in implementing 
BIM to improve the OSH processes
Manuel Tender, Paul Fuller, Alex Vaughan, Marc Long, João Couto, Peter Damien, Vi‑
vien Chow, Firmino Silva, Francisco Reis, Ricardo Reis

BIM, digitalização e estratégia de industrialização do sector AEC
Miguel Pires, Pedro Carneiro

Desenvolvimentos na automação da extração de quantidades – Projeto  
Metabuilding
Filipe Lima, Sébastien Roux, Tiago Pedro, Ricardo Pontes Resende

A sinergia entre o BIM -LEAN -GREEN aplicado nas adequações das edificações 
religiosas pós ‑pandemia
Geórgia Jereissati, José Oliveira, José Cavalcante, Francisco Oliveira

Modelação da Informação e ferramenta digital orientadas à produção automática
do MQT no contexto da disciplina de Arquitetura
Lucas Vieira, Marta Campos, José Granja, Miguel Azenha

BIM em projeto para manufatura e montagem na indústria AECO 4.0: Metodolo‑
gia para a otimização e automação da produção de paredes divisórias
Tiago Santos, Bruno Figueiredo, Miguel Pires, Pedro Carneiro

Obra: Otimização – Preparação – Pré ‑fabricação
Pedro Ferreirinha

A transformação digital de uma construtora portuguesa – Implementação holís‑
tica de processos BIM
Juliana Mizumoto, Fábio Araújo, João Ferreira, José Carlos Lino

Engenharia do conhecimento – Uma abordagem da interação BIM e LEAN
Thayane Rezek, Maria Freitas, Sérgio Scheer



134º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

Parte III – Especialidades e Infraestruturas

Desafios de interoperabilidade entre BIM e BEM
Jairo B. Picott, Lucas Vieira, Mário Coelho, José Granja, José C. Matos, Miguel Azenha

Making BIM tangible: Our experience within a challenging project
Alexandre Marques, Ana Rei, Alejandro Romero, Hélder Pereira

Utilização de BIM na melhoria do desempenho energético em edifícios comerciais
Rodrigo C. Betim, Maria João Falcão Silva, Fernando F. S. Pinho

Revisão bibliográfica: Uso do BIM em projetos de infraestrutura de transportes
Isabela Ferreira

Industrialização de instalações de edifícios – BIM e pré ‑construção modular
Daniel Vale, João Pedro Mendonça, Miguel Azenha, Miguel Pires

Desafios BIM na implementação do plano geral de drenagem de lisboa
Tiago Andrade Gomes, Gonçalo Diniz Vieira, Luís Ribeirinho, Ricardo Pontes Resende, 
António Hipólito, Francisco Rocha

Parte IV – Estruturas

Automatização do detalhe de armaduras de elementos de betão armado em 
ambiente BIM
Kleber Oliveira, José Pedro Faria, Marco Vieira, José Miguel Castro

BIM – Based seismic analysis of existing reinforced concrete buildings
Muhammad Yasir, Luís Guichard Castro, Hugo Rodrigues, Miguel Azenha

Design generativo aplicado à estruturas: Otimização do plano de corte dos  
painéis de tela soldada em paredes de concreto
Gabriel P. Veloso, Danielle M. Oliveira, Carmen Ribeiro, Sidnea Ribeiro

As potencialidades e desafios da implementação BIM adaptada ao controlo de 
segurança estrutural de barragens de betão
Carlos Serra

Compression ‑only precast block construction system using BIM and custom  
interoperability tools for collaboration between Engineers and Architects
Lombe Mutal, Carlos Gome, Bruno Figueired, Miguel Azenha

A integração do BIM na reabilitação de ”agregados” em alvenaria
Maria Laura Leonardi, Daniel V. Oliveira, Miguel Azenha

263

265

277

287

298

310

323

335

337

347

359

371

383

394



14 SUMÁRIO

Proposta de normativo para aplicação e verificação do BIM no desenvolvimento 
de projetos ‑tipo de obras de pontes e viadutos
Paulo Alberto S. Santos, Filipe C. Ciríaco, Ramon Saleno Y. R. C. Silva

Impressão 3D na construção metálica
Trayana Tankova, Carlos Zhu

Metodologia BIM para a avaliação do desempenho em serviço de estruturas de 
betão armado com análise não ‑linear
Renato Correia, Carlos Sousa, Miguel Azenha

Automatização da geração de armaduras e organização de quadro de pilares 
em ambiente BIM
Fernando Miranda, Ruben Rodrigues

Aplicação da metodologia BIM na monitorização da segurança de barragens de 
aterro
Aline Heleno, Miguel Azenha, Laura Caldeira, Maria João Silva

Digitalização de informação na inspeção remota de estruturas de betão armado 
com recurso a inteligência artificial
Eurico Carola, Ricardo Santos, Diogo Ribeiro, Gustavo Nina, Rafael Cabral, Nuno Pinto

Parte V – Gestão do Património Edificado e Sustentabilidade

HBIM: Documentação do Patrimônio Arquitetónico através de nuvem de pontos
Franciny Santos, Fábio Freire, Victor Cremonez

Metodologia para interoperabilidade BIM ‑FM baseada em base de dados relacional
Marina Trabulci, Miguel Azenha

Digital Twin para a gestão inteligente de edifícios: o caso do Smart Office do 
Built Colab
Pedro Nogueira Martins, Gonçalo Pereira, Luís Sanhudo, António Aguiar Costa

Normalização de bibilioteca Heritage ‑BIM: Os claustros conventuais Serlianos 
de Lisboa através de objetos genéricos compostos
Ana Gil, Ana Tomé

Aplicação de gémeos digitais na indústria da construção – Estado da arte
Anderson Garcia, Bianca Gabalde, Gabriel Borges, Murilo Bruza, Eduardo Santos,  
Fabiano Correa

406

417

425

436

447

458

471

473

483

494

506

522



154º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

Metodologias de modelagem HBIM em adornos Arquitetónicos
Nolla Leda Maria, Paulino Giovane Zandonade Giacaglia, Marcelo Eduardo Pinheiro, 
Maria Lúcia Bressan

Integração de metodologias de avaliação do ciclo de vida em ferramentas BIM
Maria Teresa Ferreira, António Aguiar Costa, José Dinis Silvestre

Manutenção preventiva de edifícios com recurso ao BIM
Raquel Matos, Hugo Rodrigues, Ana Dinis Alves, Aníbal Costa, Fernanda Rodrigues

Inteligência artificial aplicada à gestão do ambiente construído: Revisão de  
literatura
Rodrigo Pedral Sampaio, António Aguiar Costa, Inês Flores Colen

Digital Twins em redes ferroviárias e rodoviárias – Uma revisão sistemática da 
literatura
João Vieira, Hugo Patrício, Nuno Almeida, João Morgado, João P. Martins

Desenvolvimento de requisitos de informação para o Facility management de 
uma cantina universitária
Andressa Oliveira, Taís Magalhães, Filipe Finco, José Granja, Miguel Azenha

Ligação dinâmica de dados em ambiente BIM: Aplicação à gestão de um  
edifício universitário
Rita Machete, Jonatan Villavicencio, Ana Paula Falcão, Alexandre B. Gonçalves,  
Rita Bento

Aplicação de conceitos de gémeo digital e BIM: Estudo de caso na gestão de 
pontes e viadutos
Guilherme Lima, Leonardo Factori, Magda Junqueira, Rodrigo dos Santos, Lucas Borba,
Otávio Gonçalves

Adoção de BIM para economia circular no setor da construção
Thayane Rezek, Sérgio Scheer, Sérgio Tavares

Sistemas de classificação de informação da construção adaptados à sustentabi‑
lidade: Experiência internacional relevante
Rodrigo Lima, Filipa Salvado, Maria João Falcão Silva, Paula Couto

534

546

558

569

580

593

605

618

630

642





Parte I – Arquitetura





194º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

BIM como ferramenta  
multidisciplinar em todas as fases 
do processo arquitetónico 

Rita Nogueira1, Teresa Afonso2

1,2 NLA – Nuno Leónidas Arquitectos, Lisboa

Resumo

Apresentamos um Caso de Estudo de um Projeto envolvendo Arquitetura e diversas 
Especialidades para uma Unidade Hoteleira localizada no Algarve. As metodologias 
e processos BIM tiveram um papel fundamental em todas as fases do projeto, ini‑
cialmente na análise e conceção tridimensional do terreno, passando pelo Estudo 
Prévio, Projeto de Licenciamento e culminando no Projeto de Execução. Todo o pro‑
cesso foi desenvolvido por uma vasta equipa a partir de modelos federados realiza‑
dos no programa AutodeskRevit, desenvolvendo desta forma o projeto em ambiente 
colaborativo com recurso a ferramentas e metodologias BIM. A estratégia adotada 
permitiu a sistematização de processos, salientando ‑se a otimização da produção de 
peças desenhadas e escritas e a coordenação e colaboração 3D eficaz entre as várias 
disciplinas. A coordenação e revisão das diversas fases do Projeto foram efetuadas 
com recurso a outros interfaces colaborativos em tempo real, como BIM Collab e BIM 
360. O controle e automação dos processos de quantificação decorreu da elaboração 
dos mapas de quantidades a partir das bases de dados paramétricas associadas aos 
modelos tridimensionais com recurso a programas da OpenBIM. Consequentemente, 
foi possível minimizar discrepâncias entre os elementos de projeto, garantindo que 
um dos principais objetivos iniciais tenha sido alcançado com sucesso.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.1

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.1
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1. BIM no processo arquitetónico

1.1. Building Information Modelling vs Building Information  
Management

Recorrentemente BIM é entendido apenas como a criação de documentação de for‑
ma automática, descurando todas as outras funções e benefícios que podem advir 
da utilização destas metodologias. O acrónimo BIM pode ser associado tanto ao 
processo (building information modelling) como ao modelo (building information mo‑
del), e ainda à informação presente no modelo (building information management) [1]. 
Inicialmente, o desafio que era associado à modelação, passou a ser focado no pro‑
cesso de como estas representações podem ser utilizadas, de como gerir a informa‑
ção modelada de forma eficiente e eficaz para o projeto. O projeto pode ser definido 
como um processo cujo objetivo é transformar o problema (requisitos do cliente) em 
solução (elemento construído).

2. BEP, LOIN, BIM Uses e BIM Maturity Level

BEP e LOIN

Antecedendo o desenho arquitetónico, há que ter em conta alguns conceitos, defini‑
ções e standards essenciais ao desenvolver do projeto. 

A primeira etapa consistiu em desenvolver o BEP – BIM Execution Plan de acordo com 
as necessidades e expectativas do cliente, baseado no EIR – Exchange Information 
Requirements com a definição do LOIN (Level of Information Need) que permitisse de‑
linear o processo de forma organizada e coerente. O BEP constituiu uma ferramenta 
fundamental à estruturação do trabalho, uma vez que define toda a informação que 
deve constar no projeto e também os usos a que este se destina (BIM Uses [2]). Na 
Fig.1 é visível a tabela que define estes usos dentro do BEP desenvolvido.

Figura 1
Usos BIM definidos no 
BEP – copyright NLA.
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BIM Uses e BIM Maturity Level

Para o Projeto em causa, os usos BIM definidos compreendiam documentação e de‑
talhe 2D e 3D, visualização 3D, clash detection, mapa de quantidades e estimativa 
orçamental. Estando identificados e definidos os usos, estabeleceu -se que o LOIN 
deveria ser entre encaixado entre o 250 a 300, uma vez que seria necessário utilizar 
o modelo para quantificação e orçamentação. Estes elementos permitem encaixar 
o projeto apresentado num nível de maturidade entre C e D, gerido/integrado de 
acordo com os níveis de maturidade BIM definidos pelo BIMeInitiative, visíveis na 
Fig.2 [3].

Uma vez definidos estes elementos, foi possível avançar para a definição e modela‑
ção da proposta arquitetónica, cujo processo será exposto no capítulo que se segue. 

3. Estudo de Caso

BIM pode ser entendido como o conjunto de ferramentas e metodologias essen‑
ciais na representação digital do ambiente construído durante todo o ciclo de vida 
de um elemento fabricado. [4] O presente artigo pretende apresentar a aplicação 
BIM no processo arquitetónico, utilizando como exemplo um projeto da autoria da 
NLA – Nuno Leónidas Arquitectos.  O projeto compreendeu as fases de Estudo Prévio, 
Licenciamento e Projeto de Execução. O Autodesk Revit foi utilizado desde a fase ini‑
cial, onde o custo das alterações ainda é menor [5] e onde houve um esforço maior 
de modelação e gestão de fluxos de trabalho. Não obstante, as mais valias foram 
evidentes, tendo sido tirado partido da construção do modelo tridimensional para 
exploração de diferentes opções de projeto, atualização expedita de peças desenha‑
das e criação de imagens foto realistas. Na imagem abaixo, as fases de Estudo Prévio 
(esquerda) e Execução (direita), entre as quais a zona da piscina foi redesenhada e 
alterada a sua localização. Esta alteração teve bastante impacto nas peças desenha‑
das, sendo que a sua produção foi otimizada devido a decisão da modelação integral 
do terreno/arranjos paisagísticos. Com esta opção garantiu ‑se uma representação 
fiel e apurada do conjunto arquitetónico, que por vezes é apenas entendido como o 
edificado, descurando a representação da envolvente.

Figura 2
Níveis de maturidade 
BIM definidos pelo 
BIMInitiative [3].
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4. Equipa de Projeto, Interoperabilidade e CDE’s

Este projeto foi desenvolvido com recurso a tecnologias, processos e standards BIM 
durante todas as fases do projeto, em permanente colaboração com outras equipas. 
A extensa equipa de projeto constituía um desafio à questão da interoperabilidade, 
uma vez que diferentes intervenientes utilizavam diferentes software, no entanto, 
a colaboração foi alcançada ao longo de todo o processo. As plataformas de CDE – 
Commmon Data Environment utilizadas foram a Autodesk 360 e o BIM Collab. O último 
revelou -se particularmente eficiente na gestão da comunicação entre equipas, com 
recurso a BCFs  ‑ Building Collaboration Formats, onde as alterações eram descritas e 
comunicadas de imediato com os intervenientes (tal como exemplifica a Fig.4), uma 
vez que este formato permite a sincronização imediata com o Autodesk Revit, software 
que foi utilizado para a autoria dos projetos tanto pela arquitetura como por todas 
as especialidades. 

A troca de informação relativa aos modelos foi realizada através da Autodesk 360, 
sendo carregados/descarregados pelas equipas semanalmente e posteriormente li‑
gados entre si. A gestão dos modelos na plataforma de CDE ficou a cargo do BIM 
Coordinator da NLA associado ao projeto. Esta solução facilitou os fluxos de infor‑
mação – eliminação do email como meio de partilha de ficheiros – e salvaguardou 
o arquivo de informação – diversas versões disponíveis num único ambiente. Este 
projeto revelou -se particularmente interessante e desafiante para testar os temas 

Figura 3
Imagens 3D realizadas 
a partir do modelo 
BIM desenvolvido – 
copyright NLA.

Figura 4
Exemplo de BCF na 
plataforma de CDE – 
copyright NLA.
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acima mencionados dada a sua dimensão, complexidade e número de intervenientes 
envolvidos.

5. Proposta Arquitetónica e Metodologia de trabalho  
aplicada

Proposta Arquitetónica

A proposta arquitetónica é composta por quatro edifícios principais numa única pro‑
priedade horizontal – um hotel e três edifícios de apartamentos e três edifícios de 
apoio – bar, edifício técnico (portaria e posto de transformação) e resíduos urbanos, 
distribuídos ao longo de um terreno íngreme junto à praia. O edifício do hotel, cons‑
tituído por 58 quartos e 2 suites no corpo principal e 59 apartamentos T1 e T2 em 3 
corpos secundários. No corpo principal, além da componente de alojamento tem as 
diversas componentes sociais como Receção, Lobby, Bar, Restaurante e SPA e compo‑
nentes de Serviços Gerais, como Cozinha, Economatos e Áreas de Staff.

Metodologia de Trabalho Aplicada

Devido à escala e complexidade do projeto ilustrado na Fig.6, foi necessário dividir 
os modelos correspondentes aos diversos edifícios, de forma a otimizar os processos 
de trabalho. Como é ilustrado no esquema apresentado na Fig. 5, foi ainda criado um 
modelo de coordenação (federado), cujo objetivo era alojar os restantes modelos e 
permitir coordenação de todas as disciplinas.

De uma forma geral, a separação dos modelos foi feita por edifício. Foram também 
isolados os elementos comuns aos vários edifícios do projeto, por forma a suprimir 
a duplicação de modelação, inform ação e eventuais alterações. Os elementos co‑
muns são constituídos pelo núcleo de circulações e pelas tipologias dos apartamen‑
tos. Para estes foi feito o link nas posições correspondentes nos respetivos edifícios. 
Esta opção permitiu uma melhor gestão das licenças do programa, uma vez que 
trabalhando com links não houve a necessidade de implementar modelos centrais. 
Também permitiu diferentes equipas internas trabalharem simultaneamente, bem 

Figura 5
Esquema de 
organização dos 
ficheiros – copyright 
NLA.
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como uma melhoria na performance do hardware, uma vez que o processamento da 
informação era mais reduzido. 

No que respeita ao edifício do hotel, a opção foi a de usar um modelo central uti‑
lizando grupos para os tipos de quartos, pois tratando ‑se de um edifício com uma 
escala maior e de maior complexidade, existiu sempre a necessidade de vários cola‑
boradores a trabalhar em simultâneo. 

A modelação do terreno foi feita também num ficheiro Revit independente, com base 
no levantamento topográfico recebido em CAD (.dwg). Este foi posteriormente adap‑
tado à proposta arquitetónica desenvolvida, sendo por isso modeladas as fases de 
existente e proposta. A topografia constituiu um desafio, uma vez que se tratava de 
um terreno complexo, contido por numerosos muros de suporte. Este desafio foi 
ultrapassado com recurso a ferramentas de outros programas como o Civil 3D, bem 
como à modelação de certos elementos com outras categorias por forma a garantir 
uma melhor representação dos mesmos. Um exemplo foi a modelação dos muros 
de suporte – que por defeito seriam modelados com paredes (walls) com elementos 
da categoria de railings, o que permitiu a adaptação automática destes elementos 
à topografia, sem necessidade de intervenção adicional. Esta opção encurtou sig‑
nificativamente o tempo de produção, uma vez que eliminou o processo de editar 
individualmente o perfil dos muros, uma tarefa morosa e complexa. 

Figura 6
Modelação do Conjunto 
Arquitetónico – 
copyright NLA.
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Foi ainda criado um ficheiro de biblioteca de elementos, visível na Fig.8, organizado 
de acordo com o sistema de classificação CI/SfB [6], que é o utilizado internamente. 
Neste foram modeladas e codificadas todas as soluções construtivas definidas, bem 
como preenchida toda a informação relevante para elementos desenhados de pro‑
jeto e mapa de quantidades. O objetivo principal deste ficheiro era o de congregar 
num único local todas as soluções construtivas adotadas (paredes, pavimentos, tetos, 
guardas, entre outros), possibilitando o carregamento (load) dos elementos para os 
vários edifícios em simultâneo e garantindo a uniformidade das soluções definidas 
em todos os modelos. Este ficheiro esteve em constante evolução e crescimento ao 
longo de todo o processo, e revelou ‑se fundamental para a gestão de informação 
em fases mais avançadas do projeto. Facilitou não só eventuais alterações e re ‑load 
para o projeto, mas também a consulta de especificações para mapa de quantidades 
e medição dos elementos.

Sendo um dos objetivos do projeto (BIM Uses) a medição e orçamentação de toda a 
proposta arquitetónica, a modelação e introdução de informação foram orientadas 
nesse sentido. O sistema de classificação utilizado foi inserido num parâmetro parti‑
lhado comum a todos os objetos, para posteriormente ser lido na plataforma OpenBim 
e ligados a bases de dados de custo e descritivos para o concurso de empreitada. 
Numa fase final, os ficheiros foram exportados no formato IFC – Industry Foundation 
Classes , tendo em conta a preparação e definição dos Property Sets adequados, por 
forma a garantir a interoperabilidade entre os diversos softwares. A criação de rotinas 
em Dynamo que têm vindo a ser desenvolvidas na NLA desempenhou também um 
papel fundamental na fase de medição, uma vez que permitiu agilizar o cálculo de 
alguns elementos, como escadas e respetivos revestimentos. 

Figura 7
Vista do conjunto 
edificado e arranjos 
paisagísticos – terreno, 
muros de suporte e 
caminhos pedonais – 
copyright NLA.

Figura 8
Ficheiro de biblioteca 
do projeto (showcase) – 
copyright NLA.
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6. Principais Vantagens e Desvantagens da Metodologia 
aplicada

Com um entendimento claro dos entregáveis, da gama mais apropriada de software 
para o seu desenvolvimento, e da interoperabilidade entre as várias ferramentas 
aplicadas, os BIMs tornam ‑se um centro de intercâmbio de informação durante a 
fase de planeamento de um projeto e para além dele. [7] Qualquer metodologia  
e/ou software escolhidos terão sempre vantagens e desvantagens. É necessário pon‑
derar as opções e adaptá ‑las à necessidade do cliente e da equipa projetista. De 
uma forma geral, as mais valias superaram os inconvenientes no ponto de vista do 
âmbito geral do projeto. A decisão de dividir o projeto em diversos ficheiros otimizou 
bastante o fluxo de trabalho, tanto relativamente a recursos de hardware (capacidade 
de processamento das máquinas) como de recursos humanos (gestão de equipas), no 
entanto comprometeu questões menores de grafismo (impossibilidade de fazer join 
entre links, por exemplo). Quanto à resolução de modelar integralmente o terreno e 
elementos de paisagismo, numa fase inicial constituiu um processo mais demorado, 
no entanto, em fase de produção, automatizou e simplificou significativamente a re‑
presentação do terreno em elementos gráficos. Também o tempo dedicado à mode‑
lação de famílias de objetos exclusivas ao projeto, foi extenso, tendo sido observado 
a o seu valor acrescentado em fases de Projeto de Execução, facilitando a criação de 
mapas, detalhes construtivos e a quantificação.

7. Desenvolvimentos Futuros

Futuramente, com a formação contínua das equipas de projeto e a sensibilização do 
dono de obra para a necessidade do BIM, espera ‑se conseguir integrar alguns proce‑
dimentos desde as fases iniciais de projeto, aumentando o impacto e minimizando o 
esforço em fases posteriores. [5]. É também objetivo da NLA continuar a desenvolver 
e entregar ao cliente projetos integrados, procurando atingir um nível de maturidade 
BIM mais elevado. [8] Pretende ‑se aumentar ainda mais a digitalização dos entre‑
gáveis, desmaterializando e tirando partido de tecnologias de realidade aumentada 
e virtual por forma a aproximar o cliente e/ou dono de obra do projeto e processo 
arquitetónicos. É também um objetivo que num futuro próximo os modelos desen‑
volvidos possam ser utilizados numa perspetiva de continuidade noutras dimensões 
do BIM, como planeamento de obra e gestão de instalações, estando presentes em 
todo o ciclo de vida do projeto.
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Resumo

A NLA é uma empresa com mais de 40 anos de experiência. Ao longo do tempo a 
equipa soube acompanhar a tecnologia e adaptar as metodologias de trabalho às 
inovações tecnológicas. Em 2007 implementámos software BIM e os benefícios têm 
sido claros: melhor qualidade de projeto e maior produtividade da equipa.

Nos últimos anos, a NLA tem investido cada vez mais no BIM: software, hardware, 
formação da equipa e implementação de procedimentos, essencial num atelier de 
grande escala. A nossa equipa de BIM está em constante formação e atualização. 
No entanto, na NLA não separamos o BIM da conceção do projeto. Chefes de pro‑
jeto, arquitetos, especialistas BIM, todos trabalham diariamente em conjunto para 
apresentar os melhores resultados. Os projetos são desenvolvidos desde o início 
em software BIM, a começar com a fase de conceção. Os modelos são partilhados 
com os nossos parceiros através de plataformas na cloud; as questões relativas aos 
modelos e ao projeto são reportadas através de BCFs partilhados em tempo real; os 
modelos são revistos em softwares de coordenação BIM; e as medições/orçamentos 
são extraídos diretamente dos modelos BIM através de software específico. A NLA foi 
um dos primeiros ateliers em Portugal a implementar o BIM, acumulando já 15 anos 
de experiência na área, com uma abordagem prática do início ao fim do projeto. Com 
esta partilha de conhecimentos esperamos contribuir para uma melhor utilização 
do BIM inserido nas necessidades práticas do dia ‑a ‑dia de um atelier de Arquitetura, 
expondo metodologias e procedimentos.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.2
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1. Introdução

Com este documento pretende ‑se resumir a abordagem BIM da NLA, naquilo que foi 
a sua estruturação e implementação de novas metodologias de trabalho, não só ao 
nível do software e das novas ferramentas, mas também, na estruturação das equipas 
e da formação dos seus colaboradores.

2. Benefícios da implementação BIM na NLA

Os benefícios do BIM refletem -se ao nível do projeto, da construção e da vida do edi‑
fício. Sendo a NLA um atelier que desenvolve projetos de elevada dimensão e com‑
plexidade, o BIM releva ser o instrumento que permite o melhor controlo e gestão 
da informação a este nível de exigência. O tipo de projetos que o atelier desenvolve 
são maioritariamente habitação, hotelaria e espaços de escritórios, todos estes tipos 
de edifícios, são caracterizados por alguma repetição tipológica, o que permite uma 
estandardização da modelação e dos outputs, facilitados pelas tecnologias BIM. 

Atualmente a facilidade em provar um conceito com o modelo BIM, através das vi‑
sualizações 2D e 3D logo numa fase muito inicial do projeto, tem ‑se revelado essen‑
cial na satisfação do cliente, por lhe permitir, muito cedo, ter uma ideia clara e obje‑
tiva do projeto. Toda a informação inserida, trabalhada e retirada do modelo, permite 
rapidamente, ter uma breve análise da exequibilidade, dos custos e dos benefícios do 
projeto e consequentemente a qualidade do edifício e o seu ciclo de vida. 

Para a NLA foi sempre crucial a comunicação com as equipas parceiras, o que através 
do método tradicional 2D complementado por trocas de emails, se revelou muito 
aquém das expectativas e das necessidades. As novas ferramentas associadas ao BIM 
vieram trazer uma nova realidade nas formas de comunicação, que não sendo ainda 
as ideais, representam certamente uma melhoria.

Numa equipa de grande dimensão com projetos complexos e extensos, a possibilida‑
de de trabalharmos com uma série de automatismos, permitidos apenas através do 
BIM, como a atualização de todas as peças desenhadas após a alteração do modelo, 
revelam uma grande mais ‑valia ao nível da produtividade da equipa, poupando ex‑
tensas horas em correções de desenhos 2D. Através dos modelos, tem ‑nos sido pos‑
sível desde o início do estudo do projeto, ter uma ideia realista dos custos do projeto, 
o que permite uma adaptação das soluções ao orçamento do cliente, ainda antes de 
avançarmos para o projeto de execução.

Com o nível de detalhe que a NLA prepara os seus modelos é possível uma análise 
prévia da eficiência e sustentabilidade do edifício, permitindo fazer ajustes ao pro‑
jeto atempadamente.

A facilidade na comunicação de alterações através das novas plataformas, permitem 
uma rápida deteção de erros e omissões e compatibilização de especialidades.
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A possibilidade de o modelo poder ser usado pelo construtor para planeamento da 
obra e do local de obra e no futuro para a gestão e manutenção do edifício represen‑
ta uma grande mais ‑valia para a NLA.

3. Desafios e dificuldades da implementação BIM na NLA

O maior desafio tem sido a dificuldade das equipas na transição da metodologia CAD 
2D para BIM, principalmente da parte dos elementos sénior da equipa, já com meto‑
dologias e hábitos muito enraizados. O BIM traz novos métodos, novas ferramentas 
e novas aprendizagens que nem sempre são de fácil adaptação.

A contratação de colaboradores com conhecimento BIM tem sido uma grande difi‑
culdade, para a NLA. A aprendizagem e formação BIM, embora em crescimento, tem 
ainda pouca expressão em Portugal. A maioria dos arquitetos séniors não investe 
pessoal e profissionalmente no BIM e grande parte dos arquitetos recém -licenciados 
durante o seu período académico não teve nenhum tipo de formação BIM. Da nos‑
sa experiência concluímos que existe uma percentagem de jovens arquitetos que 
tomam a iniciativa de frequentar cursos extracurriculares BIM. No nosso entender 
a oferta formativa está desajustada da realidade do mercado de trabalho, nomeada‑
mente no que às necessidades do dia ‑a ‑dia num atelier de arquitetura diz respeito. 

A necessidade constante de formação tem sido um desafio. No entanto, na NLA tem 
sido feito um grande investimento de tempo e de recursos humanos através de vá‑
rios métodos para fomentar a formação e interesse BIM. Os nossos colaboradores 
têm acesso a uma biblioteca com documentação auxiliar, a exercícios de aprendi‑
zagem específicos e direcionados às suas dificuldades, ações de formação pensadas 
nas necessidades da equipa, à gravação das várias ações de formação, e contam com 
a disponibilidade de BIM coordinators e BIM manager para esclarecimento de dúvidas 
e solução de problemas. Os novos elementos, à sua chegada, passam por uma fase 
de iniciação, que é no fundo um workshop, com formação base de BIM e do software, 
através de aulas individuais e desenvolvimento de exercícios adaptados às metodo‑
logias da NLA.

Os diferentes níveis de BIM das várias equipas parceiras têm sido fator negativo na 
evolução dos procedimentos, o que afeta a maximização dos benefícios BIM, atrasa 
o ritmo do trabalho e põe em causa o output. 

Como é de conhecimento geral, um dos grandes desafios para todos os ateliers em 
Portugal tem sido a falta de flexibilidade camarária na submissão dos processos, que 
privilegia o método tradicional do CAD e DWFs. Isto, obriga a utilização de processos 
alternativos que obrigam a horas de trabalho desnecessário. Por exemplo, a neces‑
sidade de submeter DWFs com layers representa muito tempo de preparação dos 
ficheiros, uma vez que o software BIM não exporta por defeito DWFs com layers. Sen‑
do, necessário exportar os desenhos para CAD, tratá ‑los, corrigir erros de exportação, 
e depois exportar para DWF. É importante referir que este é apenas um exemplo de 
vários. A adaptabilidade e modernização dos processos camarários devia ser um dos 
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objectivos nacionais para o desenvolvimento da indústria AEC, até porque são pou‑
cos os ateliers com recursos humanos e financeiros que lhes permitam investir em 
automatismos alternativos.

É, também, importante frisar o custo que o investimento BIM representa para as 
empresas, o custo dos softwares e das plataformas BIM, o custo da formação das 
equipas e dos equipamentos que precisam de ser atualizados mais frequentemente.

4. Estratégia de implementação BIM na NLA

Este processo não foi linear e foi sendo adaptado às necessidades do atelier, à sua 
disponibilidade e, claro, à realidade do mercado de trabalho. A estratégia, começou 
com o recrutamento de novos elementos com experiência BIM e na restruturação 
das equipas. As várias equipas de projeto são constituídas por: Chefe de projeto – ar‑
quitecto chefe que gere todas as questões de projeto e processuais; BIM coordinator 
– arquitecto com conhecimentos avançados de BIM que gere a informação BIM e 
coordena as tarefas da equipa de modeladores, revê o trabalho BIM, garante a com‑
patibilização entre as várias disciplinas e dá apoio directo aos BIM modellers; BIM 
modellers: arquitectos modeladores BIM.

Na hierarquia BIM foi também introduzido o cargo de BIM Manager, responsável por: 
estar a par das inovações tecnológicas; criar e implementar standards; criar biblio‑
tecas, templates, documentação e automatismos; formar as equipas e dar apoio aos 
vários projetos; implementar os procedimentos adequados para um trabalho com 
mais qualidade; garantir o cumprimento dos objectivos BIM da empresa. 

A par da estruturação das equipas desenvolveu -se toda a documentação BIM oficial 
e auxiliar, bem como manuais de procedimentos internos. Investimos na formação 
das equipas e na aquisição de melhores equipamentos. Parte deste processo são as 
parcerias estratégicas com equipas de especialidades que desenvolvem o seu traba‑
lho em BIM.

5. Processo BIM na NLA

Todos os projetos na NLA atravessam um processo restrito que passa pela definição 
estratégica com o cliente, pela preparação e criação das condições necessárias para 
o trabalho das esquipas ser desenvolvido de forma eficiente. Sendo, assim, possível 
concluir o trabalho, apresentando um pacote com informação clara e objetiva para 
a obra.
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6. Implementação na NLA 

A implementação prática do BIM na NLA centra ‑se em grande parte nas regras de 
trabalho, normas e procedimentos standard, que devem ser cumpridos por todos os 
elementos das várias equipas em todos os projetos. 

6.1. Software

A NLA tem diferentes softwares para diferentes utilidades: criação de modelos, revi‑
são, coordenação, estimativa de custo e revisão de desenhos.

6.2. Manual BIM da NLA

“BIM Standards and Procedures – NLA”

É o manual interno, com cerca de 150 páginas, que dita todas as metodologias rela‑
cionadas com BIM e com a produção de projeto, desde a codificação de documentos, 
objetos, elementos da construção, regras de modelação, produção de outputs, guia 
para o trabalho colaborativo e dicas de produtividade.

6.3. Outra documentação BIM 

Embora o objectivo da NLA seja concentrar toda a informação de projeto no modelo 
e reduzir ao máximo a utilização de softwares não BIM, existe sempre a necessidade 

Figura 1
Diagrama – Processo 
BIM na NLA.
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de criação de certa documentação oficial e de documentação auxiliar para permitir 
uma clara organização do projeto e do processo de trabalho, garantindo a eficiência 
das esquipas envolvidas.

6.3.1. Oficial

– EIR (EXCHANGE INFORMATION REQUIREMENTS) 
– ESTE DOCUMENTO É PROVIDENCIADO PARA O CLIENTE DEFINIR 
OS OBJETIVOS DO PROJETO BIM, REGRAS, NECESSIDADES ESPECIFI‑
CAS DO PROJETO, ELEMENTOS DE ENTREGA, ETC.
– BEP (BIM EXECUTION PLAN)
DOCUMENTO PRODUZIDO PELA NLA USANDO COMO BASE O EIR E 
AS NORMAS DA NLA, SERVE DE BASE AO TRABALHO BIM DESENVOL‑
VIDO POR TODAS AS EQUIPAS ENVOLVIDAS.

6.3.2. Auxiliar – Templates

– ESTRUTURA DE MODELOS: DIAGRAMA QUE ESTRUTURA OS MO‑
DELOS NECESSÁRIOS, A INFORMAÇÃO QUE DEVE FAZER PARTE DE 
CADA UM DOS MODELOS E A SUA “LINKAGEM”.
– LISTAS DE TAREFAS: A NLA TEM PREPARADA UMA SÉRIE DE TEM‑
PLATES COM LISTAS DE TAREFAS E REQUISITOS DEDICADOS ÀS DI‑
FERENTES FASES DO PROJETO.
– PLANEAMENTO DE TAREFAS: NO INÍCIO DE CADA FASE DE PROJE‑
TO É FEITO UM PLANEAMENTO GERAL DO TRABALHO.
– RELATÓRIO TIPO: UTILIZADO ESSENCIALMENTE PARA AUDITO‑
RIAS A MODELOS INTERNOS E EXTERNOS.
– GUIA DE MEDIÇÕES: DOCUMENTO ADAPTADO A CADA PROJETO 
COM UMA LISTA DOS ELEMENTOS QUE DEVEM SER MEDIDOS, ATRA‑
VÉS DE QUE CÓDIGOS, UNIDADES, ETC.

6.4. Template NLA

O template de Revit da NLA é muito completo e exaustivo, e está preparado para 
acompanhar o projeto desde o início da sua conceção até á sua execução. No fundo é 
uma base de dados, preparada para receber a cada fase do projeto mais informação, 
sem nunca se desperdiçar o que foi feito até à data. As “camadas” de informação vão 
sendo adicionadas, mas a base é sempre a mesma. O template está personalizado 
com uma série de shared parameters específicos e de acordo com as necessidades da 
NLA. Inclui, todos os sheets com os outputs necessários para as várias fases do pro‑
jeto, schedules já formatadas para a extração de quantidades, áreas e especificações.
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6.5. Comunicação e partilha de informação

A produtividade tem em grande parte que ver com a organização e com a comunicação, 
para isso é preciso garantir reuniões frequentes e tão expeditas quanto possível. É im‑
portante convocar apenas quem é essencial para tratar os assuntos de forma objetiva, 
garantindo sempre a presença de um especialista BIM por equipa. Reuniões desta na‑
tureza com demasiados elementos, acabam por se revelar pouco ou nada produtivas.

De forma a garantirmos uma equipa produtiva é essencial a distribuição de tarefas 
ser clara. Cada elemento tem que ter presente quais são exatamente as suas funções 
e objetivos, inclusive o tempo que dispõe para as executar, caso contrário os prazos e 
cumprimento de tarefas da equipa não serão alcançados. O BIM coordinator deve reu‑
nir diariamente com a equipa para distribuir tarefas e estar a par do desenvolvimento 
de trabalho. A comunicação entre o chefe de projeto e BIM coordinator deve ser pelo 
menos semanal, para discutirem questões de projeto. Por sua vez, o BIM manager 
está sempre em contacto com os BIM coordinators para a resolução de questões BIM.

6.5.1. Partilha de informação

É essencial garantir que toda a informação necessária e atualizada chega a todos 
os envolvidos no processo, por isso, a NLA subscreve serviços de várias plataformas, 
de forma a maximizar e facilitar a partilha de informação e a comunicação entre 
as equipas. A partilha de modelos com equipas externas através da cloud, tem uma 
estratégia de trabalho, as submissões devem ser regulares, estipuladas no BEP e 
cumpridas por todas as equipas. 

O principal sistema de comunicação de assuntos relativos ao modelo baseia ‑se nos 
BCFs (BIM Colaboration Format). As correcções necessárias aos modelos das especiali‑
dades são emitidas para as equipas externas através de BCFs na cloud, o que permite 
uma comunicação praticamente em tempo real. Internamente, os BCFs também são 
utilizados para o registo de correcções necessárias aos modelos da NLA.
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6.6. Mecanismos de produtividade 

6.6.1. Biblioteca

A NLA tem uma biblioteca disponível no seu servidor, organizada por showcases 
(“mostruários”) de diferentes temas, por exemplo: equipamentos de cozinha, de casa 
de banho, elementos de construção, etc. Estas famílias foram todas modeladas pela 
NLA e preparadas com shared parameters que preenchem as schedules já lançadas no 
nosso template. No manual de normas da NLA existe, um guia para a utilização de 
determinadas famílias, cuja utilização e preenchimento é mais complexo. 

Figura 2
Diagrama – BIM 
Workflow – NLA.

Figura 3
Exemplo de mostruário 
de famílias da NLA.
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6.6.2. Programação visual

De forma a automatizar alguns mecanismos, melhorar a produtividade e solucionar 
alguns problemas, temos recorrido cada vez com mais frequência à programação 
visual. Temos vários scripts em desenvolvimento que tentam ir de encontro às ne‑
cessidades das esquipas no trabalho diário e outros já finalizados e devidamente 
implementados. Todos estes scripts envolvem a edição da base de dados dos mo‑
delos com parâmetros personalizados e específicos para os scripts. Dependendo da 
complexidade do script existem guias processoais. 

Temos scripts implementados para: gerar as áreas necessárias para as estimativas 
orçamentais das escadas; calcular a largura e comprimento dos compartimentos; 
fazer o Tag das áreas brutas medidas nos area plan directamente nos floorplan; criar 
floors através de room boundaries; exportar em excel várias schedules; eliminar vários 
elementos em simultâneo através dos Ids; desactivar os modelos analíticos.

6.7. Compatibilização dos modelos BIM

6.7.1. Regras para a receção e partilha de modelos

Para operacionalizar a partilha de modelos a NLA estabeleceu uma série de premis‑
sas transversais a todas as equipas envolvidas, nomeadamente:

Figura 4
Exemplo de script 
desenvolvido pela NLA.

Figura 5
Diagrama – 
Coordenação e revisão 
dos modelos – NLA.
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– Ficheiros georeferenciados (coordenadas e sistema de coordenadas);
– Ficheiros em detach e não centrais;
– Ficheiros purgados e sem elementos desnecessários;
– Pacote de desenhos com plantas, cortes e alçados prontos a imprimir;
– Sem vistas auxiliares e desnecessárias;
– Todos os elementos devem estar claramente identificados, codificados e na 
categoria correcta;
– Todos os elementos têm que ser mediveis para orçamentação.

6.7.2. Coordenação e revisão

A coordenação e revisão do trabalho tem várias fases e intervenientes com diferen‑
tes funções, no entanto, é responsabilidade de toda a equipa garantir que todo o 
trabalho é bem executado.

7. Notas finais

A NLA continuará a investir no BIM, focada em dois grandes objectivos: qualidade e 
produtividade. Para uma melhor produtivadade continuamos diariamente a ajustar 
procedimentos e a criar metodologias que tornem o trabalho mais claro e mais rápi‑
do, dando tempo às equipas para pensarem em projeto, pensarem em arquitectura. 
Faz parte dos nossos objectivos a criação de uma biblíoteca de pormenores que sirva 
como base de dados para todos os projetos. No sentido de melhorar a qualidade do 
nosso trabalho, a NLA está em processo de estudo e aproximação à ISO ‑19650, nor‑
ma BIM, com o objectivo de melhorar procedimentos e outputs.
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Resumo

A crescente mudança tecnológica operada no setor AEC (Arquitetura, Engenharia e 
Construção), tem possibilitado a implementação de novas abordagens de trabalho. 
Os tempos demorados de elaboração e construção de um projeto segundo os méto‑
dos tradicionais e o aumento da complexidade e do crescimento de especialidades 
envolvidas nos projetos, impõem uma necessidade de comunicação e coordenação 
entre intervenientes, para evitar erros e omissões. Contudo, a falta de profissionais 
habilitados para fazer face às mudanças do setor ainda é uma questão proeminente. 
Acresce que a formação BIM existente ainda é escassa, sobretudo no meio académi‑
co, sendo que poucas universidades incluem o ensino BIM em unidades curriculares, 
principalmente ao nível da formação em arquitetura. Desta forma, é objetivo deste 
trabalho realizar uma análise das ofertas de formação académica BIM existentes, 
para entender o perfil do atual Arquiteto recém -licenciado e a sua relação com as 
necessidades que surgem das recentes mudanças operadas no setor AEC. 

BIM e arquitetura: da aprendizagem 
à prática 

Carolina Rua1, Francisco Teixeira Bastos2,  
António Aguiar Costa3,4

1 Instituto Superior Técnico, Lisboa

2 CITUA, Centro de Inovação para o Território, Urbanismo e Arquitetura,  
Instituto Superior Técnico, Lisboa

3 CERIS, Investigação em engenharia Civil, Inovação para a Sustentabilidade,  
Instituto Superior Técnico, Lisboa

4 BUILT CoLAB – Laboratório Colaborativo para o Ambiente Construído do Futuro, Porto

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.3



394º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

1. Introdução

Este trabalho é parte integrante da investigação da tese de Mestrado “BIM e Arqui‑
tetura: da aprendizagem à prática”, que consistiu num levantamento bibliográfico 
sobre a implementação BIM, na indústria e na educação, e num inquérito a recém‑
-licenciados em Arquitetura com o objetivo de entender o perfil do atual Arquiteto 
recém ‑licenciado na relação com as necessidades que surgem das recentes mudan‑
ças operadas no setor Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC).

O uso da tecnologia BIM surge como uma mudança de paradigma para o setor da 
construção e para todos os engenheiros e arquitetos que contribuem para este setor, 
uma vez que permite uma comunicação completa e precisa de um projeto para ser 
construído, através de modelos tridimensionais que contém informação fundamen‑
tal, sem a necessidades de desenhos detalhados. [1] Contudo, os avanços tecnoló‑
gicos e as novas formas de aprendizagem nem sempre são contemplados e revistos 
nos currículos dos Mestrados de Arquitetura e Engenharia, onde as mudanças de 
paradigma afetadas pelo aparecimento de novas tecnologias são mais eminentes [2]. 
O ensino do BIM nas universidades nacionais ainda não prepara os alunos de forma 
consistente para a utilização da tecnologia no contexto profissional. Internacional‑
mente, apesar de já existirem váriasinstituições do ensino superior a lecionar dis‑
ciplinas sobre as ferramentas BIM desde 2003, muitos dos países ainda utilizam as 
ferramentas tradicionais para elaborar projetos e apresentações. [3]

1.1. Objetivo

O presente artigo procura avaliar e validar a oferta de formação nacional na tecno‑
logia BIM, a nível universitário, de modo a entender as principais vantagens da sua 
implementação e quais devem ser as mudanças no contexto da Arquitetura, para que 
esta implementação seja possível. 

1.2. Metodologia

O levantamento das ações de formação existentes foi elaborado sobretudo através 
da recolha de informação nas instituições de ensino superior (IES) de Arquitetura e 
Engenharia nacionais. Para além disso, a recolha procedeu ‑se através de um inquéri‑
to, tendo como amostra a população dos recém licenciados em Arquitetura. 

A análise deste inquérito permitiu tirar ilações relativamente à formação e conhe‑
cimentos BIM dos arquitetos, bem como entender o estado de implementação da 
tecnologia nas empresas referenciadas nos inquéritos e enunciar uma extrapolação 
para um quadro nacional alargado. 

As questões centrais levantadas no trabalho desenvolvido, pretendem entender o ní‑
vel de implementação da tecnologia BIM no plano internacional e extrapolar para o 
contexto nacional, percebendo se esse nível existente pode ser enriquecido, através 
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de uma mudança na aprendizagem da tecnologia e na formação ou através de uma 
melhoria na oferta formativa. 

2. Enquadramento

A implementação do BIM requer mais do que uma mudança tecnológica, uma mu‑
dança cultural e organizacional da forma de operar e da formação qualificada dos 
seus profissionais. Muitas destas questões podem ser solucionadas quando as uni‑
versidades começarem a incorporar o BIM nos seus currículos. [4] De forma a enten‑
der o estado de implementação da tecnologia a nível nacional, é frequente assumir 
como referência os países mais desenvolvidos, no setor da construção e da imple‑
mentação BIM a nível internacional. 

Na Europa, o Reino Unido lidera as iniciativas relacionadas com o BIM, represen‑
tando um ponto de referência para o uso da tecnologia como metodologia de tra‑
balho [5]. No entanto, os países escandinavos foram também pioneiros na adoção e 
implementação da abordagem BIM, sobretudo a Noruega, Dinamarca e Finlândia. Tal 
facto aconteceu de forma rápida, devido à adoção de padrões de requisitos, os quais, 
desde então, se têm continuando a desenvolver ‑se até à atualidade [6].

Por seu turno, nos Estados Unidos tem existido uma adoção crescente da tecnologia 
nos últimos anos, esperando ‑se que esse crescimento continue a existir no futu‑
ro [7]. A GSA (US General Service Administration) foi pioneira na introdução do BIM 
em obras públicas, formulando as primeiras bases nacionais do programa BIM em 
2003, que definiam as principais políticas a adotar para todos os projetos público.

Segundo Singh (2017), nos países asiáticos como Singapura, China, Coreia do Norte, 
Japão, Índia e Malásia já é corrente a elaboração de projetos desenvolvidos em BIM, 
apesar de a adoção da tecnologia no continente asiático ser mais lenta, comparada 
com outros países europeus. 

A utilização da tecnologia permite que qualquer entidade envolvida no processo 
de construção represente virtualmente as informações necessárias para as etapas 
de projeto, construção e operação, desde a fase de conceção do projeto até à fase 
de manutenção da construção. Todas estas informações ficam contidas num único 
modelo tridimensional, o que permite uma eficaz partilha de informação entre os 
diversos agentes inseridos no trabalho, permitindo ainda atenuar o aparecimento de 
erros, tanto em projeto como em fase de obra. 

O problema inerente à ausência da adoção da tecnologia BIM prende ‑se com o facto 
de muitos gabinetes e empresas ainda utilizarem a metodologia tradicional para a 
conceção dos seus projetos, associado à manutenção da formação de índole tradi‑
cional, não tecnológica, que a maior parte dos alunos de Arquitetura e Engenharia 
ainda recebem. [8]
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A incorporação do conhecimento digital é fundamental para a utilização de softwa‑
res BIM. Para tal, é necessário desenvolver competências que permitam a utilização 
da tecnologia nos mais diversos softwares. A falta de consenso entre quais as com‑
petências que devem ser desenvolvidas é ainda bastante evidente, segundo Barison 
e Santos. Com o intuito de melhorar o processo de gestão de informação, o BIM é 
proposto para facilitar um método integrado de fluxo de informação, através do uso 
colaborativo de modelos digitais 3D, contendo dados extremamente reais de todas 
as fases do projeto de vida da construção. [9]

2.1. A implementação BIM a nível nacional

“Portugal é um dos países onde a implementação do BIM, quer na indústria, quer 
no meio académico, se encontra numa fase ainda preliminar. A tradição do país no 
ensino da Arquitetura, os escassos apoios financeiros e governamentais e a cultura 
de trabalho do arquiteto são razões frequentemente apontadas como estando na 
origem deste desfasamento.” [10]

Apesar disso, têm sido desenvolvidas várias iniciativas que refletem uma intenção 
clara de promoção do conhecimento da tecnologia BIM e vontade de aprofundar e 
dinamizar esta abordagem junto dos profissionais, sendo um dos exemplos a cria‑
ção da Comissão Técnica CT197 BIM, que atua no panorama nacional, refletindo o 
trabalho da Comissão Técnica de Normalização BIM Europeia CEN/TC442 que se 
foca sobretudo na normalização do setor, com base nas normas existentes a nível 
europeu, segundo Pontes [11]. Apesar da tecnologia BIM oferecer um largo espectro 
de vantagens e melhorias face aos métodos utilizados, a transição das empresas 
para a introdução desta tecnologia é um processo longo e que não ocorre de forma 
imediata, tendo sempre riscos e dificuldades associadas.

3. Metodologia

Numa fase inicial foi realizado um levantamento e revisão da literatura existente so‑
bre a temática BIM. Complementou ‑se a investigação com uma análise exploratória 
de casos nacionais e internacionais, focando ‑se sobretudo na análise de formações 
universitárias existentes e empresas BIM. Posteriormente foi criado um inquérito 
online, direcionado a uma população de recém ‑licenciados em arquitetura, com o in‑
tuito de avaliar não só a pertinência do ensino da tecnologia nas universidades, bem 
como compreender a sua aplicação no futuro da profissão, após ingressar no mer‑
cado de trabalho. Este inquérito foi inicialmente desenvolvido, segundo um guião 
de inquérito, contendo os principais objetivos do mesmo, os temas a abordar e uma 
definição inicial das questões a realizar. Com base neste guião, foi conduzido um 
teste preliminar com um universo de 10 inquiridos, de forma a entender a pertinên‑
cia de cada questão, bem como a clareza e formalização das mesmas. O inquérito 
revisto foi então enviado, via correio eletrónico, para os gabinetes de comunicação 
das IES de arquitetura nacionais, pedindo que este fosse divulgado para os ex ‑alunos 
da instituição. Uma vez que as respostas das instituições de ensino foram escassas, 
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optou ‑se também por realizar uma divulgação online, em páginas relacionadas com 
a Arquitetura em Portugal, com o intuito de divulgar o inquérito e obter um maior 
número de respostas ao mesmo. 

Após terminar o período de aceitação de respostas ao inquérito, foi realizada a re‑
colha dos dados obtidos, através da plataforma online GoogleDocs, que gera uma 
folha Excel, com todos os dados devidamente agrupados. Esses dados foram então 
analisados e cruzados entre si.

Por fim, foram analisados e criticados os resultados obtidos no inquérito e realizada 
uma análise comparativa entre os mesmos resultados e as conclusões retiradas ao 
longo do desenvolvimento do trabalho de revisão bibliográfica. 

3.1. Análise Contexto Profissional

De forma a entender que empresas nacionais já trabalham com o BIM, quais os pro‑
jetos que desenvolvem e de que maneira respondem aos avanços da tecnologia ao 
longo dos anos, analisaram ‑se algumas empresas na área da Construção, Projetistas 
e Consultoria. Essa análise pode ser vista e comparada nas imagens 1 e 2 em anexo.

Foi possível inferir ‑se que existem já algumas empresas a entrar nesta mudança de 
paradigma, com um crescimento cada vez mais relevante na indústria e procurando 
cada vez mais adeptos na utilização do BIM. Não obstante, a falta de profissionais 
qualificados e os custos inerentes à implementação da tecnologia ainda deixam 
muitas empresas em dúvida se devem proceder à mudança.

3.2. Análise Contexto Ensino

A profundidade do ensino BIM nas IES pode descrever ‑se através do grau de desen‑
volvimento e complexidade dos conteúdos lecionados num currículo universitário. 
Apesar das diversas iniciativas para adicionar o ensino do BIM nos currículos aca‑
démicos, falta atualmente uma abordagem teórica, para transformar a prática da 
integração BIM para uma orientação total em BIM. [12] [13]

No que diz respeito à aprendizagem de ferramentas BIM, a abordagem de ensino deve 
fomentar a prática e a aprendizagem ativa, i.e., a possibilidade dos alunos aprende‑
rem através da experimentação. Este deve ser um método a adotar, evitando as aulas 
em formato de palestra, onde o ensino é feito através de leituras e explicações teó‑
ricas, não permitindo aos alunos ter noção do funcionamento das ferramentas. [14], 
pois a lacuna entre os resultados educacionais e as necessidades da indústria é uma 
questão problemática. Segundo Chen  et al., (2020) [15], esse é o principal desafio das 
instituições de ensino, uma vez que os profissionais do setor AEC argumentam que, 
frequentemente, os recém -licenciados não possuem a prática suficiente para fazer 
face às necessidades da indústria. 
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No sentido de mapear a oferta existente foi realizado um levantamento das forma‑
ções existentes, a nível académico, no que diz respeito à aprendizagem da tecnolo‑
gia, nos cursos de Arquitetura e Engenharia. Esse levantamento pode ser visto nas 
imagens 3,4 e 5 em anexo.

Este levantamento permitiu perceber que nas unidades curriculares referentes ao 
curso de Engenharia, o conteúdo que é abordado descreve aspetos relacionados com 
a aprendizagem de modelação e softwares, mas também conceitos teóricos como 
sistemas de classificação de informação, LOD, normas e dimensões. No caso do curso 
de Arquitetura, esses conceitos não se encontram devidamente explicitados em ne‑
nhum dos planos curriculares das disciplinas existentes. 

Desta forma é possível aferir que a oferta formativa, em contexto académico, em 
Portugal, é ainda bastante reduzida, sendo muitas vezes uma opção por parte do 
aluno e não uma unidade curricular de carácter obrigatório. A maioria nas universi‑
dades integra apenas disciplinas introdutórias, promovendo a exploração das áreas 
mais acessíveis, como as da modelação paramétrica, a criação de objetos e famílias 
e a gestão de informação do modelo, promovendo uma prática de ensino de intra‑
‑disciplinaridade. [16]

4. Análise resultados do Inquérito

O principal objetivo da elaboração do inquérito passa por entender a formação BIM 
existente a nível superior para os futuros arquitetos, bem como a pertinência da in‑
trodução do seu ensino no currículo dos cursos de Arquitetura nacionais. 

Após a elaboração do guião do inquérito, que definiu os principais temas aos quais 
se queriam obter resultados, foi elaborado o inquérito final, seguindo as premissas 
deste guião. As seções definidas passaram pela caracterização do inquirido, os co‑
nhecimentos e formação BIM, a atividade profissional atual, o acesso ao mercado 
de trabalho e a importância da tecnologia no futuro da Arquitetura em Portugal. 
O inquérito não conseguiu alcançar um universo muito alargado de alunos de arqui‑
tetura, tem sido obtidas um total de 36 respostas.

Relativamente à secção de caracterização dos Inquiridos, é possível entender que 
a maioria dos respondentes tem idades compreendidas entre os 27 e os 29 anos 
(38,9%), seguindo ‑se de inquiridos com idades compreendidas entre os 24 e os 26 
anos (36,1%), tal como é possível observar no gráfico 1. Para além disso, todos os 
inquiridos responderam ter formação de base em Arquitetura, que corresponde a um 
Mestrado com duração de 5 anos.  Comparando estas informações com o gráfico 2, 
relativo ao ano de conclusão do curso, a maioria dos inquiridos terminou o curso em 
2019 (19,4%), 2018 (19,4%), 2020(16,7%) ou 2017 (16,7%), o que demonstra que, a 
maioria dos inquiridos não cumpriu os 5 anos de Mestrado de forma linear.



44 BIM E ARQUITETURA: DA APRENDIZAGEM À PRÁTICA

No que diz respeitos aos conhecimentos BIM dos inquiridos, os fundamentos mais 
associados à abordagem BIM foram “Tecnologia/Software” (87,1%) e “Modelos Cons‑
truídos Virtuais” (87,1%), seguindo -se de “Dimensões BIM” (51,6%) e “Informação Pa‑
ramétrica” (48,4%). No entanto, apesar do conhecimento relativo a estes softwares, 
metade dos respondentes não aprendeu nenhum dos softwares acima citados nem 
os utilizou, durante o seu percurso académico. 

Já no campo da avaliação de conhecimentos, a grande maioria coloca ‑se no patamar 
de conhecimento fraco em todos os pontos avaliados: terminologia (30%), metodo‑
logia (28%), softwares (33%) e uso BIM (8%). No entanto, foi ainda possível aferir que 
existe uma percentagem relativamente preponderante de inquiridos que responde 
ter bons conhecimentos relativos a softwares e aptidão para uso BIM. Isto pode acon‑
tecer uma vez que a maioria das unidades curriculares existentes, relacionadas com a 
tecnologia, focam ‑se sobretudo no ensino de ferramentas e softwares BIM.

Gráfico 1
Comparação entre 
idades dos inquiridos 
e ano de conclusão do 
curso.

Gráfico 2
Comparação entre 
fundamentos BIM que 
associa à tecnologia 
e os softwares que 
conhece.

Gráfico 3
Conhecimentos BIM.
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Relativamente à formação BIM fora do contexto académico, a maioria dos inquiridos 
nunca participou em formações sobre BIM (65%), pelo que são poucos os inquiridos 
que desenvolvem a sua atividade profissional através do uso da abordagem BIM.

Em relação à função que desempenham na empresa, a maioria dos inquiridos res‑
pondeu ter a função de Arquiteto, sendo que não existiu nenhum inquirido com a 
função de BIM Manager, a responder a este inquérito. 

Quando questionados relativamente ao uso da metodologia BIM na empresa, a 
maioria dos inquiridos respondeu não lidar com a metodologia BIM no seio da em‑
presa (…) o que pode levar a concluir que a maioria das empresas onde os inquiridos 
exercem funções, não estão adaptadas à metodologia e usos BIM, ou ainda não tran‑
sitaram para o uso total da metodologia BIM. 

Relativamente ao acesso ao mercado e trabalho, a percentagem de inquiridos que 
domina a abordagem BIM e que exerce funções relacionadas com a mesma, é bas‑
tante reduzida. Pode inferir ‑se que, por este motivo, existem ainda inquiridos que 
não sentiram qualquer mudança face às oportunidades profissionais surgidas, uma 
vez que apesar de conhecerem os conceitos relacionados com a abordagem BIM, 
ainda não exercem funções relacionadas com o uso dessa tecnologia. 

No que diz respeito aos conhecimentos adquiridos em contexto académico, a grande 
maioria dos inquiridos afirma que esses conhecimentos são de importância nula, 
Já no contexto de pós -graduação, a maioria dos inquiridos afirma que os conheci‑
mentos adquiridos são importantes ou muito importantes, bem como no caso dos 
conhecimentos adquiridos no seio da empresa. É possível aferir que existem ainda 
poucas unidades curriculares relacionadas com a aprendizagem da abordagem BIM, 

Gráfico 4
Comparação entre 
a utilização da 
metodologia BIM 
na atividade atual 
e os instrumentos 
metodológicos que 
conhecia, na entrada 
para a empresa.

Gráfico 5
Oportunidades 
profissionais devido a 
conhecimentos BIM.
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nas instituições de ensino, sendo que as que existem, não vão de encontro às funções 
reais nas empresas do setor AEC. Por este motivo, os conteúdos lecionados nessas 
unidades curriculares são classificados como tendo pouca importância para o exer‑
cício de funções segundo a abordagem BIM.

Outra conclusão inferida da análise destas respostas é de que, de facto, os inquiridos 
entendem a importância da formação BIM, valorizando os conhecimentos que adqui‑
rem no seio da empresa em prol dos conhecimentos em contexto académico. Desta 
forma é possível questionar como deveria ser inserida a formação BIM nas universi‑
dades, de forma a equilibrar estas percentagens e permitir dotar os alunos de conhe‑
cimentos prévios sobre a tecnologia, mesmo antes da entrada no meio profissional. 

Quando questionados sobre a importância do BIM no futuro da Arquitetura, a maioria 
dos inquiridos responde ser um assunto de grande importância. No que diz respeito 
ao ensino da tecnologia BIM nas universidades, a maioria dos inquiridos defende que 
o ensino académico deve informar e enquadrar de forma profunda sobre a metodo‑
logia BIM, desenvolvendo também a sua aplicação prática. 

5. Conclusão

Após a análise crítica dos resultados do inquérito, bem como através do desenvol‑
vimento de toda a pesquisa anterior, foi possível tornar evidente que a tecnologia 
BIM ainda não é do conhecimento geral para todos os arquitetos e que o ensino da 
tecnologia nas universidades ainda está aquém da mudança operada nas principais 
instituições de ensino internacionais. Para além disso, as unidades curriculares rela‑
cionadas com a aprendizagem da tecnologia, existentes nas instituições de ensino 
em Portugal, apenas se focam na introdução de aspetos relacionados com modela‑
ção e prática em softwares BIM. 

Foi ainda possível concluir que, em Portugal, são poucas as empresas com uma me‑
todologia BIM implementada. Na amostra recolhida, a maior parte das empresas que 

Gráfico 6
Importância face a 
conhecimentos BIM.
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foram inquiridas ainda não desenvolvem trabalhos exclusivamente realizados em 
softwares BIM, com uma metodologia bem definida e em que os seus trabalhadores 
conheçam de forma profunda a tecnologia. Igualmente se revelou que são poucos 
os profissionais que sentiram necessidade de ingressar em formações pós -mestrado, 
relativamente à abordagem BIM.

Comparativamente com a pesquisa bibliográfica, é possível aferir que o estado de 
implementação da tecnologia, nas empresas, ainda é reduzido, face ao panorama 
internacional. No caso de Portugal, ainda se está numa fase embrionária da imple‑
mentação de políticas de normalização e de uso BIM, o que já acontece em alguns 
países europeus. Este facto pode ser um dos motivos para a falta de dinamização 
relativamente ao uso da tecnologia em projetos públicos e privados. 

6. Considerações finais

Concluiu ‑se que para uma mudança formativa ao nível das instituições de ensino 
superior em Portugal, seria sobretudo necessário focar na criação de uma (ou vá‑
rias) disciplina(s), com conteúdos BIM, que permitissem aos alunos uma perceção 
inicial sobre a tecnologia e os seus usos. Desta forma, os conhecimentos adquiridos 
poderiam ser suficientes para despoletar interesse por aprender mais sobre BIM e 
desenvolver projetos futuros baseados nesta metodologia de trabalho. Seria ainda 
necessário investir na formação de docentes capazes de desenvolver o ensino da 
tecnologia no seio académico. 

Para operar uma mudança no setor da construção nacional, seria necessário desen‑
volver políticas de uso BIM, em consonância com o esforço da CT197 ‑BIM, sobretudo 
no desenvolvimento de projetos e obras públicas, de forma a incentivar as empresas 
para uma mudança no método de trabalho e na metodologia. Também seria essen‑
cial permitir que os projetos entregues nas Câmaras Municipais possam ser desen‑
volvidos segundo a abordagem BIM.

Apesar da aposta pela inserção de unidades curriculares BIM nas universidades, a 
formação externa também deve servir de complemento a conteúdos específicos da 
tecnologia, cabendo a cada aluno entender os conceitos e ferramentas que pretende 
desenvolver de forma mais aprofundada. Para isso acontecer, os conhecimentos base 
de um recém ‑licenciado em Arquitetura deveriam passar por conteúdos aprendidos 
em contexto académico, numa unidade curricular focada sobretudo na aprendiza‑
gem da metodologia e de conceitos BIM, conteúdos estes que deveriam fazer face às 
principais necessidades da indústria da construção. 

Demonstra -se por fim a existência de uma discrepância entre o perfil atual do recém 
Arquiteto e a forma como este se adapta ao mercado de trabalho, em relação com as 
necessidades da indústria. 

É evidente um crescimento gradual da implementação da tecnologia como meto‑
dologia de trabalho no setor AEC, tendo vindo a aumentar a procura de profissio‑
nais que possam fazer face às questões relativas aos projetos, desenvolvidos em 
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ambiente BIM. Em contraponto, a formação universitária relativa à tecnologia ainda 
necessita de ser amplamente implementada e aprimorada. Conclui ‑se ser urgente a 
introdução de unidades curriculares obrigatórias sobre usos BIM, conceitos teóricos, 
para além da aprendizagem de conceitos de modelação e softwares, nos Mestrados 
Integrado sem Arquitectura para criar recém ‑licenciados capacitados para integrar o 
mercado de trabalho com conhecimentos BIM adequados às suas necessidades. 
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Resumo

Muitos são os arquitetos projetistas que concebem a arquitetura através da utiliza‑
ção de ferramentas de software 2D, no entanto, muitos dos projetistas engenheiros 
utilizam ferramenta s BIM para o projeto de engenharia. Verifica -se, assim, uma in‑
congruência na realização do projeto, uma vez que o engenheiro necessita modelar a 
arquitetura que servirá de referência para a modelação, cálculo e dimensionamento 
das especialidades de engenharia, com vista a garantir a integridade e qualidade do 
projeto. O engenheiro, para além da necessidade de modelar, identifica, muitas vezes, 
erros de arquitetura que serão corrigidos pelo arquiteto, tornando ‑se num processo 
moroso, com o consequente custo que daí advém. Procurando dar resposta a esta 
situação, foi desenvolvido um software de arquitetura, de utilização gratuita, para 
integrar fluxos de trabalho Open BIM através de ficheiros IFC, com duas finalidades. 
Em primeiro lugar permitir ao arquiteto conceber, desde a fase inicial, a arquitetura 
em BIM a partir da modelação de volumes até à modelação de elementos de porme‑
nor; ou então, em segundo lugar, caso o arquiteto opte por conceber a arquitetura em 
2D, permitir ‑lhe modelar seguidamente em 3D através da biblioteca de elementos 
arquitetónicos do software que, sendo paramétrica e interativa, oferece uma utiliza‑
ção simples. Neste artigo serão apresentados os resultados do projeto de desenvol‑
vimento do software de arquitetura, bem como a sua implementação num fluxo de 
trabalho multidisciplinar através da realização de um caso de estudo do projeto de 
um edifício.
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1. Introdução

As aplicações de software CYPE trabalham a partir da modelação BIM, pelo que os 
engenheiros projetistas necessitam do modelo arquitetónico em BIM para desenvol‑
ver as suas especialidades do projeto [1], no entanto, através dos registos internos da 
plataforma BIMserver.center constata -se que apenas 8.5 % dos ficheiros IFC (Industry 
Foundation Classes) utilizados são provenientes de softwares de arquitetura, origi‑
nalmente concebidos pelo arquiteto, tais como o Revit ou o ArchiCAD.

Desta análise identifica -se a necessidade de modelar a arquitetura em BIM, pelo 
menos os elementos que servirão de base para efetuar as especialidades de enge‑
nharia. A CYPE desenvolveu até ao momento duas aplicações com este propósito: o 
IFC Builder e o CYPECAD MEP. Verifica -se que esta tarefa é habitualmente realizada 
por um engenheiro e não pelo arquiteto autor do projeto, sendo assim o modelo tem 
apenas como finalidade colmatar a necessidade dos engenheiros.

Note ‑se que no desenvolvimento de um projeto os colaboradores são inevitavel‑
mente confrontados com a necessidade de efetuar alterações e o facto do projeto 
de arquitetura original não se encontrar em BIM aporta consequências do ponto de 
vista da otimização do tempo e custo. Uma vez que o arquiteto procederá às altera‑
ções necessárias, através das suas ferramentas em 2D, o engenheiro terá de modelar 
novamente em BIM e os responsáveis por cada especialidade efetuarão os respetivos 
ajustes, repetindo ‑se o processo tantas vezes quantas as necessárias. Pelo descrito, 
facilmente se conclui que é imprescindível que a modelação da arquitetura seja ori‑
ginalmente realizada em BIM pelo seu autor ou respetiva equipa.  

Da experiência adquirida através das consultas de assistência técnica para apoio 
à utilização do software CYPE, constata ‑se que existem três motivos pelos quais 
os arquitetos continuam a desenvolver os seus projetos de arquitetura através da 
utilização de ferramentas de software 2D, especialmente quando trabalham indivi‑
dualmente ou dispõem de pequenos gabinetes de projeto, são eles: a não obrigato‑
riedade de realizar projetos em BIM, a consolidação dos seus processos de trabalho 
assentes em software 2D e o custo do software BIM.

Atendendo a estes motivos foi criada a aplicação CYPE Architecture, embora não 
possa responder à questão da obrigatoriedade, acredita ‑se que poderá vir a respon‑
der às restantes questões, uma vez que se trata de um software gratuito, específico 
para arquitetos, cuja génese está subjacente à metodologia BIM.

Neste trabalho são apresentados os resultados do projeto de desenvolvimento do 
software CYPE Architecture, nomeadamente as suas funções, bem como um caso de 
estudo que pretende demonstrar a sua implementação no já consolidado fluxo de 
trabalho multidisciplinar suportado pela plataforma BIMserver.center [1].
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2. Plataforma e fluxo de trabalho multidisciplinar

O BIMserver.center é uma plataforma colaborativa, localizada na nuvem, destinada à 
partilha e troca de informação para o projeto de edifícios. 

Apresenta características como: a possibilidade de definição da equipa de projeto, 
incluindo sistema de autorizações, coordenação e validação da informação; ligação 
direta e automática às aplicações das especialidades do projeto, através do formato 
aberto IFC, incluindo a comunicação de resultados; partilha de informação geométri‑
ca e não geométrica e registo de alterações; sincronização da informação partilhada 
das especialidades do projeto e obtenção do modelo federado; é também local de 
encontro de entidades intervenientes no projeto. A plataforma foi desenvolvida para 
permitir o acesso a partir do computador ou dispositivos móveis, como o tablet ou 
smartphone. As aplicações BIMserver.center e BIMserver.center VR permitem ainda 
consultar o modelo federado em realidade aumentada ou virtual, respetivamente [2].

A plataforma BIMserver.center foi desenvolvida para suportar o fluxo de trabalho 
multidisciplinar, Open BIM, que a seguir se descreve sucintamente.

A Figura 1 ilustra o fluxo de trabalho multidisciplinar [2] que inicia com a abertura 
do projeto na plataforma, pelo coordenador de projeto, bem como a criação da equi‑
pa de trabalho e as condições de acesso de cada colaborador. Após esta fase inicial, 
o fluxo é flexível, não obedece a nenhuma sequência obrigatória. O passo seguinte 
poderá ser a partilha do modelo arquitetónico na plataforma, pelo arquiteto, conce‑
bido através do CYPE Architecture ou de qualquer outro software BIM de arquitetura.

Com base no modelo arquitetónico, cada engenheiro cria o modelo inicial da sua 
especialidade, definindo e caracterizando os respetivos elementos. Depois, seleciona 
as funções de cálculo, dimensionamento e de verificação regulamentar, deste modo 
obtém automaticamente um modelo modificado resultante do cálculo. O processo 
é iterativo, os elementos que constituem o modelo podem ser modificados e de 
novo verificados, até que se encontrem validados pelos respetivos engenheiros. Este  

Figura 1
Fluxo de trabalho 
multidisciplinar.
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processo, de modelação e cálculo, ocorre ao nível das aplicações do BIMserver.center. 
Desta forma obtém -se o modelo final de cada especialidade que é partilhado na pla‑
taforma, formando no seu conjunto o modelo federado com informação geométrica 
e não geométrica, ficando disponível para todos os projetistas da equipa de trabalho 
(arquitetos e engenheiros). Qualquer modelo que tenha sido desenvolvido noutro 
software BIM, poderá ser igualmente partilhado.

O coordenador de projeto coordena as várias especialidades a partir da análise do 
modelo federado, localizado na plataforma, podendo utilizar a aplicação Open BIM 
Model Checker para identificação de interferências e colisões. Sempre que seja ne‑
cessário efetuar alterações, repetem ‑se as tarefas num processo cíclico até que o 
projeto esteja concluído.

3. Funções do software CYPE Architecture

O CYPE Architecture é uma ferramenta de modelação arquitetónica BIM, especifica‑
mente concebida para colaboração, através da sua integração no fluxo de trabalho 
multidisciplinar, Open BIM. As ferramentas da aplicação são distribuídas em três gru‑
pos principais: Esboço, Arquitetura e Mobiliário [3]. 

O programa é dotado, por um lado, de ferramentas que provêm da modelação clás‑
sica e, por outro, de ferramentas que provêm do ambiente de modelação BIM. Estes 
dois tipos de ferramentas combinados, permitem ao arquiteto passar do conceptual 
ao arquitetónico.

O separador Esboço, Figura 2, inclui ferramentas de conceção e edição conceptual, 
tais como retas, curvas, polígonos, extrusão, offset, interseção, entre outras. Estas fer‑
ramentas permitem a conceção de geometrias planas ou tridimensionais nas quais 
se pode basear o desenvolvimento subsequente de planos e volumes através das 
ferramentas incluídas no separador Arquitetura.

O separador Arquitetura, Figura 3, inclui todas as ferramentas para introduzir e edi‑
tar os elementos que compõem o modelo BIM arquitetónico. Entre as ferramentas 
encontram ‑se os elementos verticais como paredes, fachada cortina, gelosias e pi‑
lares; os elementos horizontais como lajes, tetos falsos e vigas; as coberturas como 
telhas e formação de pendentes; as aberturas como janelas, portas, claraboias; as 
ligações verticais como escadas, rampas e ascensores. As ferramentas de edição in‑
cluem, por um lado, ferramentas tradicionais tais como editar, mover, copiar, rodar, 
e, por outro lado, ferramentas específicas para a edição geométrica e resolução de 
interseções. Além disso, existem outros grupos para a criação de espaços, para a 

Figura 2
Menu Esboço.
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criação e gestão de elementos de referência e organização do modelo como níveis 
e etiquetas.

O separador Mobiliário, Figura 4, inclui as ferramentas necessárias para dotar de 
contexto o modelo e ajudar na organização dos espaços e respetiva utilização. Os 
diferentes grupos permitem a introdução e edição de elementos de mobiliário, pro‑
priamente ditos, eletrodomésticos, aparelhos sanitários e elementos de jardim.

Embora não haja limitações na utilização das ferramentas para a criação de elemen‑
tos arquitetónicos, são propostas duas opções, ou estratégias possíveis, para desen‑
volver um projeto: modelação direta, 3D/BIM, e modelação sequencial, precedida de 
um desenho tradicional 2D. Na modelação direta o arquiteto desenvolve o projeto 
desde o conceptual até ao arquitetónico. Na modelação sequencial, o arquiteto dispõe 
do desenho tradicional 2D, em ficheiros de imagem ou de CAD, e através da impor‑
tação destes desenhos desenvolve o modelo arquitetónico BIM dispensando a fase 
conceptual no CYPE Architecture. Esta estratégia foi pensada para possibilitar uma 
transição amigável para o BIM, ou seja, o arquiteto pode manter os seus processos 
de desenho 2D e quando assim o entender, poderá fazer a transição para o 3D/BIM.

4. Caso de estudo

O caso de estudo teve como objetivo demonstrar a utilidade e pertinência da im‑
plementação do CYPE Architecture no fluxo de trabalho multidisciplinar, através do 
desenvolvimento de um projeto que incluiu a conceção da arquitetura e restantes 
especialidades de engenharia. O projeto corresponde a um caso de teste do software, 
desenvolvido por uma equipa de projetistas, entre os quais os autores deste artigo, 
e foi concebido a partir do pequeno edifício de habitação “Cube House”, de Simon 
Ungers. O edifício encontra ‑se localizado em Ithaca, nos Estados Unidos, tendo sido 
construído com o pretexto de servir de refúgio de fim -de -semana [4]. 

O projeto tem a pretensão de ser uma interpretação da “Cube House”, pelo que se 
consideram áreas e funções semelhantes, e não uma cópia fiel do original. 

Figura 3
Menu Arquitetura.

Figura 4
Menu Mobiliário.
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O edifício dispõe de rés do chão, primeiro andar e cobertura. Para cada piso 
consideram ‑se os espaços que a seguir se descrevem. Rés do chão, com cozinha e 
sala comum, quarto, casa de banho e escada interior. Primeiro andar, com um espaço 
comum destinado a cozinha, sala e quarto, casa de banho e escada interior. A cober‑
tura é plana e acessível. A escada interior liga o rés do chão e o primeiro andar.  No 
exterior existe uma escada que liga o rés do chão, o primeiro andar e a cobertura.

Para a realização do projeto foram utilizadas várias aplicações do software CYPE, 
estas são ferramentas de cálculo para as várias especialidades do projeto, nomeada‑
mente: arquitetura, estabilidade, instalação de gás, redes prediais de abastecimento 
de água, esgotos e águas pluviais, infraestruturas de telecomunicações, alimentação 
e distribuição de energia elétrica, estudo de comportamento térmico, AVAC, seguran‑
ça contra incêndios em edifícios e condicionamento acústico.

O projeto BIM, é um processo contínuo que implica sucessivas iterações, cada uma 
com várias interações entre as especialidades do projeto, uma vez que Saídas (ou‑
tputs) de determinadas especialidades são Entradas (inputs) para outras. Por ser 
fundamental, apresenta ‑se a descrição detalhada da primeira iteração, seguida de 
interações importantes realizadas no âmbito das restantes iterações ocorridas no 
desenvolvimento do presente projeto.

4.1. Primeira iteração

Uma primeira iteração, cuidada e abrangente, poderá evitar problemas em fases mais 
avançadas do desenvolvimento do projeto. Optou ‑se, assim, por estabelecer uma 
primeira iteração com um conjunto elevado de interações de modo a obter um pré‑
‑dimensionamento bastante rigoroso, cujos elementos construtivos (arquitetónicos, 
estruturais, canalizações, instalações, equipamentos, sistemas, etc.), sejam muito pró‑
ximos dos finais.
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O planeamento da primeira iteração deu, assim, origem ao fluxo de interações apre‑
sentado na Figura 5. Nesta figura identificam -se as aplicações utilizadas, note -se que 
para cada especialidade podem ser utilizadas uma ou mais aplicações. 

As setas indicam o sentido do fluxo de informação. A título de exemplo apresenta -se 
a Tabela 1 com as interações da aplicação CYPETHERM LOADS, que permite realizar 
o cálculo de cargas térmicas.

Figura 5
Fluxo da primeira 
iteração.
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Entradas Aplicação Saídas

CYPE 
Architecture

Modelo 
Arquitetónico

C Y P E T H E R M 
LOADS Cargas térmicas Open BIM 

PANASONIC

Open BIM 
Construction
Systems

Soluções 
construtivas

Open BIM 
Analytical Model

Pontes térmicas 
e disposição 
dos espaços

CYPELUX SCE Potência das luminárias

A tabela apresenta as Entradas e as Saídas do CYPETHERM LOADS. Observa ‑se que, 
por um lado, a aplicação utiliza: o modelo arquitetónico do CYPE Architecture; as 
soluções construtivas (como paredes e lajes) do Open BIM Construction Systems; 
as pontes térmicas e disposição dos espaços do Open BIM Analytical Model e as 
potências das luminárias do CYPELUX SCE. Por outro lado, a aplicação CYPETHERM 
LOADS calcula as cargas térmicas, que são depois utilizadas pelo programa: Open 
BIM PANASONIC.

A interação entre aplicações materializada através da troca de informação é realiza‑
da a partir do BIMserver.center, ou seja, sempre que se verifique uma troca de infor‑
mação ela só é possível porque a plataforma permite efetuá ‑la através dos modelos, 
em IFC, de cada aplicação.

Existe também um conjunto de aplicações que podem ser utilizadas permanente‑
mente em cada uma das iterações, tais como o BIMserver.center realidade aumenta‑
da ou realidade virtual e o Open BIM Model Checker. Optou ‑se por não colocar estas 
aplicações na Figura 5, uma vez que tornaria a leitura do fluxo demasiado complexa. 

Salienta ‑se, no entanto, a importância do Open BIM Model Checker que foi utilizado 
para identificar interferências e colisões proporcionando assim a sua imediata correção.

4.2 Restantes iterações e interações relevantes

Para permitir a passagem das condutas da instalação de ventilação mecânica con‑
trolada (VMC) verificou -se a necessidade de alterar as vigas altas, do contorno das 
lajes, para vigas rasas e consequentemente a necessidade de aumentar a altura do 
teto falso. Não sendo possível ilustrar neste artigo todas as modificações efetuadas 
ao projeto, apresenta ‑se a resolução da primeira colisão, assim, a Figura 6 ilustra a 
colisão (imagem da esquerda) e respetiva resolução (imagem da direita), visualiza‑
das a partir da aplicação de VMC, antes e após a alteração estrutural.

A primeira modificação teve como consequência a revisão do projeto de estruturas 
e, para além do descrito acima, incluiu a colocação de pilares a meio das fachadas 
de modo a diminuir o vão das vigas e ainda a revisão do projeto térmico, devido à 
alteração das pontes térmicas.

Tabela 1
Aplicação CYPETHERM 
LOADS, Entradas e 
Saídas.
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A segunda modificação, ou seja, o aumento da altura do teto falso, teve como conse‑
quência alterações: nos envidraçados; na instalação de ar condicionado, com a ne‑
cessidade de reposicionar os splits; no estudo luminotécnico, com a necessidade de 
reposicionar as luminárias e consequente alteração no resultado das cargas térmicas 
(não houve, contudo, necessidade de modificar os equipamentos de ar condicionado). 
Teve ainda consequência no projeto térmico e acústico com a diminuição dos valores 
geométricos dos elementos construtivos e pé direito útil não tendo, contudo, altera‑
do a classe energética.

A escada exterior, à qual se atribuiu inicialmente menor importância do ponto de 
vista do pré ‑dimensionamento, não foi modelada na primeira iteração, consequente‑
mente após o dimensionamento da respetiva fundação verificou -se a necessidade de 
deslocar uma caixa de visita da rede de drenagem de águas residuais, inicialmente 
colocada junto da escada, arrastando consigo o coletor enterrado. Na sequência des‑
ta alteração houve também a necessidade de reposicionar os ramais de introdução 
das redes de abastecimento de água e de gás.

O facto de se modelarem, para além dos aparelhos sanitários, também elementos de 
mobiliário e eletrodomésticos permitiu em consecutivas iterações efetuar ajustes, 
nos modelos das várias especialidades, com vista à colocação adequada, entre ou‑
tros, das canalizações, cabos, interruptores, tomadas elétricas e de telecomunicações.  

O modelo arquitetónico foi sistematicamente solicitado, nas várias iterações, do pon‑
to de vista da troca de informação geométrica, uma vez que se verificou a necessi‑
dade de efetuar ajustes à arquitetura na sequência de alterações aos projetos das 
especialidades de engenharia, como as referidas anteriormente.

4.3. Modelo federado
Na Figura 7, observam ‑se duas imagens do modelo arquitetónico, a primeira 
apresenta elementos opacos e a segunda os mesmos elementos com transparências, 
tornando o interior visível.

Figura 6
Resolução de colisão 
entre conduta e viga.
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O modelo federado foi obtido à medida que foi sendo desenvolvida cada iteração. 
A partilha do modelo na plataforma BIMserver.center é obrigatória para cada espe‑
cialidade interveniente em cada iteração, deste modo fica à disposição dos restantes 
colaboradores do projeto, podendo assim realizar ‑se as interações desejadas através 
da troca de informação geométrica e não geométrica. O modelo foi sendo atualizado 
e/ou alterado desde a primeira até à última iteração, que neste caso se previa que 
correspondesse ao projeto de execução. Note ‑se que o modelo federado se encontra 
disponível para prosseguir no ciclo de vida do edifício.

Figura 7
Modelo arquitetónico, 
perspetiva opaca e com 
transparências.

Figura 8
Modelo federado com 
especialidades de 
engenharia.
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A Figura 8 apresenta o modelo federado, com os modelos das especialidades de 
engenharia, onde se podem ver, nomeadamente, elementos estruturais, canalizações, 
instalações, equipamentos, sistemas, entre outros. A Figura 9 apresenta o modelo 
federado completo incluindo a especialidade de arquitetura.

O modelo federado permitiu, para além da partilha de informação, a identificação de 
interferências e colisões originando sucessivas alterações e ajustes até à validação 
final do projeto. É relevante concluir que o projeto BIM permite facilmente a identi‑
ficação de erros na fase de projeto com a consequentemente diminuição de custos e 
tempos de execução na construção. 

5. Conclusões

O modelo arquitetónico em BIM é atualmente uma necessidade para os engenheiros 
projetistas, o CYPE Architecture é uma aplicação gratuita que foi concebida para 
satisfazer esta carência, procurando motivar o arquiteto para a realização dos seus 
modelos em BIM. São propostas duas estratégias possíveis, ao arquiteto, para de‑
senvolver o projeto de arquitetura: a modelação direta, 3D/BIM, do conceptual ao 
arquitetónico e a modelação sequencial, precedida de um desenho tradicional 2D, 
mantendo numa fase de adaptação os processos de trabalho.

O CYPE Architecture é uma ferramenta desenvolvida para o projeto colaborativo, 
através da sua implementação no fluxo de trabalho multidisciplinar, Open BIM. 
O  CYPE Architecture, bem como as restantes aplicações do BIMserver.center para 
as várias especialidades do projeto, criam uma cópia do modelo em formato IFC, 
guardam ‑na numa pasta local e, utilizando o sincronizador, partilham o respetivo 
modelo na nuvem BIMserver.center, formando assim o modelo federado. 

Figura 9
Modelo federado 
completo 
(especialidades 
de arquitetura e 
engenharia.
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A plataforma BIMserver.center é um repositório de projetos através da qual os mo‑
delos são partilhados e permanecem acessíveis em qualquer altura para os colabo‑
radores da equipa do projeto.

O caso de estudo permitiu demonstrar a utilidade e pertinência da implementação 
do CYPE Architecture no fluxo de trabalho multidisciplinar Open BIM, através da tro‑
ca de informação realizada entre as várias especialidades do projeto, materializada 
pelas aplicações CYPE e plataforma BIMserver.center. Este fluxo, por ser Open BIM, 
pode incluir modelos em IFC de qualquer especialidade do projeto desenvolvida 
noutros softwares.
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Resumo

Apesar da construção modular permitir aumentar significativamente a produtividade 
na construção, a sua adoção permanece lenta devido ao elevado grau de repetição e 
normalização necessário para a sua implementação, tipicamente pouco implementa‑
do pelos projetistas e requisitado pelos clientes. Para abordar este problema, o pre‑
sente artigo propõe uma metodologia de modularização a ser implementada após 
a fase de design estar concluída, aproveitando as vantagens da construção modular 
enquanto mantem a visão e o design original do edifício. Esta metodologia é basea‑
da numa metodologia de semi ‑supervised clustering para agrupar divisões individuais 
em grupos conforme a sua semelhança, identificando, posteriormente, um módulo 
base para representar cada cluster. A metodologia proposta é aplicada num caso de 
estudo no qual foi realizado previamente um processo de modularização manual, 
servindo como ponto de referência e comparação. Os resultados mostram uma re‑
dução de 99,6% do tempo necessário para executar o processo de modularização, 
justificando o desenvolvimento continuado desta metodologia em trabalhos futuros.
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1. Introdução

Analisando a situação atual de produtividade no setor da Arquitetura, Engenharia e 
Construção (AEC), é possível verificar um atraso considerável em relação a outros se‑
tores [1]. Por forma a combater este problema, a indústria AEC tem progressivamente 
adotado técnicas modulares, de prefabricação e construção offsite, em alternativa 
aos tradicionais métodos de construção onsite [2]. Os benefícios da pré ‑fabricação 
têm sido amplamente documentados na literatura, e incluem processos de cons‑
trução mais rápidos e produtivos, resultando em edifícios de maior qualidade [2, 4]. 
Bertram et al. [5] reportam reduções de 20 ‑50% na duração de projetos modulares 
e mais de 20% em custos de construção. Por sua vez, a repetição e uniformização da 
construção modular potencia a reciclagem e reutilização dos materiais, resultando 
em projetos mais sustentáveis e com menor desperdício [4].

Apesar destas vantagens, a construção modular continua a ser um método pouco po‑
pular junto dos clientes devido ao elevado grau de normalização e repetição exigido 
para reduzir os custos de fabricação [6]. Uma solução para este problema passa por 
adaptar as estratégias da construção modular ao design existente, em vez de adaptar 
o design à construção modular. À inversão deste processo denominamos modulari‑
zação, termo usado para definir o processo de racionalizar o edifício em unidades 
normalizadas que permitam a sua pré ‑fabricação offsite, sem comprometer a essên‑
cia do design original. Esta técnica é geralmente impulsionada pelo empreiteiro que 
beneficia deste aumento de produtividade.

No entanto, esta entidade é normalmente envolvida no empreendimento de cons‑
trução após o fim do processo de design [3], numa fase onde a sua capacidade de 
influenciar o projeto é limitada, constituindo um obstáculo à implementação des‑
tas técnicas modulares. Notavelmente, a modularização pós ‑design de projetos não 
modulares pode envolver um processo de racionalização complexo e moroso, origi‑
nando atrasos e custos acrescidos de projeto que podem ser evitados introduzindo 
automatização no processo de modularização.

Para abordar este problema, o presente artigo propõe desenvolver e validar em caso 
de estudo uma metodologia baseada em machine learning para a modularização 
automática de projetos não ‑modulares. Esta metodologia usa um algoritmo de semi‑
‑supervised clustering para agrupar divisões com características semelhantes em 
clusters, usando feedback do utilizador sobre os resultados para guiar o algoritmo e 
obter resultados mais precisos. A partir destes resultados, é possível a identificação 
de um módulo base para representar cada conjunto de divisões semelhantes. A me‑
todologia proposta pode ser aplicada durante a fase da pré ‑construção, aproveitan‑
do os benefícios da construção modular e, simultaneamente, mantendo a visão e o 
design original do edifício.
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2. Estado da Arte

No setor AEC, o processo de modularização é geralmente heurístico, sendo que os 
módulos são identificados com base nas especificações de cada projeto, derivado da 
experiência do arquiteto ou engenheiro [7]. Este processo não é, no entanto, de fácil 
implementação, uma vez que cada projeto de arquitetura é único e requer soluções 
personalizadas, resultando num processo de modularização subjetivo e dependente 
de múltiplas variáveis como a funcionalidade do módulo, os limites associados ao 
processo de pré ‑fabricação, bem como os respetivos custos. Ao contrário de outras 
indústrias [7], são poucos os estudos deste processo na indústria AEC.

Isaac et al. [8] desenvolveram uma metodologia de hierarchical clustering baseada 
em gráficos para decompor o projeto de um edifício em módulos de acordo com as 
suas taxas de substituição relativa. De forma semelhante, Samarasinghea et al. [7] 
aplica uma metodologia de hierarchical clustering, combinando ‑a com uma Depen‑
dency Structure Matrix para otimização do número de módulos, tendo em conta os 
custos de montagem e transporte.

Noutro estudo, com o objetivo de diminuir o número de componentes únicos de um 
edifício, Mohamad et al. [9] propõem um método de modularização de projetos pon‑
tuais baseado na subdivisão de um edifício em grelha e no alinhamento e normaliza‑
ção dos componentes desse mesmo edifício com a grelha criada. Por fim, Tserng et al. 
[10] foca a modularização de sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos, aplicando 
uma técnica de processamento baseada em regras para decompor estes sistemas em 
múltiplas componentes.

Dos estudos mencionados acima, apenas Isaac et al. [8] apresentam um procedimen‑
to sistemático e automatizado para a modularização de projetos de construção. No 
entanto, este estudo foca ‑se na modularização da interface entre módulos e não nos 
próprios módulos. A metodologia apresentada neste artigo pretende abordar esta 
lacuna.

3. Metodologia

Para promover a modularização de projetos não modulares, foi desenvolvida uma 
metodologia baseada em semi ‑supervised clustering, que usa informação sobre as di‑
visões de um edifício para identificar módulos que possam ser industrializados para 
a construção. Como ilustrado na Figura 1, esta metodologia recebe como input um 
modelo BIM previamente preparado, extraindo e processando a informação do mo‑
delo para alimentar o algoritmo de semi ‑supervised clustering. O algoritmo calcula a 
semelhança entre divisões com base na informação extraída e agrupa ‑as em clusters 
distintos. Posteriormente, as divisões com maior grau de incerteza durante o cluste‑
ring são manualmente validados pelo utilizador, que identifica as atribuições corre‑
tas e incorretas dos módulos. Este feedback é depois utilizado numa nova iteração da 
análise de clustering. O processo é repetido iterativamente até ser encontrada uma 
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solução satisfatória. Por fim, a metodologia devolve as divisões identificadas com o 
respetivo módulo, bem como os centros dos clusters calculados, que são utilizados 
na configuração dos módulos.

A metodologia foi implementada sob a forma de plugin para o software Autodesk 
Revit, tendo sido utilizadas as linguagens de programação C# e Python durante o seu 
desenvolvimento. 

3.1. Preparação do modelo BIM

Na base da metodologia apresentada, está o modelo BIM de um edifício. Antes de ini‑
ciar o processo de extração, este modelo requer uma prévia preparação por forma a 
cumprir as regras de modelação estipuladas. Nomeadamente, visto a modularização 
ser aplicada a divisões, a categoria Room do Revit deve estar devidamente modelada 
e identificada com o parâmetro Uniclass Code [11], por forma a distinguir diferentes 
tipologias de divisões no modelo. Embora a análise possa ser igualmente executada 
para diferentes tipos de divisões, não é recomendada a análise de múltiplos tipos 
simultaneamente, uma vez que as diferenças inerentes entre tipologias (e.g., casas 
de banho vs. cozinhas) podem facilmente ofuscar as diferenças entre divisões do 
mesmo tipo. Isto pode dar origem a resultados indesejados.

3.2. Extração e pré ‑processamento de características

Uma vez pronto o modelo BIM, a informação das divisões escolhidas é extraída para 
análise. A informação obtida inclui as características consideradas mais relevantes 
para descrever a arquitetura das divisões e pode ser classificada em três categorias: 
(1) arquitetura da divisão; (2) dados sobre as tipologias de objetos; e (3) dados sobre o 
posicionamento dos objetos.

A primeira categoria, arquitetura da divisão, considera o tamanho e forma do Room, 
incluindo medidas como o comprimento, a largura, a altura, a área, o perímetro e 
o seu número de paredes. Para tornar estas dimensões invariáveis à orientação da 
divisão, o comprimento e a largura são considerados, respetivamente, o valor mais 
alto e mais baixo entre os dois.

A segunda categoria, dados sobre a tipologia de objetos, descreve as características ar‑
quitetónicas da divisão (portas, janelas, mobiliário e equipamentos) através de infor‑
mação quantitativa e descritiva dos objetos, tais como as suas tipologias no software 

Figura 1
Metodologia proposta 
para a modularização 
de divisões.
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de modelação. A título de exemplo, consideremos as características das seguintes 
casas de banho:

• CB1 – uma sanita, um lavatório, um chuveiro;
• CB2 – uma sanita, dois lavatórios, um chuveiro, um bidé;
• CB3 – uma sanita, um lavatório, uma banheira.

Embora a casa de banho CB1 seja facilmente distinguível da CB2 pelo seu número 
de equipamentos sanitários, a mesma não é distinguível da CB3 apenas com esta 
informação. Para contabilizar esta diferença, foi desenvolvido um algoritmo de vec‑
torização para codificar as diferentes tipologias de equipamentos sanitários em in‑
formação numérica, transformando os dados categóricos (tipos) em numéricos (veto‑
res). Assim, é obtido um espaço multidimensional de características numéricas onde 
a análise de clustering pode ser aplicada. Retomando o exemplo anterior, as casas de 
banho seriam representadas pelos vetores visíveis na Tabela 1.

Instâncias de Casas de Banho Chuveiro Banheira Sanita Lavatório Bidé

Casa de banho CB1 [ 1 0 1 1 0 ]

Casa de banho CB2 [ 1 0 1 2 1 ]

Casa de banho CB3 [ 0 1 1 1 0 ]
…

Casa de banho CBn [ – – – – – ]

Finalmente, a terceira categoria, dados sobre o posicionamento dos objetos, retorna 
informação sobre o posicionamento dos objetos na divisão. Para isso, é calculada a 
distância euclidiana entre o ponto de posicionamento de cada objeto e o centro do 
Room, tornando esta informação independente da sua orientação. Usando este mé‑
todo, divisões simétricas ou transpostas têm maior probabilidade de serem incluídas 
no mesmo módulo, visto a distância ao centro permanecer igual. Várias métricas são 
depois derivadas das distâncias calculadas para caracterizar a divisão (i.e., média, 
desvio padrão, máximo, mínimo e somatório).

Com a informação extraída, os dados são normalizados entre 0 e 1 e enviados para 
análise.

3.3. Semi ‑supervised clustering

O semi ‑supervised clustering é um processo iterativo aqui aplicado em duas fases 
distintas: análise de clustering; e a validação. A primeira fase permite calcular a se‑
melhança entre divisões, agrupando ‑as por cluster, enquanto a segunda permite ao 
utilizador examinar os clusters obtidos, validando as divisões conforme a sua correta/
incorreta atribuição ao cluster.

Tabela 1
Exemplo da conversão 
de variáveis categóricas 
em variáveis numéricas.
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3.3.1. Análise de clustering

A análise de clustering é baseada no algoritmo Constrained K ‑means algorithm (COP‑
-KMEANS), introduzido por Wagstaff et al. [12]. O COP -KMEANS é uma variação do 
algoritmo K -means [13], com a incorporação adicional de restrições dadas pelo uti‑
lizador. Estas restrições traduzem o conhecimento do utilizador sobre as instâncias 
que devem ou não ser agrupadas. Este conhecimento é dado sob a forma de dois 
tipos de restrições: (1) must ‑links, que especificam duas instâncias que devem ser 
colocadas no mesmo cluster; e (2) cannot ‑links, que especificam duas instâncias que 
não devem ser colocadas no mesmo cluster.

Na iteração base, i.e., a primeira análise antes da validação, uma vez que ainda não existe 
feedback do utilizador (i.e., nenhuma restrição), o algoritmo COP ‑KMEANS regride para 
o algoritmo K ‑means. Apenas após o primeiro processo de validação (Secção 3.3.2), é que 
as restrições são criadas para guiar o COP ‑KMEANS.

Um requisito de ambos os algoritmos é a identificação do número de clusters  nos quais 
os dados devem ser agrupados – valor que nem sempre é conhecido. Para ultrapassar este 
problema, a implementação proposta avalia múltiplos números de clusters , dentro de 
um dado intervalo , onde  e .  representa os 
Rooms existentes no modelo BIM. Dentro deste intervalo, para cada conjunto de clusters 
é calculado o Coeficiente de Silhueta [14], sendo escolhido o  que retorne o maior coe‑
ficiente. Para um maior controlo, os valores de  e  podem ser alterados pelo 
utilizador.

3.3.2 Validação

O processo de validação permite ao utilizador ganhar controlo sobre os resultados 
do algoritmo, ajudando -o a identificar as diferenças relevantes entre módulos. De 
forma a evitar sobrecarregar o utilizador com informação, apenas uma pequena per‑
centagem das divisões mais dessemelhantes (i.e., as divisões mais longe do centro 
do cluster) são mostradas durante o processo de validação. A percentagem de desse‑
melhança pode ser definida pelo utilizador.

Usando esta percentagem, as divisões consideradas mais dessemelhantes no cluster 
são validadas uma a uma, tal como ilustrado na Figura 2. Nesta interface, o utilizador 
pode:

1. Aceitar o cluster sugerido;
2. Rejeitar o cluster sugerido;
3. Atribuir a divisão a outro cluster, diferente do sugerido.
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Aceitar ou atribuir uma divisão a um cluster específico (opção 1 e 3) cria uma restri‑
ção must ‑link entre a divisão validada e a divisão correspondente ao centro do clus‑
ter sugerido ou escolhido. Por sua vez, rejeitar o cluster sugerido (opção 2) cria uma 
restrição cannot ‑link entre a divisão validada e a divisão correspondente ao centro 
do cluster sugerido.

Com esta informação, a fase de validação termina, iniciando o processo iterativo 
entre o algoritmo COP -KMEANS, que sugere novos clusters tendo em conta o feed‑
back do utilizador, e a validação, que avalia os novos resultados do algoritmo. Este 
processo pode ser repetido várias vezes até ser encontrada uma solução satisfatória. 
Esta solução pode ainda ser alterada numa revisão manual final, na qual o utilizador 
pode mover divisões entre clusters.

É importante referir que o feedback do utilizador é guardado entre iterações, ou seja, 
restrições criadas na primeira iteração permanecem até ao final do processo itera‑
tivo. Neste ponto, por forma a, mais uma vez, prevenir que o utilizador seja alvo de 
demasiada informação, um Room que já tenha sido previamente validado com um 
must ‑link não é mostrado em iterações seguintes, mesmo que se encontre dentro da 
percentagem de dessemelhança.

3.4. Configuração de módulos

Uma vez encontrada uma solução, é criado um módulo para cada cluster. Este módulo 
corresponde ao centro do cluster. Sendo que toda a informação sobre as divisões já 
foi extraída anteriormente, é também possível gerar automaticamente a geometria 
3D do módulo de cada cluster, que pode ser usada para substituir as divisões não‑
‑modulares originais do modelo BIM.

Figura 2
Interface de validação 
do plugin desnvolvido.



694º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

4. Caso de Estudo

A metodologia proposta foi demonstrada num caso de estudo de um complexo resi‑
dencial composto por seis blocos com um máximo de seis pisos. O projeto fez parte 
de um investimento em grande escala, incluindo até dois hectares de área construí‑
da, jardins privados e outras áreas de atividades exteriores.

Durante a fase de pré -construção, foi identificado um elevado potencial para a mo‑
dularização e industrialização das 233 casas de banho do projeto, uma vez que estas 
apresentavam estruturas e sistemas de parede semelhantes. Adicionalmente, sendo 
esta uma das tipologias de divisões com mais instalações por metro quadrado, a 
sua modularização resultaria em vantagens significativas nos custos e duração do 
projeto. Esta modularização foi executada manualmente pelo empreiteiro de obra e 
consistiu em racionalizar o design do edifício para encontrar grupos de casas de ba‑
nho que pudessem ser industrializadas na fabricação. Este processo manual é usado 
neste caso de estudo como referência para avaliar a metodologia proposta.

4.1. Modularização manual pela equipa de empreiteiros

A modularização manual consistiu em comparar a arquitetura de todas as 233 casas 
de banho do projeto de modo a encontrar semelhanças. Através desta comparação, 
as casas de banho foram agrupadas, primeiro, de acordo com a forma da divisão e 
respetivas dimensões e, segundo, de acordo com a disposição em planta dos equipa‑
mentos sanitários contidos. Dentro de um grupo ou cluster de casas de banho, foram 
admitidas pequenas diferenças, tais como casas de banho simétricas ou pequenas 
variações no espaçamento entre equipamentos.

No final deste processo, as 233 casas de banho únicas foram reduzidas a 46 grupos 
que podiam, com pequenas alterações ao projeto, ser adaptadas para industrializar a 
sua construção. Os resultados foram listados numa folha de Excel, com as respetivas 
identificações, dimensões e cluster atribuído a cada casa de banho. Esta informação 
foi também guardada num ficheiro CAD, contendo as plantas de todas as casas de 
banho agrupadas por cluster, bem como o respetivo módulo proposto para represen‑
tar cada grupo.

Este processo manual foi complexo e demorado, requerendo uma equipa de duas 
pessoas e dois meses para ser finalizado. Permitiu, no entanto, reduzir significativa‑
mente os custos de construção e melhorar a produtividade com fabricação offsite.

4.2. Modularização automática usando a metodologia proposta

Tal com mencionado na Secção 3.1, todas as casas de banho foram identificadas com 
o seu parâmetro Uniclass Code, i.e., SL_35_80_08, permitindo a filtragem das divisões 
para a análise exclusiva de casas de banho. Usando estes dados, a informação das 
casas de banho foi extraída e processada automaticamente utilizando os métodos 
descritos anteriormente.
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As análises de clustering foram executadas para o intervalo de 36 ‑56 clusters (±20% 
que o número de clusters encontrado durante a modularização manual) e uma per‑
centagem de dessemelhança de 60% (i.e., apenas as divisões com uma percentagem 
de dessemelhança superior a 60% são mostradas durante o processo de validação). 
Finalmente, foi iterativamente executado o processo de semi ‑supervised clustering 
até ser encontrada uma solução satisfatória.

Entre cada iteração da análise de clustering, foram calculadas várias métricas para 
medir o desempenho do algoritmo face à modularização manual, i.e., o ground truth. 
Entre elas, o Normalized Mutual Information Score (NMI) e o Adjusted Mutual Infor‑
mation Score (AMI) [15] medem a concordância entre duas atribuições de clusters 
(rótulos previstos vs ground truth), ignorando permutações. A diferença entre as duas 
é que o AMI é ajustado para considerar a aleatoriedade do algoritmo. Foram tam‑
bém usadas as métricas Homogeneity e Completeness [16], que permitem uma análise 
mais intuitiva dos resultados, i.e., a primeira métrica indica se cada cluster é apenas 
composto por membros da mesma classe, enquanto a segunda indica se todos os 
membros de uma dada classe estão classificados no mesmo cluster.

5. Resultados e Discussão

A Figura 3 resume os resultados da aplicação da metodologia ao caso de estudo, 
incluindo o valor de NMI, AMI, Homogeneity e Completeness por iteração, bem como o 
número de clusters obtido pelo Coeficiente de Silhueta. A Figura 4 mostra o número 
de validações por iteração.

Analisando a Figura 3, podemos observar que a iteração base (i.e., antes do processo 
de validação) atinge um NMI de 92,2% e um AMI de 85,6%. Estes resultados asse‑
guram a viabilidade das características extraídas e na sua capacidade de retratar as 
casas de banho.

Após a primeira iteração, as sucessivas iterações mostram uma melhoria dos valores 
NMI e AMI em 4,2% e 7,7%, respetivamente, atingindo os valores máximos de 96,4% 
e 93,3% na iteração 3. Tanto a Homogeneity como a Completeness refletem estes 
resultados, apesar da pequena descida na iteração 2, que se deve ao rearranjo dos 
clusters em resposta às restrições criadas pelo utilizador durante a fase de validação. 
Focando a Figura 4, é possível ver que o número de módulos validados oscila devido 
aos incrementos de 5% na percentagem de dissemelhança, mas decresce gradual‑
mente ao longo do processo de validação, refletindo a convergência do algoritmo. 

Neste caso de estudo, o processo de semi ‑supervised clustering foi terminado pelo 
utilizador após a iteração 8, aceitando os resultados dessa iteração como satisfató‑
rios. Os resultados deste processo podem ser gerados como os módulos representa‑
tivos de cada cluster (utilizando o respetivo centro), alguns dos quais são visíveis na 
Figura 5.
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Por fim, os ajustes finais aos módulos e aos respetivos clusters podem ser feitos 
manualmente. Dois modos de visualização foram criados para apoiar este processo:

O primeiro copia e gera as componentes base das divisões (e.g., paredes, portas, 
janelas, equipamentos, mobiliário) para uma nova vista no software de modelação, 
dispondo ‑as em grelha conforme o respetivo cluster. Isto permite uma comparação 
direta entre diferentes divisões e clusters, ajudando a identificar possíveis atribuições 
incorretas.

O segundo colora as divisões em planta de acordo com o respetivo cluster. Isto permi‑
te uma visualização mais contextualizada da envolvente de cada divisão, permitindo 
auferir informação que possa impactar significativamente a atribuição dos clusters 
como a localização de elementos estruturais próximos, possíveis falhas de continui‑
dade em sistemas MEP, a arquitetura geral dos edifícios, entre outros.

No total, excluindo o processo de validação manual final, a aplicação da metodologia 
teve uma duração de duas horas. Comparativamente, como mencionado anterior‑
mente, o processo de modularização manual teve uma duração superior a dois meses. 
Assim, os resultados obtidos representam uma redução de 99,6% da duração do 
processo de modularização, quando comparado à abordagem manual.

Figura 3
Performance da 
metodologia proposta 
comparada com a 
ground truth.

Figura 4
Número e tipo de 
validações por iteração.
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6. Conclusões

O presente artigo teve como objetivo a melhoria do processo de modularização de 
projetos não modulares. Com este intuito, foi proposta uma metodologia baseada 
em BIM e machine learning, que permite automatizar o processo de modularização.

A aplicação da metodologia num caso de estudo demonstrou uma redução de 99,6% 
na duração do processo, mantendo um desempenho de 96,4% NMI e 93,3% AMI. As‑
sim, a metodologia permite uma rápida avaliação do potencial de modularização de 
um projeto, bem como a aquisição de uma solução de modularização otimizada, ten‑
do por base o feedback do utilizador. Desta forma, é possível condensar em escassas 
horas um processo que previamente demoraria semanas, justificando o desenvolvi‑
mento continuado desta metodologia.

Os trabalhos futuros irão focar ‑se na melhoria da precisão da metodologia, através 
do ajuste das características da análise de clustering, do teste da metodologia em 
diferentes tipologias de divisões e do desenvolvimento de ferramentas de apoio à 
integração da metodologia no fluxo tradicional da Construção.

Apesar de o artigo ter focado a modularização de casas de banho, procurou ‑se de‑
monstrar que esta pode ser generalizada a outras divisões. Os autores esperam que 
o sucesso deste caso de estudo estimule o investimento na automatização das tec‑
nologias no sector da Construção, fomentando a sua pesquisa e adoção.
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Resumo

O uso de maquetes como ferramenta integrada no processo de desenvolvimento de 
projetos é muito comum entre os arquitetos, quer por estar enraizada na sua forma‑
ção académica, quer pela constatação das vantagens no desenvolvimento e comu‑
nicação do projeto entre os diversos intervenientes no projeto. Contudo, na equipa 
de arquitetura da TPF – CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S. A. por 
razões inerentes à gestão do tempo e custos do projeto, constata ‑se uma grande 
dificuldade em alocar meios humanos para a realização de maquetes de estudo. Por 
outro lado, embora se considerem insubstituíveis, têm ‑se optado por outras ferra‑
mentas de comunicação com relação custo/benefício mais imediata (imagens foto 
realistas).

Dentro da realidade multidisciplinar da empresa, o uso de processos de prototipagem 
é menos frequente nas áreas disciplinares da engenharia de natureza infraestrutural. 
Por oposição, à semelhança dos arquitetos, os engenheiros de Geotecnia encontram 
grandes vantagens na utilização de maquetes para oferecer uma perspetiva mais 
clara das soluções de projeto no contexto topográfico intervencionado, podendo ser 
utilizada em contexto de projeto, obra e como auxiliar de planeamento.

De um modo consensual, percebe -se que as maquetes beneficiam a compreensão e 
qualidade dos projetos. De modo a se ultrapassarem as barreiras associadas ao seu 
custo, e disponibilização de recursos humanos, entendeu ‑se que os modelos BIM 
do projeto poderiam potenciar a realização de maquetes recorrendo a impressoras 
3D. Neste sentido, desenvolveu ‑se o presente artigo com base em casos de estudo 
concretos, nos quais se explica o workflow utilizado, bem como os custos associados 
à sua realização comparados com o processo de prototipagem manual.

Daniel Moutinho1, Pedro Ferreira1

1 TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A., Lisboa
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1. Introdução

Este artigo procura sintetizar a implementação de processos de maquetização asso‑
ciados ao desenvolvimento de projeto na empresa TPF – CONSULTORES DE ENGE‑
NHARIA E ARQUITETURA, S. A. Com base em exemplos de projeto de arquitetura e 
engenharia pretende ‑se evidenciar as principais motivações para a implementação 
desta ferramenta, os obstáculos encontrados e o modo como se conseguiu viabilizar 
o objetivo com base na metodologia BIM e a tecnologia de impressão 3D.

2. A importância da maquete enquadrada nos processos 
de projeto

Os processos que envolvem o projeto são variados e decorrem do uso de várias 
ferramentas, como o computador, o esquisso e a maquete. A propósito destes instru‑
mentos, o Arq.º Álvaro Siza Vieira [1] refere que são complementares, considerando 
que falhando um, há uma perda, e que é necessário funcionar com as possibilidades 
instrumentais que existem ao nosso dispor. Cada uma das ferramentas é incompleta 
se não for complementada com outros métodos.

O Arq.º Sou Fujimoto [2], no âmbito da sua prática, realça a importância do uso de 
meios simples, como palavras, esboços, maquetes e discussões em equipa no pro‑
cesso de exteriorização das suas ideias. A propósito da relação entre desenhos e ma‑
quetes, refere que caminham lado a lado, e que o processo de transformar modelos 
vagos e conceptuais, nascidos de esboços e palavras, em algo mais substancial, como 
maquetes tridimensionais, mais exatas e definitivas, é muito emocionante. 

As ferramentas e a tecnologia existente têm como função diminuir a distância entre 
o que está na mente do projetista e a realidade, gerando uma forma visível de uma 
realidade interna [3] permitindo a discussão daquilo que antes era só uma ideia, a 
fim de dar consistência e integridade ao projeto [4].

No processo de desenvolvimento do projeto arquitetónico, entende ‑se que a maque‑
te é absolutamente essencial como elemento de investigação, pesquisa e experi‑
mentação, de modo a refinar aspetos relacionados com validação conceitos, formas, 
a sua proporção, escala e modulação. Embora este instrumento se revele vantajoso 
como síntese, com uma componente de comunicação da solução final do projeto, a 
nossa experiência de projeto permite concluir que a sua maior vantagem reside no 
facto de ser implementado no desenvolvimento e não apenas no final do projeto.

3. Barreiras à implementação de processos de  
maquetização na empresa

No entendimento da equipa de projeto, embora seja evidente a importância que esta 
ferramenta desempenha, como complemento às demais utilizadas, a sua implemen‑
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tação, caracterizada por processos quase exclusivamente artesanais, revela ‑se cada 
vez mais difícil devido, sobretudo, às seguintes barreiras:

Indisponibilidade dos colaboradores: A dimensão das equipas de projeto associada 
ao número de projetos em curso, nem sempre permite que um colaborador, ou vá‑
rios, se dedique a tempo inteiro, mesmo que pontualmente, durantes alguns dias ou 
semanas ao desenvolvimento de maquetes;

Custos elevados: Tendo a consciência do custo de cada colaborador, o seu tempo 
deve ser alocado do modo mais eficiente possível. Este fator associado aos honorá‑
rios de projeto nem sempre permite o enquadramento de maquetes de estudo no 
desenvolvimento do projeto;

Prazos muito curtos: O mercado é muito competitivo. Tendencialmente o tempo de 
projeto é muito curto, o que implica uma grande disciplina no modo como o tempo 
é gerido. A fase de Estudo Prévio, mais exploratória e experimental, pode variar en‑
tre 2 semanas e 2 meses, dependendo da escala do projeto. Usar a maquete como 
ferramenta de investigação, pesquisa e experimentação é um desafio cada vez mais 
arriscado, que pode implicar muito trabalho extraordinário.

Independentemente das barreiras identificadas, quando existe a oportunidade de se 
desenvolverem maquetes de estudo, entende ‑se de modo unânime, que o projeto é 
claramente beneficiado.

4. Metodologia BIM e Impressão 3d: a oportunidade de  
implementação

A tecnologia de impressão 3d, designada por FFF – Fused Filament Fabrication, tam‑
bém conhecida como FDM – Fused Deposition Modeling, existe desde os anos 50 do 
séc. XX, e tem ‑se vindo a tornar acessível desde o início do séc. XXI com a criação 
da impressora auto ‑replicante (projeto RepRap) [5] [6]. Atualmente esta tecnologia 
é muito acessível, principalmente as impressoras que são montadas pelo próprio 
utilizador, como é o caso das Crealty Ender ‑3 [7], usada no desenvolvimento das ma‑
quetes no âmbito do presente artigo. A Ender ‑3 é considerada uma impressora 3D de 
baixo custo que em 2018, na altura do seu lançamento, se definiu como a referência 
no mercado para este tipo de impressoras.

Esta ferramenta, indissociável da modelação digital, permite a concretização de mo‑
delos, protótipos, ou maquetes com o rigor da geometria modelada. Como o modelo 
digital é um subproduto inerente à metodologia BIM, utilizada no desenvolvimento 
de projeto, não há a necessidade de se gerarem modelo específicos para impressão. 
O facto de nos servirmos do modelo de projeto para impressão permitiu uma imple‑
mentação simples e rápida da tecnologia.

A possibilidade de impressão contínua, apenas condicionada pela quantidade de fi‑
lamento disponível e pelo limite máximo de impressão no eixo Z, permite que o 
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equipamento possa trabalhar ininterruptamente durante o dia e noite, ao contrário 
do processo artesanal, no qual nos parece sensato considerar apenas 8 horas diárias.

A desvantagem que realçamos nas maquetes de estudo impressas, em comparação 
com o processo tradicional, é a dificuldade de se realizarem manualmente altera‑
ções. Como os objetos impressos são monolíticos, em materiais como PLA (Polylactic 
acid) ou PET (Polyethylene terephthalate) (entre outros) a sua rigidez não permite que 
se “corte e cole” como o cartão ou poliestireno nas maquetes tradicionais.

5. Breve explicação do processo de impressão 3D

Em primeiro lugar, o modelo virtual utilizado como base para a realização da impres‑
são pode ser realizado através de softwares como o Fusion 360, o Revit, ou o AutoCAD 
a partir de desenhos em 2D ou desenvolvidos diretamente em 3D. Dependendo do 
modelo e do software utilizado, poderão ser executados os ajustes como a divisão 
do modelo, gerando as várias peças que o vão compor e que podem ser encaixadas 
ou coladas. Esta divisão resulta da necessidade de garantir que as dimensões dessas 
peças são compatíveis com a impressora utilizada, ou que as especificações exigidas 
para a representação do modelo final a imprimir são seguidas.

Em segundo lugar é realizada a exportação destes elementos para um formato mais 
versátil, um desses formatos é o STL (Standard Tessellation Language). Este é o forma‑
to standard atualmente e é um dos formatos mais utilizados para descrever de forma 
simples um objeto tridimensional.

Depois de convertidos estes objetos em superfícies que são representadas pelas 
coordenadas dos vértices dos vários triângulos, é necessário instruir a impressora 
do que tem que fazer para conseguir imprimir o nosso modelo. As impressoras 3D 
geralmente interpretam a linguagem de programação G ‑code, que é atualmente a 
linguagem padrão para máquinas CNC (Comando Numérico Computadorizado). Esta 
linguagem permite controlar, no caso das impressoras 3D FDM, a localização da ca‑
beça de impressão, a aceleração, a velocidade, as temperaturas da base e da extruso‑
ra. Contudo, estes são apenas alguns dos parâmetros que têm de, ou que podem, ser 
configurados e passados para a impressora 3D em forma de instruções nesta lingua‑
gem. Para que isso seja possível, de uma forma simples e interpretável pelo Homem, 
são utilizados softwares conhecidos como Slicers (Figura 1), estes softwares utilizam 
algoritmos que permitem, de uma forma bastante simples e eficiente, converter o 
nosso modelo em G ‑code.
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A preparação num Slicer começa pela definição da posição, da escala, ou até do nú‑
mero de cópias que se quer do modelo e pela verificação de que todo o modelo, ou 
modelos, a imprimir cabem na impressora e que podem ser impressos de uma única 
vez.  Este tipo de software normalmente apresenta no ambiente de trabalho uma 
base que deve corresponder às dimensões, largura e comprimento, da base real da 
impressora e uma altura correspondente à máxima que a cabeça de impressão pode 
atingir. Este interface permite perceber se é necessário ajustar as dimensões de cada 
peça no software de modelação antes realizar a impressão.

De seguida são definidos os parâmetros para a impressão de acordo com as capaci‑
dades da impressora e do tipo de filamento a utilizar. Esta é talvez a parte do pro‑
cesso que requer um maior conhecimento e esforço, sem contar com a do processo 
criativo e de modelação. Esta exigência ao nível do conhecimento sobre a parame‑
trização para determinada impressora deve ‑se ao fato de existirem muitos tipos e 
marcas de filamentos com as mais variadas características e qualidades. Para além 
disso, existe uma multitude de modelos de impressoras 3D, e, por vezes o mesmo 
modelo pode ter variações em relação aos componentes que estão a ser utilizados 
e nesse caso os resultados finais podem ser diferentes dos esperados, caso isso não 
seja tido em consideração. 

Em suma, é necessário conhecer bem a impressora, os filamentos que vamos utilizar, 
as condições de humidade e temperatura ambiente, entre outros. Por vezes, a aqui‑
sição do conhecimento necessário para se conseguirem boas impressões passa pelo 
método de tentativa/erro.

Alguns dos principais parâmetros a definir num Slicer antes de imprimir são:

• Dimensão do Nozzle (bico de impressão);
• A altura das camadas;
• A espessura das paredes;
• A densidade do preenchimento da peça e o tipo de padrão utilizado;

Figura 1
Ambiente de trabalho 
de um Slicer – software 
Cura.
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• A temperatura a que a extrusão é realizada;
• A temperatura da base, caso seja aquecida;
• A velocidade de impressão;
• A necessidade de incluir peças de suporte temporárias para possibilitar a 

impressão de certas partes do modelo;
• A forma de adesão da peça à base;

Estes parâmetros são apenas alguns dos que podem ser definidos antes de se fatiar o 
modelo. O software Cura permite ver as camadas e fazer uma previsão da quantidade 
de material que será consumido na impressão. Este software permite ainda verificar 
se as partes da peça precisam de algum tipo de suporte. Se tudo estiver correto, é 
realizada a exportação do modelo e dos parâmetros para o G ‑code. A partir deste 
momento, resta apenas a calibração da base da impressora, o pré ‑aquecimento e a 
alimentação da impressora com o filamento escolhido. 

6. Impressão 3D na Arquitetura

Para explicitar o modo como a impressão 3D tem sido utilizada para a realização de 
maquetes de estudo na disciplina de Arquitetura, escolhemos 3 projetos desenvol‑
vidos em BIM (Revit), de diferentes tipologias e graus de complexidade. São todas 
maquetes consideradas “de estudo”, umas de caráter mais estrutural e outras mais 
conceptuais.

De acordo com a nossa experiência, as principais condicionantes a ter em conta para 
desenvolver maquetes recorrendo a esta tecnologia são: as características geométri‑
cas dos edifícios; o propósito da maquete; e as limitações dimensionais de impres‑
são dos equipamentos nos eixos X, Y e Z. Estas condicionantes fornecem informações 
importantes sobre o modo como as vistas tridimensionais do modelo BIM devem ser 
preparadas de modo a mostrar o estritamente necessário.

A complexidade dos projetos e a escala escolhida para a sua representação física 
nem sempre permite que as maquetes sejam impressas de uma só vez. Por essa 
razão, todos os exemplos apresentados são compostos por mais do que uma peça.

6.1. Maquete 1

Esta maquete representa parcialmente o projeto de um hotel na fase de Estudo 
Prévio, composto por 2 pisos abaixo do solo e 7 acima do solo. Foi concebida com o 
propósito de estudar a espacialidade e interação das dependências do piso térreo, 
com pé direito duplo, áreas exteriores e pisos superiores.

A maquete foi impressa à escala 1/200, em PLA branco, a partir do modelo BIM de 
projeto em Revit 2020 No âmbito da preparação do modelo virtual para impressão, 
apenas se mantiveram visíveis as paredes, pilares, lajes e escadas. Cada vista 3D foi 
confinada com a ferramenta Section Box de modo a mostrar apenas o piso a ou a par‑
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te do piso a imprimir. No caso do piso térreo, foi necessário concebê ‑lo em 4 peças, 
por se tratar da área maior.

6.2. Maquete 2

Este modelo refere ‑se ao projeto do edifício de uma Aerogare na fase de Estudo 
Prévio, representado à escala 1/200. De forma paralelepipédica, é composto por 2 
pisos acima do solo, envolvido por uma pele em chapa metálica perfurada que per‑
mite ensombramento das superfícies envidraçadas. A maquete foi concebida com o 
propósito de auxiliar no desenho da espacialidade interior, caracterizada por espaços 
com duplo pé ‑direito nos quais a estrutura metálica tem grande protagonismo arqui‑
tetónico. Permitiu também ajudar o cliente a perceber o projeto.

À semelhança da maquete anterior, esta foi também concebida por pisos, à escala 
1/200, em PLA branco, a partir do modelo BIM de projeto em Revit 2020. No entanto, 
a especificidade da fachada, que funciona como uma espécie de invólucro do edifí‑
cio, precisou de ser impressa como uma peça à parte que permitisse a integridade do 
conjunto, mas que ao mesmo tempo permitisse a sua desmontagem. A estrutura da 
cobertura assim como a cobertura foram também impressas como peças separadas. 
A preparação das vistas do modelo BIM para exportação STL decorreu de acordo com 
o explicado para a Maquete 1.

Figura 2
Fotografias da 
maquete 1.

Figura 3
Fotografias da 
maquete 2.
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6.3. Maquete 3

Esta maquete foi realizada no âmbito do projeto de remodelação de interiores para 
instalação da sede de uma empresa na fase de Estudo Prévio. Refere ‑se apenas ao 
piso de um edifício de escritórios que foi objeto de intervenção. Para além de eviden‑
ciar o espaço disponível, pretendia ‑se representar a estrutura de pilares e vigas que 
se constituíram como uma forte condicionante de projeto. 

Nesta maquete à escala 1:200, ao contrário das maquetes anteriores, usaram ‑se 3 ti‑
pos de filamento: PLA branco, PLA com partículas de madeira e PET preto. Utilizou -se 
o modelo BIM de projeto em Revit 2021. Como se pretendia estudar vários cenários 
conceptuais de organização interior, esta maquete tem um caráter mais experimen‑
tal que as anteriores. Todos elementos confinantes do piso existente foram impres‑
sos à parte, em PLA branco, funcionando como invólucro, assim como a estrutura de 
pilares e vigas. As peças referentes às diferentes soluções de layout foram impressas 
em PLA e PET de cor diferente para reforçar o contraste entre a solução proposta e 
o seu invólucro.

7. Impressão 3D na Engenharia

Para além da Arquitetura, a disciplina que procurou explorar esta técnica de pro‑
totipagem automática foi a Geotecnia. No decorrer de uma formação de Civil 3D, 
concebida e ministrada internamente pela TPF Consultores aos seus colaboradores, 
surgiu a ideia de mostrar aos seus participantes a topografia que estavam a manipu‑
lar recorrendo a uma impressora 3D de filamento (FDM). O projeto que foi utilizado 
como referência detalhava a forma como seria executada a escavação e a contenção 
periférica de um recinto para a construção de um edifício na Madeira com uma área 
total de aproximadamente 5 000 m2.

Os formandos modelaram uma escavação de geometria complexa, que foi depois 
exportada como um sólido utilizando as ferramentas disponíveis no Civil 3D. Em 
primeiro lugar, das superfícies TIN que foram criadas no Civil 3D foram extraídos os 
sólidos necessários aplicando uma determinada profundidade de forma a permitir o 
seu suporte no tabuleiro da impressora. Em segundo lugar, estes sólidos foram pre‑
parados para que o modelo tivesse dimensões que a impressora pudesse imprimir, 
ou seja, teve que ser dividido em várias partes.

Figura 4
Fotografia da maquete 3 
e das suas variantes.
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Esta maquete, definida à escala 1:1000, que inclui o terreno natural e a escavação 
associada, levou aproximadamente 40 horas a imprimir, numa impressora com uma 
dimensão de base de 20 x 20 cm (Figura 5).

Estre as vantagens mais evidentes para a disciplina de geotecnia, destacamos a fa‑
cilidade de criar, de modo expedito, um modelo físico para auxiliar o projetista a 
comunicar a sua visão, tanto para a fase de projeto como para a fase de obra, para 
esclarecer dúvidas e servir de suporte à gestão de recursos in loco.

8. Custo

Com base numa folha de cálculo disponibilizada pela Bitlab [7] foi feito um estudo 
comparativo dos custos associados às maquetes realizadas através da impressão 3D 
vs processo tradicional.

É possível constatar que o custo de cada maquete impressa se situa entre 3,2 e 
11,3% do que custaria segundo o processo manual, como se pode verificar na figura 
6. No caso da maquete mais complexa e cara – a maquete 2 – o custo aproxima‑
‑se dos 100€, que é um valor considerado residual, perfeitamente enquadrável nos 

Figura 5
Modelo TIN e impressão 
3D do terreno natural e 
da escavação.

Figura 6
Quadro de comparativo 
de custos entre a 
impressão 3D e o 
processo tradicional.
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processos de projeto, mesmo nos mais exigentes do ponto de vista do controlo de 
custos para a empresa.

9. Conclusão

Considerava ‑se essencial introduzir a realização de maquetes nos processos de pro‑
jeto de arquitetura. Tendo em conta os elevados custos inerentes aos processos ma‑
nuais, que dificultavam, projeto após projeto, a inclusão de maquetes no processo, os 
modelos BIM de projeto impulsionaram a implementação do processo de impressão 
3D que se revelou como a única solução que viabilizou a intenção da equipa de 
arquitetura. O seu reduzido custo, que ronda 5% do custo do processo tradicional, é 
considerado insignificante, deixando de existir barreiras para a sua realização. Deste 
modo passou a ser possível que este recurso fosse também utilizado com natura‑
lidade por disciplinas da engenharia que não têm tradição de realizar maquetes, 
nomeadamente a Geotecnia.
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Resumo

O Building Information Modeling (BIM) é uma metodologia em ascensão no mercado 
da construção civil no mundo e no Brasil. No entanto, diante de sua complexidade, 
torna -se necessário a criação de fluxos de trabalho que orientem os profissionais da 
área para um projeto eficiente e completo, a fim de que esta metodologia se dissemi‑
ne. Sendo assim, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Integração de Projetos (GIP), vem 
desenvolvendo, nos últimos anos, fluxos de trabalho para a organização de projetos 
BIM, especialmente em sua modalidade 4D, que alia as três dimensões tradicionais 
com o tempo. Apesar de alguns autores na literatura terem desenvolvido fluxos, os 
registros de sua experimentação prática são escassos. Desta forma, este artigo traz a 
aplicação prática do fluxo de trabalho para BIM 4D, desenvolvido pelo GIP, por meio 
do método de Design Science Research (DSR), que busca aproximar a teoria da prática. 
O teste foi aplicado no projeto de ampliação do setor administrativo do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Apodi. 
O principal resultado obtido foi a reformulação do fluxograma original, guiado pelos 
pontos fortes e inconsistências do fluxo original. Todavia, é importante destacar que 
a experimentação e reformulação desses fluxos é um trabalho contínuo, com o obje‑
tivo de se chegar a um resultado mais refinado possível.
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1. Introdução

O Building Information Modeling (BIM), ou Modelagem da Informação da Construção, 
em português, é uma metodologia que se encontra em expansão crescente no uni‑
verso da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), pois permite uma integração 
nunca antes vista entre os elementos de uma edificação. Afinal, o BIM é um conjunto 
de políticas, processos e tecnologias que formam uma filosofia capaz de gerenciar os 
dados da fase de projeto até o descarte da edificação em uma modelagem virtual, o 
que amplia o horizonte de possibilidades na área [1].

Uma das possibilidades de uso do BIM é a sua versão 4D, que combina a modelagem 
3D com o cronograma da construção, gerando uma maquete virtual em que é pos‑
sível acompanhar o estado físico da obra, de acordo com a passagem do tempo, até 
sua conclusão. Essa integração entre espaço e tempo pode melhorar a confiabilidade 
dos cronogramas e minimizar os problemas de comunicação [2], tornando a obra 
mais eficiente. 

Todavia, por ser um processo complexo, fluxos de trabalhos são necessários para 
auxiliar os profissionais a construírem esses modelos virtuais, sem gastarem tanto 
tempo e esforço na busca de caminhos para tal. Alguns modelos de fluxogramas fo‑
ram desenvolvidos em pesquisas anteriores, mas a experimentação prática destes é 
escassa [3], o que pode distanciar o fluxo teórico da realidade vivida nos escritórios 
e na obra.

Desta maneira, o presente artigo tem como fito apresentar a experiência de aplica‑
ção prática de um fluxo para BIM 4D desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisa 
em Integração de Projetos (GIP), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo‑
gia do Rio Grande do Norte (IFRN),  bem como a proposta de um fluxo reformulado 
com base na análise da fluxo original. Para tal, foi utilizada a produção da modela‑
gem de uma reforma do setor administrativo do campus Apodi da instituição, com 
análise crítica dos processos. Assim, espera ‑se contribuir para o incremento do BIM 
4D em toda a área da construção civil. Este trabalho prossegue com o projeto do GIP 
em realizar estudos na seara do BIM 4D e agir como facilitador na implementação 
desta metodologia no Brasil.

2. Metodologia

Esta pesquisa possui um caráter de aplicação prática de elementos teóricos, pois 
realizou a experimentação de um fluxo de trabalho para modelos BIM 4D, previa‑
mente produzido pelo GIP. Apesar de existirem alguns estudos que abordem o BIM 
e proponham fluxos de trabalho, não foram identificados estudos que façam testes 
práticos com tais fluxogramas, o que se caracteriza como uma lacuna na área. O ob‑
jetivo deste trabalho é aproximar a teoria e a realidade, analisar e propor melhorias 
no processo, para que se torne mais eficaz.
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Para alcançar tal fito, o grupo optou pelo método conhecido como Design Science 
Research (DSR), que busca entender a problemática, contruir e avaliar artefatos, que 
permitam transformar situações, alterando as condições para estados melhores e 
desejáveis [4]. Dentre os quatro tipos de artefatos considerados no método – cons‑
tructos, modelos, métodos e instanciações – o presente trabalho irá desenvolver uma 
instanciação, que é definida como a inserção do artefato em um contexto real [4].

Desta maneira, o grupo dividiu o estudo em três fases: a) revisão; b) avaliação; e c) 
reformulação.

Na primeira etapa, para ampliar o referencial teórico dos autores, foi feita uma Revi‑
são Sistemática de Literatura (RSL) com base no tema planejamento BIM 4D. Foram 
considerados artigos completos e acessíveis por meio de uma plataforma governa‑
mental, em português e inglês, publicados entre 2014 e 2019. As bases de dados 
utilizadas foram Scopus, ScienceDirect e SciELO, e o string de busca envolveu o ter‑
mo “BIM 4D” e sinônimos. Quanto aos critérios de inclusão, o principal foi a abor‑
dagem direta do tema pesquisado no trabalho analisado. Os critérios de exclusão 
incluem desde artigos duplicados até a ausência do termo “BIM 4D” nos resumos e/
ou palavras ‑chave.

Na fase de avaliação foi feita a análise do fluxo original produzido pelo GIP para o 
BIM 4D. Para tal, os pesquisadores aplicaram o fluxo no desenvolvimento de uma 
modelagem do projeto de reforma do setor administrativo de um dos campi da insti‑
tuição. A modelagem foi feita seguindo todos os passos determinados pelo workflow, 
reproduzindo ‑os em softwares BIM da Autodesk, como o Revit e o Navisworks. Desta 
forma, foi possível analisar os pontos fortes e as inconsistências do fluxograma em 
questão, o que permitiu prosseguir para a etapa de reformulação.

Na última fase, foram sintetizados os pontos que necessitavam de ajustes a partir 
da análise feita. Com isso, foram sugeridas melhorias ao fluxo de trabalho; além 
de adicionar e remover etapas do processo, foi feita uma reorganização visual para 
torná -lo mais atrativo e intuitivo. Assim, surgiu um novo fluxo de trabalho para o 
BIM 4D, que pretende solucionar os problemas encontrados e auxiliar o processo de 
implementação do BIM no mercado.

3. Resultados e discussão

3.1. Revisão Sistemática de Literatura

Para verificar o estado da arte em que se encontra o BIM 4D em relação a planeja‑
mento e fluxos de trabalho, foi realizada uma Revisão Sistemática de Literatura. Após 
a inserção das strings de busca, as bases de dados retornaram um total de 41 artigos 
que continham o termo “BIM 4D” nos títulos e/ou palavras -chave. 
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Em seguida, foram aplicados os seguintes critérios determinados no protocolo, para 
que os artigos que fossem lidos na íntegra estivessem de acordo com os objetivos 
da pesquisa:

• Critérios de inclusão:

• Período de publicação: 2014 a 2019;
• Artigos que tratem de maneira explícita sobre planejamento com BIM 4D.

• Critérios de exclusão:

• Artigos duplicados;
• Artigos em outras línguas que não o Português e o Inglês;
• Pôsteres;
• Artigos inacessíveis, bloqueados ou pagos;
• Artigos sem o termo BIM 4D no resumo;
• Artigos que não tratem sobre planejamento BIM 4D como tema principal.

Após a aplicação destes filtros, o número de artigos para leitura completa reduziu 
para 6, sendo que todos eles abordavam a pauta de planejamento e gestão de obras. 
Apesar da realização desta revisão, nenhum dos artigos analisados abordou fluxos 
de trabalho para o BIM 4D, seja em seu aspecto teórico ou metodológico, seja em 
uma aplicação prática. Mesmo assim, a RSL auxiliou os autores a conhecerem o es‑
tágio dos estudos no tema BIM 4D e quais usos possíveis, dentro desta dimensão, 
estão sendo mais estudados, como também os que não estão sendo estudados e se 
configuram como lacuna.

3.2. Avaliação

Com o referencial teórico formado, a etapa de avaliação teve início. Primeiramente, 
foi obtido o fluxo de trabalho original criado pelo GIP (figura 1), objeto de análise do 
grupo. Em seguida, foi disponibilizado gentilmente pela diretoria de engenharia do 
IFRN, a planta baixa em Computer Aided Design (CAD) da reforma do setor adminis‑
trativo do Campus Apodi, para que esta fosse modelada seguindo a metodologia BIM, 
de acordo com o workflow do GIP.

Figura 1
Fluxo de trabalho 
original para BIM 4D 
desenvolvido pelo GIP.
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O fluxo de trabalho inicia -se com a produção de uma Estrutura Analítica de Projeto 
(EAP), que basicamente se configura com a divisão de todas as tarefas da obra em 
pacotes de trabalho mais facilmente gerenciáveis. Apesar de ser um ponto central 
da produção da modelagem, a EAP é melhor produzida após o desenvolvimento do 
projeto arquitetónico, já que antes dele é abstrato saber quais elementos e tarefas 
estarão presentes na construção da edificação. Portanto, para corrigir essa inconsis‑
tência, sugeriu ‑se realocar a etapa de EAP para uma posição posterior, assim como a 
etapa relacionada aos cálculos no software Excel, da Microsoft.

Em seguida, o fluxo direciona para o escopo da modelagem. Como essa etapa está 
necessariamente interligada à modelagem em si, decidiu ‑se suprimir esta etapa e 
seguir para a modelagem 3D no Revit. Nesta etapa, o grupo desenvolveu no software 
toda a modelagem do novo setor administrativo do campus Apodi (figura 2), para 
poder prosseguir com a análise em questão.

Logo após a modelagem, foram extraídas tabelas de quantitativos, que associadas 
a dados de taxas de produtividade e à EAP produzida, originaram um diagrama de 
Gantt. Este diagrama de Gantt foi desenvolvido no Microsoft Project, software apro‑
priado para este tipo de tarefa, e que pode ter seu arquivo vinculado ao software da 
próxima etapa, o Navisworks, da Autodesk.

Na etapa seguinte, os arquivos do projeto foram extraídos e convertidos para vincu‑
lação no Navisworks, para assim se realizar a simulação 4D, que é a etapa final. No 
entanto, o grupo sentiu falta de uma etapa de compatibilização entre os elementos 
existentes no modelo 3D e os elementos existentes na EAP e no Diagrama de Gantt. 
Por exemplo, na simulação realizada, o telhado não foi construído por não constar 
no cronograma (figura 3). Assim, sugeriu -se criar uma etapa que contemple esse pro‑
cesso no novo fluxo que será desenvolvido.

Figura 2
Modelagem 3D do 
setor administrativo do 
campus Apodi.
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Como pontos fortes do atual fluxo a serem considerados para sua reformulação, es‑
tão a divisão por cores, orientada pelos softwares utilizados, e os pontos de decisões 
críticas, que encaminham para a etapa seguinte ou para refazer etapas anteriores.

3.3. Reformulação

Finalizada a etapa de avaliação, o grupo reuniu as necessidades de alteração do 
fluxo para construir um novo workflow para o BIM 4D. O novo fluxo inclui uma reor‑
ganização visual das tarefas para torná ‑lo mais intuitivo, separando por cores e por 
colunas atividades realizadas em um mesmo software (figura 4). O fluxo foi produzi‑
do com auxílio do software Draw.io.

Figura 3
Simulação 4D da 
reforma do campus 
Apodi.
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A área amarela é onde se localizam todas as etapas referentes ao uso do Revit – mo‑
delagem 3D e extração de tabelas de quantitativos. Essas etapas foram realocadas 
para o início porque nortearão todo o projeto 4D. A conclusão dessa macroetapa 
encaminha para a seção azul, que é feita no Microsoft Project. Nesta etapa, são pro‑
duzidas a EAP, os cálculos de duração dos serviços e o próprio diagrama de Gantt. 
Ao final dessas tarefas, o fluxo encaminha para um ponto crítico de decisão, que é a 
existência ou não de grandes folgas no cronograma. Se sim, o indivíduo é encami‑
nhado novamente para o início da macroetapa azul. Se não, o usuário é encaminhado 
para a etapa de compatibilização das modelagens com a EAP. 

Na etapa de compatibilização, é feita uma checagem, que pode ser feita por meio de 
uma lista simples, para verificar se todos os elementos da EAP estão presentes no 
modelo 3D e vice ‑versa. Esta fase pretende sanar o problema da ausência de alguns 
elementos em ambas as partes do processo.

Figura 4
Novo fluxo para BIM 4D 
do GIP.
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Por fim, o fluxograma chega na macroetapa verde, onde todos os serviços serão rea‑
lizados no Navisworks. Esta é a etapa que também define o projeto como sendo 
BIM 4D. Nela, os arquivos serão exportados do MS Project e do Revit e inseridos 
no software Navisworks, onde todos os elementos serão vinculados entre si, para a 
realização da simulação. Com isso, o workflow encaminha para a última etapa crítica, 
que é a de verificação de erros na simulação. Se eles existirem, o profissional deve 
retornar ao início do fluxo e identificar a matriz desse erro. Se a simulação obteve 
êxito, o indivíduo chega ao final do processo.

4. Conclusão

O presente artigo expôs o trabalho desenvolvido por um projeto de iniciação cien‑
tífica, realizado no Grupo de Estudos e Pesquisa em Integração de Projetos (GIP) 
acerca de temas voltados ao BIM 4D, mais especificamente à produção de fluxos de 
trabalho que auxiliem profissionais e ajude a expandir essa metodologia no Brasil, e 
até mesmo nos outros países de língua portuguesa. 

Para chegar aos resultados obtidos, foram feitas revisões teóricas que auxiliaram os 
pesquisadores a embasar suas decisões. Também foi por meio delas que percebeu ‑se 
a necessidade de se criar e analisar workflows que tratem da temática BIM 4D, pois 
é uma metodologia que pode orientar muitos profissionais que não sabem por onde 
começar nessa área. 

A análise do fluxo feito previamente por outros pesquisadores do GIP fez com que os 
autores desse artigo pudessem estudar a fundo todo o processo de produção de uma 
simulação 4D, por meio da prática aliada a teoria.

Como resultado, teve -se o desenvolvimento do novo fluxo, que reorganizou as tare‑
fas de forma intuitiva e melhor sequenciada. No entanto, admite ‑se que seja neces‑
sário a aplicação prática do presente fluxograma, por futuros pesquisadores, para 
encontrar mais inconsistências e realizar correções, a fim de prosseguir com sua 
melhoria contínua.

Por fim, é importante evidenciar que a aplicação prática de um fluxo se mostrou 
eficiente no objetivo de melhorá -lo, e que, portanto, pode ser aplicado em outros 
processos da construção civil, desde a etapa de projeto até a obra em si. Assim, todos 
os procedimentos de fabricação de uma edificação podem ser otimizados, economi‑
zando tempo, dinheiro e recursos naturais.
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Resumo

Na construção civil, a tecnologia Building Information Modelling (BIM) permitiu que 
as disciplinas que compõem os projetos de construção, antes feitas de forma total‑
mente separada, passassem a ser projetadas de forma integrada em uma mesma 
ferramenta e, a partir disso, permitiu que se obtivesse retornos instantâneos para a 
melhoria dos projetos, maior agilidade e assertividade nos orçamentos. Dentro deste 
contexto, o presente estudo avaliou os impactos e destaques da ferramenta BIM na 
extração de quantitativos e elaboração do orçamento da obra por meio da mode‑
lagem de um empreendimento de pequeno porte, confrontando os dados obtidos 
com aqueles extraídos via ferramenta 2D. Realizou ‑se também um diagnóstico das 
maiores dispersões no custo na comparação das ferramentas para o agrupamento 
dos revestimentos, classificado entre os blocos de serviços mais impactantes no or‑
çamento da edificação. Por meio da análise comparativa dos quantitativos extraídos 
por cada método, notou -se o destaque do subgrupo “reboco externo” que apresentou 
a maior dispersão e também o maior impacto no custo. Além disso, verificou -se os 
diferenciais da ferramenta 3D na concepção do orçamento, com destaque para a 
facilitação do processo de modelagem por meio das várias visualizações, a agilidade 
na extração dos quantitativos e a redução da ocorrência de erros no processo.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.8

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.8
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1. Introdução

A tecnologia Building Information Modelling (BIM) é descrita como uma ferramenta 
com grande potencial de otimização e assertividade do processo de orçamentação. 
A modelagem de informações na construção possibilita que a edificação seja “cons‑
truída” virtualmente, antes do início da sua execução, viabilizando, assim, a realiza‑
ção de diversas análises e simulações à priori [1].

A utilização da ferramenta BIM tem se destacado no cenário atual da Construção 
Civil, uma vez que garante vários benefícios que vão da concepção dos projetos à 
fase de execução e no pós obra. Ela permite, por exemplo, a visualização 3D da cons‑
trução, comunicação direta entre os projetistas e a verificação da compatibilidade 
entre os projetos. A extração de valores a partir da tecnologia BIM minimiza o tempo 
para tal, uma vez que os valores são obtidos e atualizados com facilidade conforme 
as alterações do projeto e exigindo quase nenhuma intervenção humana, ou seja, 
reduzindo consideravelmente os erros [2].

Além disso, com o mercado cada vez mais competitivo de um modo geral, assim 
como no setor da construção civil, faz ‑se necessário ter uma boa gestão do orçamen‑
to de obra para garantir a sobrevivência das empresas deste setor. Então, torna ‑se 
importante estimar de maneira cada vez mais precisa os quantitativos e os custos, a 
fim de se obter valores cada vez mais realistas [3].

Ainda, de acordo com Viana [3], esse processo de estimativa de custos deve ser rea‑
lizado não só com uma maior precisão, mas em muitos casos de maneira rápida, pois 
o mercado normalmente não dispõe de meses para a execução de uma obra assim 
como para a elaboração de um orçamento. Portanto, a tecnologia BIM tem muito a 
contribuir, pois auxilia o profissional orçamentista na extração dos quantitativos e na 
elaboração do orçamento, garantindo maior agilidade, assertividade e confiabilidade.

Neste contexto, este estudo visa comparar os maiores impactos no custo pela análise 
dos quantitativos para orçamentos de obras, extraídos via método convencional – a 
partir do uso de ferramenta 2D – e por meio da tecnologia BIM para o grupo dos 
revestimentos de um edifício residencial de pequeno porte. Com isso, analisa a di‑
ferença dessa relação e compara a assertividade de cada método, evidenciando as 
dispersões e impactos no custo.

2. Building Information Modelling

O uso de ferramentas BIM tende a implicar em grandes mudanças no processo de 
desenvolvimento de projetos. Ao permitir a modelagem geométrica tridimensional, a 
ferramenta abre portas para a visualização do modelo sob diversos ângulos, fornece 
cortes e elevações de múltiplas localizações, facilita a interpretação de memoriais 
descritivos, fornece cálculos mais precisos [4].
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Eastman et al. [5] destacam que o BIM possibilita a integração das ideias incentivan‑
do a colaboração além daquela envolvida nos desenhos e, como consequência, re‑
distribui o tempo e esforços gastos pelos projetistas nas diferentes fases do projeto. 
Nesse sentido, Campestrini et al. [6] também fazem menção aos tipos de modelos 
BIM 3D, 4D, 5D, 6D, nD. Para cada dimensão, há certas informações que podem ser 
extraídas. De um modelo 3D, por exemplo, consegue -se o quantitativo e especifica‑
ções de materiais, no 4D, é possível de se obter questões de prazo e cronograma e no 
5D, consegue ‑se extrair informações atreladas aos custos. É válido notar que, com o 
aumento da dimensão de análise do modelo, cresce também o seu nível de comple‑
xidade assim como o número de dados que se consegue obter.

Além disso, é válido mencionar outros benefícios do seu uso como a interoperabili‑
dade – caracterizada pela facilitação que múltiplos indivíduos e aplicações atuem no 
projeto –, a colaboração, a redução de erros pelo uso da detecção de interferências, o 
estudo da viabilidade do empreendimento a partir de modelos aproximados, a com‑
patibilização dos diferentes projetos (como Arquitetura, Estrutural, Hidrossanitário e 
Elétrico), redução do desperdício, dentre muitos outros [5, 6].

2.1. Orçamentação e levantamento de quantitativos

Mattos [7] afirma que um dos fatores primordiais para se ter um resultado lucrativo 
e de sucesso, é ter um orçamento eficiente, principalmente, quando se pretende par‑
ticipar de concorrências públicas ou privadas. Cita que um orçamento de baixa qua‑
lidade tem altas chances de levar a problemas de custo e prazo. O autor acrescenta 
que o custo total de uma obra é igual ao custo de cada um dos serviços que a inte‑
gram e, por mais cuidado que se tenha ao fazer um orçamento, ele não é completo 
caso exclua algum serviço. Ainda, afirma que o levantamento de quantitativos é uma 
das principais tarefas do orçamentista, caso o projetista não o tenha feito.

Em seu estudo, Carvalho et al. [8] apontam que 90% dos profissionais orçamentistas 
utilizam planilhas eletrônicas pelo menos de forma complementar ao processo de 
orçamentação e apenas cerca de 23% utilizam ferramentas BIM no processo. Além 
disso, os autores avaliam que mais de 40% das vezes não ocorre uma retroalimen‑
tação no processo de orçamentação, isto é, os desvios no orçamento e as causas dos 
desvios não são informados aos profissionais como forma de aprimoramento.

Por sua vez, Eastman et al. [5] atestam que todas as ferramentas BIM fornecem recur‑
sos para a extração de quantitativos de componentes, áreas e volumes de espaços, 
quantidades de materiais e esses dados são adequados para se ter estimativas apro‑
ximadas de custo. Os autores ressaltam que a extração das quantidades não substitui 
o processo de orçamentação em si, mas que os orçamentistas devem considerar o 
uso da tecnologia BIM para facilitar a trabalhosa tarefa de levantamento de quanti‑
tativos e também para poder visualizar e avaliar de forma rápida e otimizar preços. 

Os autores [5] também citam três métodos principais que os orçamentistas podem 
utilizar no processo de orçamentação, uma vez que nenhuma ferramenta BIM tem 
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todas as funcionalidades de uma planilha eletrônica, são eles: exportar quantitativos 
de objetos da edificação para um software de orçamentação, conectar a ferramenta 
BIM diretamente ao software de orçamentação, usar uma ferramenta BIM de levan‑
tamento de quantitativos.

3. Metodologia

Para desenvolver este trabalho, adotou ‑se a modelagem como ferramenta metodo‑
lógica. O caso em estudo diz respeito ao comparativo de custos do orçamento obtido 
via BIM e via método convencional de uma edificação de pequeno porte (158 metros 
quadrados) concebida em concreto armado, localizada na região Nordeste do estado 
de Minas Gerais (Brasil).

Na Figura 1 estão apresentados o primeiro e o segundo pavimentos da edificação, 
em planta, conforme o projeto executivo fornecido pela empresa.

Como ferramentas, foram utilizados o software Revit tanto para a modelagem quanto 
para a extração dos quantitativos do modelo e em seguida o software Excel para 
auxiliar na organização dos dados e desenvolvimento das análises. O orçamento 
utilizado como base de comparação foi fornecido pela empresa e foi feito com base 
na extração pelo AutoCAD.

É válido sublinhar que a empresa utilizou as ferramentas de medir do próprio Auto‑
CAD para aferir perímetro e área, já os cálculos de volume foram feitos manualmente. 
Por sua vez, a modelagem em Revit foi realizada de forma que todas as informações 
de quantitativos pudessem ser extraídas das tabelas fornecidas pelo software, sem a 
necessidade de cálculos manuais. Os elementos modelados (Figura 2) foram estrita‑
mente os que estão contidos no orçamento fornecido pela empresa, de forma que a 
base de comparação fosse a mesma e que os resultados fossem assertivos. Ainda, na 
modelagem, buscou ‑se uma representação realística dos elementos, por exemplo, os 
revestimentos de piso e pintura não excederam os limites dos elementos de alvena‑
ria, também com o intuito de obter resultados mais precisos.
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 (a) (b)

Figura 1
Planta da edificação. (a) 
Primeiro pavimento; (b) 
Segundo pavimento.

Fonte: Fornecida pela 
empresa (2020).

Figura 2
Modelagem 
arquitetónica em 
perspetiva 3D.

Fonte: Autor.
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4. Resultados e discussão

Neste tópico, foi analisado o agrupamento dos revestimentos da edificação supraci‑
tada. Ele é composto por dois grupos:

• revestimentos de argamassa: contrapiso, chapisco, emboço e reboco externos 
e internos; e

• pintura e revestimento cerâmico: emassamento, cerâmica interna, pintura 
interna e externa e porcelanato.

É válido sublinhar que o agrupamento dos revestimentos representa uma parce‑
la significativa do orçamento total da obra e possui o maior peso (27,4%), como é 
mostrado na Figura 3. Na Figura está representado o Diagrama de Pareto em que 
as barras esboçam o custo proporcional de todos os agrupamentos que compõem 
o projeto (em mil reais) e a linha representa o peso acumulado de cada um, por 
exemplo, 80,9% dos custos da obra correspondem aos agrupamentos: revestimentos, 
supraestrutura, hidrossanitário e elétrico, alvenarias, esquadrias e infraestrutura.

4.1. Revestimentos de argamassa

Os revestimentos de argamassa incluem o contrapiso, o chapisco, o emboço e o rebo‑
co tanto internos quanto externos, sendo todos medidos em unidades de área (me‑
tros quadrados, m²). Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos para cada 
um. Para facilitar a visualização dos resultados, a diferença entre as quantidades e 
entre os valores (R$) obtidos em cada método encontra ‑se sinalizada em vermelho, 
caso o que foi obtido no Revit seja inferior ao do AutoCAD e, em verde, caso contrário.

Nota ‑se pela Tabela 1 que o chapisco, o emboço e o reboco externos apresentaram 
uma redução nos quantitativos de 50,28% na extração via BIM com relação à con‑
vencional, no AutoCAD. Da mesma forma, os outros três componentes internos apre‑
sentaram igual aumento nos quantitativos, de 4,18%. Já a maior dispersão no orça‑
mento refere ‑se à redução de R$2.559,52 no valor planejado para o reboco externo. 

Figura 3
Diagrama de Pareto dos 
agrupamentos.

Fonte: Autor.
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Na Figura 4 é possível notar que o maior peso, em módulo, sobre a divergência total 
no custo foi devido também ao reboco externo, representando pouco mais de 46%.

Qtde CAD Qtde Revit Custo CAD (R$) Custo Revit (R$)

1.1 Argamassa

1.1.1 Chapisco int (m²) 299,45 311,96 1.587,09 1.653,39

Diferença 4,18% 66,30

1.1.2 Chapisco ext (m²) 299,45 148,89 1.317,58 655,12

Diferença  ‑50,28%  ‑662,46

1.1.3 Emboço int (m²) 299,45 311,96 4.731,31 4.928,97
Diferença 4,18% 197,66
1.1.4 Emboço ext (m²) 299,45 148,89 2.754,94 1.369,79

Diferença  ‑50,28%  ‑1.385,15

1.1.5 Reboco int (m²) 299,45 311,96 5.090,65 5.303,32

Diferença 4,18% 212,67

1.1.6 Reboco ext (m²) 299,45 148,89 5.090,65 2.531,13

Diferença  ‑50,28%  ‑2.559,52

1.1.7 Contrapiso (m²) 158,15 137,16 3.060,20 2.654,05
Diferença  ‑13,27%  ‑406,16

4.2. Revestimentos de pintura e cerâmico

O emassamento, a cerâmica interna, as pinturas externa e interna e o porcelanato 
fazem parte dos revestimentos de pintura e cerâmico sendo todos também medidos 
em unidades de área (m²). Na Tabela 2 são apresentados os resultados, em que se 
pode observar que a pintura externa apresentou uma redução nos quantitativos de 
50,28% na análise via BIM com relação à feita no AutoCAD. Ainda, é válido destacar 
que para a cerâmica interna, houve um aumento nas medidas de mais de 30%.

Tabela 1
Desvios de 
quantitativos: 
revestimentos de 
argamassas.

Fonte: Autor.

Figura 4
Impacto no custo para 
os revestimentos da 
argamassa.

Fonte: Autor.
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Avaliando o impacto direto no custo, a maior dispersão no orçamento ocorreu para 
o porcelanato e refere ‑se à uma redução de R$1566,06 do valor planejado via Au‑
toCAD. Essa dispersão no custo equivale a cerca de 46% das dispersões, em módulo, 
como pode ser observado na Figura 5. A pintura externa possui o segundo maior peso.

Qtde CAD Qtde Revit Custo CAD (R$) Custo Revit (R$)

1.2 Pintura e cerâmico

1.2.1 Emassamento (m²) 598,90 460,85 1.197,80 921,70

Diferença  ‑23,05%  ‑276,10

1.2.2 Cerâmica int (m²) 34,50 45,40 1.369,65 1.802,38

Diferença 31,59% 432,73

1.2.3 Pintura int (m²) 299,45 266,56 1.856,59 1.652,67

Diferença  ‑10,98%  ‑203,92

1.2.4 Pintura ext (m²) 299,45 148,89 1.856,59 923,12

Diferença  ‑50,28%  ‑933,47

1.2.5 Porcelanato (m²) 158,15 137,16 11.799,57 10.233,51

Diferença  ‑13,27%  ‑1.566,06

4.3. Análise global para os revestimentos

Além da análise específica para os tipos de revestimento, foi feita também uma aná‑
lise global das dispersões e impactos no custo a fim de identificar os subgrupos que 
se destacam e que possuem maior tendência a afetar o orçamento dos revestimentos 
como um todo.

Pela interpretação da Figura 6, que representa o impacto da dispersão no custo para 
todos os subgrupos, em módulo, observa ‑se claramente que alguns se sobressaem 

Tabela 2
Desvios de 
quantitativos: 
revestimentos de 
pintura e cerâmico.

Fonte: Autor.

Figura 5
Impacto no custo para 
os revestimentos de 
pintura e cerâmico.

Fonte: Autor.
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como o reboco externo (28,8%), o porcelanato (17,6%) e o emboço externo (15,6%). 
Por outro lado, há aqueles com menor peso, como o chapisco interno (0,7%).

Ainda, com o intuito de avaliar ambas as variáveis – dispersão e impacto no custo 
– em conjunto, esboçou -se a Tabela 3 utilizando a formatação “escala de cores” no 
software Excel. A partir dessa formatação, as cores de cada célula das tabelas se dis‑
tribuem de acordo com os dados, neste caso, as células com menores valores apre‑
sentam uma cor mais clara sendo que as células em cor mais escura, representam 
os maiores valores. A intenção foi facilitar as inferências na análise das duas colunas 
em conjunto, principalmente.

Pela análise da Tabela 3, é notório o destaque do subgrupo reboco externo represen‑
tando o maior impacto – em tom mais escuro – em ambas as colunas da Tabela. Por 
sua vez, o chapisco interno apresentou tanto a menor dispersão como menor impac‑
to no custo – em cor mais clara. É válido destacar o subgrupo do porcelanato, que 
apesar de não representar as maiores divergências, é o segundo grupo com maior 
impacto no custo.

Figura 6
Impacto no custo para 
os revestimentos geral.

Fonte: Autor.
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Divergência Impacto no custo

Chapisco int 4,18% 0,74%

Chapisco ext 50,28% 7,44%

Emboço int 4,18% 2,22%

Emboço ext 50,28% 15,56%

Reboco int 4,18% 2,39%

Reboco ext 50,28% 28,75%

Contrapiso 13,27% 3,10%

Emassamento 23,05% 4,56%

Cerâmica int 31,59% 4,86%

Pintura int 10,98% 2,29%

Pintura ext 50,28% 10,49%

Porcelanato 13,27% 17,59%

Considerando ‑se a diferença entre a soma dos custos totais obtidos via AutoCAD 
com os extraídos pelo Revit para os revestimentos, tem ‑se uma diferença no custo 
de R$7.083,49 que representa uma economia de cerca de 17%, como pode ser ob‑
servado na Tabela 4. 

Custo CAD (R$) Custo Revit (R$)

Custo total 41.712,62 34.629,13

Diferença  ‑7.083,49

Ainda, apesar de terem utilizado uma metodologia e foco diferentes em sua pes‑
quisa, Barlish et al. [9] também encontraram uma redução de custo em seu estudo 
ao comparar a tecnologia BIM frente à outros métodos, considerado por eles como 
“não -BIM”. Os autores citam que o sucesso do BIM depende de muitos fatores como o 
tamanho do projeto, a proficiência e a comunicação da equipe dentre outros fatores 
externos.

5. Conclusões

Diante das análises dos resultados feitas nos tópicos anteriores, percebe ‑se que 
houve uma diferença considerável entre os quantitativos obtidos pelo método con‑
vencional, no AutoCAD, quando comparados aos obtidos por meio do Revit para os 
revestimentos.

A maior redução, comparando ambos os softwares, ocorreu em pelo menos quatro 
subgrupos do agrupamento dos revestimentos externos e chegou a 50,28%. Já con‑
siderando os casos nos quais o valor obtido pelo AutoCAD mostrou ‑se inferior ao do 
Revit, a maior diferença encontrada ocorreu para o revestimento cerâmico interno 
(31,59%). Os maiores impactos no custo pelas divergências são devidos ao subgrupo 
reboco externo seguido pelo porcelanato.

Tabela 3
Análise conjunta 
da divergência e do 
impacto no custo.

Fonte: Autor.

Tabela 4
Diferença. geral para os 
revestimentos

Fonte: Autor.

https://www-sciencedirect.ez27.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0926580512000234?via%3Dihub#!
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Além disso, com base na Tabela 1 e Tabela 2 do tópico 4, pode ‑se observar que foi en‑
contrada pela empresa projetista, no AutoCAD, a mesma área para as partes interna e 
externa dos subgrupos: chapisco, emboço, reboco e pintura. Todavia, na comparação 
com os dados extraídos pelo Revit, notou ‑se que houve divergências negativas para 
os revestimentos externos e positivas para os internos, isso pode ter ocorrido devido 
ao provável equívoco cometido pela empresa ao considerar a mesma área para am‑
bas as regiões, externas e internas. 

Por fim, ter maior precisão no processo de extração de quantitativos e na orçamentação 
pode garantir o destaque necessário para uma dada empresa elaborar uma proposta 
mais competitiva e se destacar, o que é facilitado pelas ferramentas 3D. É pertinente 
que se tenha cuidado com a extração dos quantitativos principalmente em subgrupos 
mais sensíveis, em que pequenas variações implicam em grandes impactos no custo, 
como o subgrupo dos porcelanatos.
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Resumo

O presente artigo foi desenvolvido com base em parte de uma dissertação de mes‑
trado em gestão de projetos e tem como foco principal analisar os impactos e desa‑
fios da utilização do BIM para os gestores de projeto na Construção na zona Norte 
de Portugal, e ainda propor um conjunto de orientações para facilitar a introdução 
dessa metodologia nas organizações. 

No intuito de alcançar os objetivos, além da revisão crítica da literatura, foi realiza‑
do um inquérito a um conjunto de organizações pertencentes à zona em estudo. Os 
resultados obtidos sobre as barreiras foram analisados recorrendo à utilização do 
Índice de Importância Relativa.

Verificou -se que as barreiras mais importantes estão relacionadas com os investi‑
mentos iniciais necessários para a implementação da metodologia, com o pouco 
nível de exigência por parte dos diferentes intervenientes e a também com a resis‑
tência à mudança.

Com efeito, foram propostas diversas orientações com destaque para a conscienciali‑
zação e capacitação das partes interessadas na metodologia BIM. Foi também enfati‑
zado o papel e as ações do gestor de projetos por ser um interveniente fundamental 
no apoio à mudança do cenário atual de implementação e generalização do BIM e 
na amenização das suas barreiras.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.9

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.9
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1. Introdução

Apesar de existirem vários benefícios com a adoção do BIM, a sua utilização ainda 
não é generalizada e constata ‑se que existem diversos problemas e barreiras para a 
efetiva utilização dessa metodologia [1]. O BIM é uma nova metodologia para indús‑
tria de construção e o sucesso da sua implementação depende de vários fatores que 
podem gerar barreiras para sua ampla utilização [2]. 

Vários estudos têm estudado as barreiras e os desafios enfrentados pela indústria da 
construção na adoção e utilização do BIM. Dentre eles, pode ser destacado o estudo 
realizado por Oraee et al. [3] no qual foi desenvolvido um modelo conceitual desse 
tipo de barreiras, englobando também os desafios mencionados por outros autores. 

Apesar de existirem barreiras comuns em várias localidades, é importante dar aten‑
ção às particularidades de cada região para facilitar a adoção do BIM. Assim, o pre‑
sente trabalho tem como objetivo analisar e caracterizar as barreiras na utilização do 
BIM pelos gestores de projetos na cadeia de produção da construção na zona Norte 
de Portugal. Nesse sentindo foi aplicado um inquérito para conhecer a perspetiva 
dos gestores acerca dos impactos e desafios da utilização do BIM.

Os dados coletados foram analisados através do Índice de Importância Relativa (IIR), 
permitindo classificar as barreiras analisadas. Complementarmente é sugerido um 
conjunto de orientações para facilitar a introdução do BIM na gestão de projetos das 
organizações portuguesas, tendo em vista os desafios identificados pelos gestores 
de projetos.

2. Revisão da literatura

2.1. BIM e a gestão de projetos da construção

A gestão de projetos no setor da construção assente em ferramentas e processos de 
gestão consolidados pode contribuir para solucionar os problemas de deficiência de 
produtividade e ineficiente colaboração das equipes [3], que são normalmente oca‑
sionados pelo aumento de complexidade dos projetos desse setor. Por esse motivo, o 
BIM tem vindo a apresentar ‑se como uma solução inovadora e adequada para esses 
problemas ao transformar os processos de trabalho de gestão e fornecendo apoio 
para a colaboração nos projetos.

O BIM é uma metodologia que vai além de um software de desenho e visualização do 
modelo digital, pois permite aos diferentes intervenientes criar, gerir e compartilhar 
informações de forma integrada durante o ciclo de vida das edificações, com maior 
controle e precisão ao projetar, construir e operar edifícios. Essa metodologia possui 
capacidade de mudar e integrar os processos de trabalho, tornando ‑os mais concisos 
e melhorando a eficiência das empresas.
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De acordo com o PMI [4], o BIM é uma das tecnologias que afetam o sucesso dos 
projetos de Construção e a Extensão da Construção do PMBOK reconhece que a sua 
utilização pode contribuir para melhorar a compreensão do projeto e facilitar a co‑
municação e coordenação do projeto [5]. Por esse motivo, é interessante analisar a 
relação existente entre a metodologia BIM e a gestão de projetos, principalmente no 
tocante às áreas de conhecimento [6], [7], e às dimensões do BIM [8], [9], conforme 
pode ser observado na Figura 1. 

Assim, o BIM pode ser considerado como uma metodologia efetiva na gestão de pro‑
jetos da construção que tem transformado a indústria da construção e todo o ciclo de 
vida das edificações. O setor AEC, que ainda é muito conhecido pela sua fragmenta‑
ção e metodologias tradicionais, com a utilização do BIM pode melhorar as práticas 
de gestão de projetos, além de reforçar o trabalho colaborativo, essencial para o 
sucesso dos projetos. Por isso é considerada como uma mudança de paradigma que 
afeta todo o ciclo de vida das edificações, desde a forma de projetar à gestão da obra 
e até mesmo a gestão da manutenção dos edifícios [8].

2.2. Barreiras à implementação do BIM

A implementação da metodologia BIM causa muitas mudanças nos processos tra‑
dicionais e por isso enfrenta várias barreiras que dificulta uma maior disseminação 
dessa metodologia. Apesar dos impactos positivos, a adoção do BIM enfrenta di‑
versos obstáculos que podem ser desde questões legais e normativas, resistência a 
mudanças e até mesmo a necessidade de formar os profissionais [8]. 

O estudo realizado por Oraee et al. [3] produziu um modelo das principais barreiras 
ao fortalecimento da colaboração das equipes de projeto nas redes de construção 
baseadas em BIM. Nele, as barreiras foram organizadas em cinco categorias e 12 
subcategorias, que podem ser observadas na Figura 2. Optou ‑se por esse modelo por 
englobar um maior número de barreiras e devido à sua relevância, por ser uma base 
que auxilia a melhor compreensão dessas barreiras, suas inter ‑relações e os seus 
impactos. 

Figura 1
Relação do BIM com 
a gestão de projetos 
– PMBOK,adaptado de 
Fernandes [10].
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As barreiras de contexto estão relacionadas com o ambiente em que o projeto e as 
demais barreiras estão inseridos, podendo ser o contexto imediato ao projeto ou até 
mesmo o contexto social e industrial externo às organizações. A segunda categoria, 
a dos processos, engloba as ferramentas, os recursos e os treinamentos necessários 
para a colaboração com o BIM.

As barreiras da equipe estão relacionadas com a sua composição, com os sistemas de 
relacionamento e as funções ou papéis dos seus integrantes. Já a categoria do inter‑
veniente aborda as competências, habilidades e conhecimentos dos integrantes da 
equipe de projeto nas atividades e na colaboração necessárias para a implementa‑
ção da metodologia BIM. Por fim, as barreiras de tarefa referem -se às características 
das tarefas como a demanda e estrutura.

3. Metodologia

Inicialmente, foi realizada uma revisão crítica da literatura para a fundamentar e 
sustentar a investigação. Essa fase também contou com um levantamento de in‑
vestigações semelhantes, que buscaram entender os impactos da utilização do BIM 
na gestão de projetos do setor da AEC, através de pesquisas na Internet e em base 
de dados como a Scopus e a Science Direct, por serem duas das mais reconhecidas 
bases de dados científicas internacionais. Nessas pesquisas foram utilizados termos 
como: BIM, barreiras, gestão de projetos, construção, Portugal.

Em seguida, foi elaborado um inquérito com o objetivo de avaliar as barreiras a im‑
plementação do BIM nas organizações do Norte de Portugal. Foi fundamental buscar 
conhecer a perspetiva dos inquiridos, pois apenas o levantamento bibliográfico não 
foi suficiente.

A definição da amostra foi realizada através de uma combinação de técnicas de 
amostragem não probabilística, a intencional e a bola de neve. É fundamental des‑
tacar que foi optado por essas técnicas por causa do tempo e recursos limitados, 
além da dificuldade de identificar os membros da população desejada. No intuito de 
compor a amostra, primeiro foram selecionadas as organizações do setor da constru‑
ção portuguesa localizadas na região Norte e com classes de habilitações 7, 8 ou 9 

Figura 2
Modelo conceitual das 
barreiras a colaboração 
nas redes de construção 
baseadas no BIM, 
adaptado de Oraee 
et al. [3].
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e, em seguida, foram identificados os colaboradores dessas entidades com função de 
gestão e diretamente ligados ao BIM para serem inquiridos.

Algumas das decisões da metodologia de aplicação do inquérito foram impactadas 
pelas limitações da pandemia do Covid -19. Por isso foi definido o modo de aplicação 
do inquérito com o Google Forms, bem como a definição da forma de contato com 
os respondentes e de divulgação do inquérito: através de e ‑mail e de mensagens na 
rede social LinkedIn. 

Para a validação do inquérito, foi realizado o teste piloto verificando a sua lógica e 
se as perguntas e opções de respostas são de fácil compreensão. Apesar de ser um 
processo que necessitou de um certo tempo, foi fundamental para a melhoria e vali‑
dação do inquérito. Após essa etapa, foi iniciada a aplicação do inquérito à amostra 
composta por 21 colaboradores de organizações do setor da Construção no Norte de 
Portugal, com funções de gestão diretamente ligados ao BIM. 

Em seguida, realizou ‑se a análise e discussão dos resultados. Os dados coletados 
para a caracterização dos respondentes e sobre o BIM na gestão de projetos nas 
organizações do Norte de Portugal foram examinados através de análise descritiva. 
Em seguida, foi feita uma análise mais abrangente de algumas questões de forma in‑
tegrada, que possibilitasse perceber correlações entre alguns dos fatores inquiridos.

Os dados recolhidos sobre as barreiras à implementação do BIM no setor da cons‑
trução na zona Norte de Portugal foram analisados através do Índice de Importância 
Relativa (IIR) com base na seguinte equação (1), onde IIR = Índice de Importância 
Relativa, Pi = Valor das repostas, Ui = Número de respondentes com o mesmo valor 
das respostas, N = Tamanho da Amostra e n = Maior valor das respostas. 

(1)

Por fim, foram desenvolvidas orientações para facilitar a introdução do BIM na Gestão 
de Projetos das organizações do Norte de Portugal, tendo em vista amenizar os im‑
pactos nos intervenientes da utilização do BIM na gestão de projetos da Construção.

4. Análises dos resultados

O inquérito recolheu 13 respostas, dos 21 que aceitaram participar do estudo, repre‑
sentando aproximadamente 62% da amostra. É discutível considerar que o número 
de respondentes seja representativo do universo em estudo. No entanto, o número 
de respostas foi considerado significativo perante o número de inquéritos enviados, 
o período de implementação, e todo um conjunto de dificuldades inerentes ao con‑
texto pandémico.
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4.1. Barreiras à implementação do BIM

Inicialmente, foi possível traçar o perfil dos respondentes através das questões refe‑
rentes à função, a experiência na indústria da construção e a experiência com a me‑
todologia BIM, no qual, o resultado está presente na Figura 3. Assim, foi observado 
que a maioria dos respondentes eram engenheiros com funções de gestão. Também 
foi possível identificar o tempo de experiência dos respondentes na indústria da 
construção, no qual cerca de 53% dos respondentes possuem mais de 15 anos de 
experiência na construção.

Adicionalmente, o inquérito buscou conhecer o tempo de experiência na utilização 
da metodologia BIM. Foi interessante observar que mais da metade dos inquiridos 
(61.5%) não possuem experiência com o BIM. Do conjunto total das respostas, 38,5% 
afirmaram não possuir experiência porque as organizações em que trabalham ainda 
estão em processo de implementação e 23,1% organizações ainda não iniciaram 
esse processo até o momento.

4.2. Avaliação das barreiras à utilização do BIM na gestão de 
projetos

Para a realização do inquérito foi feito um levantamento das 15 barreiras à utilização 
do BIM na gestão de projetos mais presentes na bibliografia e foi solicitado aos res‑
pondentes para indicar a relevância das barreiras utilizando uma escala de Likert de 
5 pontos que permitiu calcular o IIR de cada uma das barreiras individualmente pos‑
sibilitando compor a Tabela 1, que ilustra a classificação dessas barreiras, de acordo 
com o IIR. Assim, das quinze barreiras analisadas, a importância relativa variou do 
mais baixo (IIR=0,569) relativo à “Dificuldade de utilização das funcionalidades dos 
softwares BIM” até ao mais alto (IIR=0,862) referente ao “Elevado investimento em 
softwares e hardwares”. 

Figura 3
Gráficos de 
caracterização dos 
respondentes, adaptado 
de Fernandes [10].
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Classificação Barreiras IIR Média

1 Elevado investimento em softwares e hardwares 0,86 4,31

2 Elevado investimento nos treinamentos para metodologia BIM 0,80 4,00

3 A não exigência da utilização da metodologia BIM, por parte de clientes, 
parceiros ou órgãos reguladores 0,78 3,92

4 Resistência à mudança por parte dos intervenientes 0,71 3,54

4 Tendência para manter o ambiente tradicional da indústria da 
construção 0,71 3,54

6 Falta de diretrizes e padrões claros específicos para o BIM 0,69 3,46

7 Diferentes entendimentos do conceito e dos requisitos da colaboração 
com o BIM 0,68 3,38

8 Falta de contratos claros e transparentes apropriados à metodologia BIM 0,66 3,31

9 Treinamentos ineficientes para metodologia BIM 0,65 3,23

9 Tendência para manter a estrutura tradicional das equipes de projetos 
da construção 0,65 3,23

11 Novas funções ainda não bem definidas 0,60 3,00

12 Tendência para inexistência do trabalho colaborativo na equipe de 
projeto 0,58 2,92

12 Falta de habilidade para trabalhar com a metodologia BIM 0,58 2,92

12 Resistência de compartilhar dados e informações 0,58 2,92

15 Dificuldade de utilização das funcionalidades dos softwares BIM 0,57 2,85

É interessante observar que o elevado investimento necessário para a utilização da 
metodologia BIM, tanto nos softwares e hardwares quanto nos treinamentos, é a 
maior barreira a ser superada na sua implementação. Esse ponto também foi apon‑
tado em um dos comentários recebidos nas respostas do inquérito, o qual destacava 
a necessidade de consciencializar os donos de obras sobre a utilização do BIM, para 
demonstrar que esse investimento provoca retornos.

A presença da barreira dos elevados investimentos em estudos sobre a situação do 
BIM em Portugal reforça ainda mais a sua importância. Essa barreira também foi 
identificada por Venâncio [9] como um dos principais motivos do nível reduzido da 
implementação da metodologia BIM nas empresas da construção. Já a Plataforma 
Tecnológica Portuguesa da Construção [11] apontou as restrições orçamentais como 
o principal obstáculo ao BIM. 

Além da classificação geral das barreiras, foi realizada uma análise comparativa da 
classificação das barreiras entre dois grupos dos respondentes, conforme pode ser 
observado na Tabela 2. O primeiro, composto pelas oito organizações que têm a me‑
todologia BIM implementada e as cinco que não têm, de acordo com a resposta dos 
respondentes no inquérito.

Tabela 1
Classificação das 
barreiras à utilização 
do BIM no Norte de 
Portugal.
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Barreiras

Organização com BIM 
implementado

Organização sem BIM 
implementado

Classificação IIR Média Classificação IIR Média

Elevado investimento em softwares e hardwares 2 0,88 4,38 1 0,84 4,20

Elevado investimento nos treinamentos para 
metodologia BIM

4 0,80 4,00 2 0,80 4,00

A não exigência da utilização da metodologia 
BIM, por parte de clientes, parceiros ou órgãos 
reguladores 

1 0,90 4,50 3 0,60 3,00

Resistência à mudança por parte dos 
intervenientes 4 0,80 4,00 8 0,56 2,80

Tendência para manter o ambiente tradicional 
da indústria da construção

3 0,85 4,25 12 0,48 2,40

Falta de diretrizes e padrões claros específicos 
para o BIM

6 0,75 3,75 3 0,60 3,00

Diferentes entendimentos do conceito e dos 
requisitos da colaboração com o BIM

6 0,75 3,75 8 0,56 2,80

Falta de contratos claros e transparentes 
apropriados à metodologia BIM

10 0,70 3,50 3 0,60 3,00

Treinamentos ineficientes para metodologia BIM 10 0,70 3,50 8 0,56 2,80

Tendência para manter a estrutura tradicional 
das equipes de projetos da construção

8 0,73 3,63 11 0,52 2,60

Novas funções ainda não bem definidas 8 0,73 3,63 15 0,40 2,00

Tendência para inexistência do trabalho 
colaborativo na equipe de projeto

12 0,68 3,38 14 0,44 2,20

Falta de habilidade para trabalhar com a 
metodologia BIM 14 0,58 2,88 3 0,60 3,00

Resistência de compartilhar dados e informações 13 0,65 3,25 12 0,48 2,40

Dificuldade de utilização das funcionalidades 
dos softwares BIM 15 0,55 2,75 3 0,60 3,00

Nessa análise, é importante destacar que se constatou a presença de cinco barreiras, 
na terceira posição, por terem a mesma importância. O valor do IIR dessas barreiras 
(IIR=0,60) evidenciou uma grande diferença de importância em relação às duas pri‑
meiras barreiras com as demais. Além disso, ao compará ‑las com o primeiro grupo, foi 
observado que esse valor do índice corresponde às últimas barreiras da classificação.

Como exemplo disso, pode ser mencionada a barreira da falta de habilidade para 
trabalhar com a metodologia BIM que ficou em extremos opostos na classificação 
dos dois grupos, apesar do IIR possuir valores próximos. Conforme citado anterior‑
mente, essa barreira ficou em terceiro lugar na classificação do segundo grupo com 
um IIR=0,60, enquanto no primeiro grupo (organizações com o BIM implementado) 
ocupou a décima quarta posição com um IIR=0,58.

Dessa forma, esses valores de IIR mais baixos do grupo de organizações em que o 
BIM não está implementado podem indicar que, para os respondentes, a perceção 
dessas barreiras ainda não é tão clara ou que elas realmente não são significativas 
face a outras que eventualmente não foram mencionadas no inquérito. Para enten‑
der melhor a esse cenário, seria necessário realizar uma análise mais detalhada com 

Tabela 2
Classificação das 
barreiras à utilização 
do BIM no Norte de 
Portugal de acordo 
com os respondentes 
de organizações que 
tem ou não tem o BIM 
implementado.
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intuito de incluir outras barreiras e de identificar as razões para a dificuldade dos 
participantes perceberem tais obstáculos.

5. Orientações propostas 

Após a realização das análises aos dados recolhidos foi possível definir uma série de 
orientações no intuito de amenizar as barreiras e facilitar a introdução da metodolo‑
gia BIM na gestão de projetos das organizações da Construção no Norte de Portugal. 
Para propor essas orientações, foram consideradas as 10 principais barreiras na clas‑
sificação dos resultados do inquérito. 

Assim, foi elaborada a Tabela 3 no qual para cada barreira foram propostas orienta‑
ções para mitigar os seus impactos. Destacou ‑se o papel do gestor de projetos nesse 
processo visto ser um elemento central dos projetos, que pode encorajar e participar 
ativamente na implementação e utilização da metodologia.

Barreira à implementação do BIM Propostas para amenização Gestor de Projeto

Elevado investimento em softwares 
e hardwares

– Conscientizar a administração de 
topo das organizações que o BIM 
é uma solução com um bom índice 
custo ‑benefício 
– Apresentar casos de sucesso para 
sensibilizar a administração sobre 
as vantagens e benefícios do BIM

– Iniciar o processo de 
apresentação da metodologia 
BIM à administração de topo

Elevado investimento nos 
treinamentos para metodologia BIM

A não exigência da utilização 
da metodologia BIM, por parte 
de clientes, parceiros ou órgãos 
reguladores 

– Conscientizar e educar os 
intervenientes da construção
– Os órgãos reguladores devem 
iniciar o processo de exigência da 
utilização do BIM nas obras do setor 
público português

– Encorajar os demais 
intervenientes a utilizar 
a metodologia BIM, com 
discussões sobre o assunto
– Exigir que todos os 
intervenientes utilizem o BIM 
em determinados projetos

Falta de diretrizes e padrões claros 
específicos para o BIM

– Conscientizar os órgãos 
reguladores para que definam 
orientações, boas práticas 
e roadmaps para orientar a 
implementação do BIM
– Assegurar o apoio e assistência de 
grupos ou comissões

– Consultar e apresentar à 
administração, orientações 
de outros países, até mesmo 
padrões europeus a serem 
utilizados

Resistência à mudança por parte 
dos intervenientes – Informar e conscientizar os 

intervenientes sobre as dificuldades 
do processo de implementação do 
BIM
– Criar equipe para definir, 
facilitar e acompanhar o processo 
de implementação do BIM e a 
performance dos colaboradores 
– Implementar uma gestão da 
mudança

– Auxiliar os intervenientes 
a compreender as mudanças 
necessárias, impactos, 
benefícios e desafios para 
adoção do BIM. 
– Criar um ambiente de 
confiança e segurança que 
permita os intervenientes 
compartilharem suas 
reclamações e preocupações 
sobre esse processo
– Participar na gestão de 
mudança

Tendência para manter o ambiente 
tradicional da indústria da 
construção

Tendência para manter a estrutura 
tradicional das equipes de projetos 
da construção

Falta de contratos claros e 
transparentes apropriados à 
metodologia BIM

– Divulgar os modelos de contratos 
apropriados à metodologia BIM e 
instruir sobre a sua aplicação.

– Consultar e apresentar à 
administração modelos de 
contratos apropriados ao BIM

Tabela 3
Orientações propostas 
para amenizar as 
barreiras.
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Diferentes entendimentos do 
conceito e dos requisitos da 
colaboração com o BIM

– Conscientizar e educar os 
intervenientes da construção, sobre 
o que é a metodologia BIM, seus 
benefícios e requisitos

– Encorajar os demais 
intervenientes a utilizar 
a metodologia BIM, com 
discussões sobre o assunto, e 
até mesmo incentivar a sua 
utilização

Treinamentos ineficientes para 
metodologia BIM

– Realizar treinamentos de 
qualidade com maior rigor na 
verificação da aprendizagem 
– Estudar os casos de sucesso para 
aprender como acelerar a curva de 
aprendizagem.

– Manter uma comunicação 
com os colaboradores em 
treinamento para descobrir 
como ajudá ‑los e para 
verificar a eficiência desses 
treinamentos

6. Conclusão

O estudo realizado visou conhecer e analisar os desafios da utilização da metodolo‑
gia BIM na gestão de projetos da indústria da construção na zona Norte de Portugal 
e contribuir para a implementação dessa metodologia com a sugestão de um con‑
junto de orientações que facilitem a introdução do BIM na gestão de projetos das 
organizações portuguesas.

A análise das barreiras a implementação do BIM foi fundamental para priorizar os 
desafios a serem enfrentados na disseminação da metodologia na região Norte de 
Portugal. Além de evidenciar que as principais barreiras estão relacionadas com os 
investimentos necessários, a não exigência da utilização do BIM pelas diferentes 
partes interessadas e a resistência a mudança, encontram ‑se entre as principais 
barreiras.

Os dados recolhidos realçaram a existência de uma forte necessidade de realizar 
ações de consciencialização e a capacitação dos intervenientes. É igualmente im‑
portante destacar o papel dos órgãos reguladores, pois um comportamento proativo 
desses intervenientes, como definição de orientações, boas práticas e roadmaps, é 
essencial para difundir amplamente a implementação do BIM. Além desses órgãos, 
outro interveniente fundamental para contribuir na mudança do cenário da meto‑
dologia BIM é o gestor de projeto, pois pode tomar atitudes para auxiliar a apre‑
sentação, implementação e a utilização do BIM nas organizações e também para 
criar um ambiente, na equipe projeto, propício a mudanças e a discussões sobre a 
metodologia.

Foram também propostas algumas orientações adequadas a esses desafios no intui‑
to de facilitar a introdução do BIM, cumprindo outro objetivo do trabalho. Dentre as 
orientações propostas, a que mais se destacou foi a consciencialização para divulgar, 
informar e convencer as partes interessadas da eficiência dessa metodologia na ges‑
tão de projetos e nas construções, mesmo com a necessidade de um investimento 
inicial maior. Portanto, o presente trabalho reforça a importância da conscienciali‑
zação sobre a metodologia BIM como um passo imprescindível para o sucesso da 
implementação e utilização do BIM.



118 BIM NA GESTÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO: BARREIRAS E ORIENTAÇÕES PARA 
OS GESTORES DE PROJETOS

Em suma, o principal contributo deste trabalho centrou ‑se na análise das barreiras 
que mais incidem na região Norte de Portugal e na apresentação de um conjunto 
de propostas adequadas à região e ao momento para mitigar essas barreiras. Com o 
recurso a uma amostragem localizada, foi possível caracterizar as barreiras da região 
estudada e propor solução apropriadas ao seu contexto. 

Como direções futuras o principal ponto seria alargar a amostra para obter informa‑
ções e opiniões diversificadas, além de possibilitar uma análise estatística dos re‑
sultados. Essa expansão da amostra poderia incluir outros intervenientes e abranger 
outras regiões de Portugal, a fim de comparar as descobertas e propor orientações 
adequadas a cada situação.

Outra sugestão seria a realização de um estudo no intuito de verificar a eficiência 
das orientações apresentadas neste trabalho para facilitar a implementação da me‑
todologia BIM. Esta recomendação é essencial para validar e avaliar a aplicabilidade 
prática destas orientações.
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conceção ‑construção
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Resumo

O Grupo Aníbal Oliveira Cristina, que tem como missão projetar e construir obras de 
engenharia civil criando simultaneamente valor a todos envolvidos, iniciou o pro‑
cesso de implementação da metodologia BIM em projetos de conceção ‑construção. 
Para tal definiu -se um plano de ação para a introdução da metodologia BIM (Building 
Information Modeling) na empresa, estipulando objetivos para curto e médio ‑longo 
prazo; estes passam pela criação de um grupo de técnicos capacitados a utilizar esta 
metodologia de trabalho, pelo desenvolvimento de fluxos de trabalho e de capaci‑
dades de desenvolver e potenciar serviços BIM no âmbito dos trabalhos do Grupo. Já 
a médio ‑longo prazo os objetivos são aumentar o retorno sobre o investimento e si‑
multaneamente providenciar um melhor serviço aos clientes, interna e externamen‑
te, de modo a exceder as suas expectativas. Para se atingir não só estes objetivos, 
mas também a capacitação e consolidação de competências BIM, partiu ‑se para um 
projeto ‑piloto, utilizando o projeto conceção ‑construção de uma plataforma logísti‑
ca em Alenquer. Neste primeiro projeto, o objetivo foi uma abordagem à modelação 
tridimensional das especialidades de Arquitetura, Estabilidade e MEP (Mechanical, 
Electrical and Plumbing) e a deteção de possíveis colisões; todas estas funcionalida‑
des BIM exploradas no projeto ‑piloto deram um contributo positivo para a equipa 
de obra do Grupo AOC e levaram à aplicação da metodologia a outros processos 
conceção ‑construção na empresa ao longo do último ano. Apresenta ‑se neste artigo 
a motivação e estratégia inerentes à implementação, assim como os resultados nos 
projetos da utilização da metodologia BIM na empresa.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.10

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.10
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1. Introdução

A AOC – Grupo Aníbal Cristina, Lda, é uma empresa do ramo da construção, a operar 
desde 1987, nos setores industriais, logística e serviços, habitação e escritórios, com 
valências de metalomecânica. Está localizada em Leiria, zona centro do país, com 
operação na totalidade do mesmo e também a nível internacional.

Destaca ‑se pelas suas soluções de Design&Build, razão pela qual procura e utiliza 
software que auxilie e simplifique todo o processo de obra, desde o estudo prévio 
até ao facility management.

Projetar e construir obras de engenharia civil criando valor e respeitando o ambiente 
é a missão da organização. Deste modo, o enquadramento do BIM na organização 
passa por acrescentar valor com partilha de informação e introdução de know how 
de todos os envolvidos, com vista à elaboração do projeto mais completo, otimizado 
e compatibilizado. 

2. Estratégia de Implementação de Construção Digital

2.1. Motivação

A utilização de softwares 2D de forma individual pelos projetistas das diferentes 
especialidades leva a uma difícil identificação dos problemas que advêm em obra 
[1] – isto acontece não só pela falta de comunicação entre especialidades, mas espe‑
cificamente pela visão limitada que se consegue ter da interação entre os diversos 
elementos a executar em obra [2]; estas limitações fazem com que as diversas inter‑
ferências e divergências nos projetos muitas vezes só sejam identificadas já em fase 
de execução, o que leva a custos não previstos e a atrasos no planeamento.

Assim, torna -se objetivo final conseguir a compatibilização dos diversos projetos, de 
uma forma em que possa haver uma visão tridimensional de todos os elementos, 
permitindo a análise de um ponto específico e da sua interação com a restante obra, 
desde a sua fase mais embrionária, sem que se aguarde pela conclusão de uma es‑
pecialidade para iniciar a seguinte.

Parte significativa dos projetos do Grupo AOC são obras de conceção/execução inte‑
gral ou parcial. Deste modo, recai sobre a organização a necessidade de criar proje‑
tos de qualidade de modo a serem corretamente executados, pois uma solução alter‑
nativa pode deixar de ser competitiva caso não esteja corretamente estudada (Fig.1). 

Sobre isto, acresce o facto de em obras em regime conceção/construção, a responsa‑
bilidade de compatibilização de projeto tender a ser imputada ao Empreiteiro Geral, 
mesmo que apenas parcial. Assim, o risco só vale a pena ser corrido quando o conhe‑
cimento sobre o projeto é elevado.
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Analisando estas premissas, obtidas através da análise de dados provenientes de 
anos no setor, o Grupo AOC tomou, no ano de 2019, a iniciativa de implementar 
a metodologia BIM, reorganizando a sua abordagem na gestão dos processos de 
conceção ‑construção (Fig. 2).

2.2. Objetivos da Implementação 

Assim, tendo como ponto de partida as exigências atuais da indústria AEC (Architec‑
ture, Engineering and Construction) e a constante vontade de evolução, os objetivos da 
implementação BIM na empresa passam por:

Figura 1
Abordagem tradicional 
de projetos construção.

Figura 2
Abordagem pretendida 
para gestão de projetos 
conceção ‑construção.
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• A curto prazo, pela criação de um grupo de técnicos capacitados a utilizar 
esta metodologia de trabalho, desenvolvimento de fluxos de trabalho 
e capacidades de desenvolver e potenciar serviços BIM no âmbito dos 
trabalhos do Grupo;

• A médio ‑longo prazo, os objetivos são aumentar o retorno sobre o investimento 
e simultaneamente providenciar um melhor serviço aos clientes, sejam estes 
internos ou externos, de modo a exceder as suas expectativas, oferecendo 
projetos cada vez mais completos e compatibilizados e com a informação 
necessária ao uso de cada cliente.

2.3. Plano de Implementação

Após a definição dos objetivos, passou -se para a implementação do processo e a 
estruturação deste. O processo foi dividido em três fases, sendo que para cada fase 
foram definidos que recursos são alocados para o alcance do objetivo. 

Estas tarefas foram fragmentadas num contexto temporal – para uma primeira fase, 
a curto prazo, foram consideradas as necessidades mais prementes da incorporação 
da metodologia BIM, definindo como recursos a criação de um grupo de técnicos, 
incluindo a definição de quantos técnicos iriam fazer parte dessa equipa, necessida‑
de de formação destes técnicos, bem como a determinação de que software iria ser 
adotado e hardware necessário para trabalhar. O objetivo era o desenvolvimento da 
modelação das diversas especialidades, internamente e em cooperação com subem‑
preiteiros designados, tal como a sua coordenação.

Para a fase 2 e 3, objetivos a implementar, respetivamente, a médio e longo prazo, os 
recursos a colocar já dependeriam da pesquisa e adoção de quais seriam as melhores 
metodologias de trabalho para definição dos workflows de interoperabilidade com 
outros projetistas ou com, por exemplo, serralharias em conceção -fabrico; significan‑
do assim um melhoramento e apuramento das técnicas de trabalho, tal como um de‑
senvolvimento do trabalho na direção da apresentação de resultados nas dimensões 
4D e 5D – planeamento e análise de custos.

A fase 3 acrescenta a capacidade de solidificar este serviço e apresentá -lo a possíveis 
novos clientes em fase comercial e ser determinante para a angariação da obra; esta 
apresentação na fase inicial do processo necessita de um equilíbrio entre tempo des‑
pendido e resultados acrescidos, permitindo desenvolver uma modelação descom‑
plicada mas completa no curto período da fase comercial, mostrando as melhorias 
passíveis de ser implementadas nas diversas especialidades e permitindo ao cliente 
final visualizar essas mesmas melhorias.  Como objetivo final nesta fase, encontra-
‑se a capacidade de apresentar melhorias na dimensão da sustentabilidade (6D) nos 
projetos de conceção ‑execução.
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

Objetivos
Grupo de Trabalho

+
Modelação e Coordenação BIM 3D

Workflows
+

4D e 5D
+

Fabrico Metalomecânica

Melhor serviço aos clientes
+

6D

Recursos

Grupo de Trabalho
+

Parceiros Projetistas e 
Subempreiteiros

Grupo de Trabalho
+

Parceiros Projetistas e 
Subempreiteiros

+
Direção de Obra

Grupo de Trabalho
+

Parceiros Projetistas e 
Subempreiteiros

+
Direção de Obra

+
Dono de Obra

3. Projeto Piloto

A escolha do projeto ‑piloto recaiu sobre o projeto de conceção ‑construção de uma pla‑
taforma logística em Alenquer. Trata ‑se de um edifício destinado a armazém logístico 
com temperatura controlada, composto por uma nave e um “corpo” destinado a escritó‑
rios com 3 pisos acima da cota de soleira, totalizando uma área com cerca de 7 500m2. 

A escolha deste projeto como projeto ‑piloto foi tomada considerando diferentes fa‑
tores: a área logística é um dos maiores setores de trabalho do Grupo AOC, retirando 
assim grande proveito das conclusões finais deste piloto e permitindo aplicá -las 
rapidamente a futuras obras. O projeto incluía diferentes exemplos de estrutura – 
betão in ‑situ, betão pré ‑fabricado e estruturas metálicas, execução de estacas crava‑
das, permitindo coordenar as interações entre estas e extrapolar; relativamente às 
especialidades, e sendo uma unidade de frio, permitia a interação e trabalho conjun‑
to com os subempreiteiros em pontos chave, não só melhorando a execução destes 
trabalhos em obra, como permitindo refinar a interação com os projetistas e mode‑
ladores externos de especialidade.

3.1. Metodologia de trabalho 

Este projeto contou com a colaboração de projetistas parceiros que participaram 
ainda na fase de concurso, sendo o seu contributo essencial para angariar a obra.

No entanto, e em fase de obra, constatou ‑se que nem todos os projetistas participan‑
tes no projeto trabalhavam com metodologia BIM; competiu assim ao grupo de tra‑
balho do Grupo AOC modelar as estruturas de betão in ‑situ, Arquitetura e Instalações 
Hidráulicas, tal como coordenar as especialidades de diferentes projetistas e detetar 
incompatibilidades em fase de projeto. Em fase de obra, a manutenção da modelação 
e o fornecimento de pormenores e informação à equipa pautaram a empreitada.

3.2. Modelação dos projetos 

Como software de modelação foi definido o “REVIT” da Autodesk; a escolha prendeu -se 
pelo uso prévio de outros softwares da Autodesk no Grupo e pela interoperabilidade 

Tabela 1
Faseamento de 
implementação.
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que daí adviria. As especialidades foram modeladas em distintamente (Figs. 3, 4 e 5) 
e posteriormente coordenadas num único modelo que serviu para deteção de incom‑
patibilidades (Fig. 5). 

Figura 3
Projeto ‑Piloto, modelo 
BIM de estabilidade.

Figura 4
Projeto ‑Piloto, modelo 
BIM de MEP.

Figura 5
Projeto ‑Piloto, modelo 
BIM de arquitetura/
arranjos exteriores.
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A realização dos modelos permitiu detetar várias incompatibilidades durante a exe‑
cução do projeto e corrigi ‑las atempadamente. Notou ‑se também, que em algumas 
situações nos modelos onde não foi dado o detalhe suficiente ou real, foi onde em 
obra existiram incompatibilidades e necessário apoio e revisão do projeto.

3.3. Trabalho colaborativo 

Com a implementação a decorrer, quer a nível interno, quer com os parceiros, 
verificou -se ser de maior necessidade trabalhar colaborativamente numa única base, 
reduzindo as trocas de e ‑mail, arquivos, desenhos, entre outros. Assim, adotou ‑se um 
ambiente de trabalho colaborativo em cloud, no caso o BIM360/ACC (Autodesk Cons‑
truction Cloud), onde o arquivo é assegurado e sempre visível a todos os membros, as 
interações são momentâneas e de fácil interpretação. Permitiu ‑nos concentrar num 
único local todas as bases para a modelação, identificar e atribuir pontos de colisão 
e zonas a corrigir aos coordenadores/modeladores específicos e permitir a visualiza‑
ção sem necessidade da partilha de ficheiros exportados.

Figura 6
Projeto ‑Piloto, modelo 
BIM de coordenação.
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4. Outros projetos desenvolvidos em BIM

Consequente da implementação e da experiência alcançada foram realizados outros 
projetos em BIM, como:

• Projeto Conceção ‑Construção de uma central de biomassa

• Projeto de Conceção ‑Construção de um lar de idosos em Leiria;

Figura 7
Modelo BIM do projeto 
de uma central de 
biomassa.

Figura 8
Modelo BIM do projeto 
de um lar de idosos em 
Leiria.
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• Projeto de Conceção ‑Construção de uma superfície de retalho

• Projeto de Conceção ‑Construção da nova sede do Grupo AOC em Leiria.

• Projeto de Conceção ‑Construção de uma superfície comercial

Figura 9
Modelo BIM do projeto 
de uma superfície de 
retalho.

Figura 10
Modelo BIM do projeto 
da nova sede do Grupo 
AOC em Leiria.

Figura 11
Modelo BIM do projeto 
de uma superfície 
comercial.
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• Projeto de Conceção ‑Construção de uma superfície de retalho

• Projeto de Conceção ‑Construção de um pavilhão industrial

Todos estes projetos são utilizados não só para deteção de conflitos, mas também 
para a extração de quantidades. O planeamento da construção apenas foi desenvol‑
vido em alguns destes projetos, e apenas na especialidade de estruturas.

Estes modelos serviram para uma comunicação mais clara, quer com a direção de 
obra e fiscalização, quer com o dono de obra que, com uma visualização tridimen‑
sional do seu projeto, podia fazer alguma decisão e perceber o seu impacto mais 
rapidamente no espaço e no custo.

Os resultados têm sido bastante satisfatórios e encorajadores para alcançar os ob‑
jetivos propostos.

Figura 12
Modelo BIM do projeto 
de uma superfície de 
retalho.

Figura 13
Modelo BIM do projeto 
de um pavilhão 
industrial.
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5. Conclusões

O BIM tem tido um papel de unificador dos projetos, aumentando a análise e dis‑
cussão entre os envolvidos, diminuindo o erro/incompatibilidade no desenrolar das 
soluções, integrando toda a informação associada num só modelo acessível por to‑
dos os envolvidos. Temos assim verificado que o número de incompatibilidades tem 
diminuído.

Especificamente no caso do primeiro projeto BIM desenvolvido pelo Grupo AOC, ve‑
rificámos que, embora o tempo despendido numa primeira fase tenha sido superior 
ao atestado em projetos anteriores, esse tempo foi recuperado nas fases seguintes. 
Comprova ‑se, como referido em pontos anteriores, que a visualização e resolução de 
colisões em 3D é mais expedita, não só pela rapidez com que elas são encontradas, 
mas igualmente pelo número de colisões que são descobertas – tal ocorre exponen‑
cialmente nas interações entre especialidades MEP, em que as variações de cotas e 
cruzamentos entre estas são constantes e em que os redireccionamentos em obra 
são várias vezes necessários. Constata -se igualmente uma facilidade de verificação 
de situações chave que bastantes vezes não vêm traduzidos em projeto, como são, 
por exemplo, o colmatar de zonas de pontes térmicas ou de remates, a existência 
de armadura em locais de furação; há uma maior agilidade em traduzir e confirmar 
processos de obra no modelo 3D. Aliado a estas vantagens, existe a extração de 
quantidades, que é cada vez mais exata à medida que desenvolvemos o processo 
BIM na empresa.

Com o desenvolvimento dos trabalhos seguintes ao projeto -piloto, verificámos 
igualmente a importância da inclusão da topografia nos modelos, permitindo -nos 
não só retirar quantidades de movimentos de terras como verificar pontos críticos 
da implantação. Com as valências de metalomecânica inseridas no grupo e através 
da interoperabilidade entre softwares, trabalhamos par ‑a ‑par para desenvolver as 
estruturas metálicas e serralharias necessárias à obra, inserindo ‑as nos restantes 
modelos, verificando e adaptando em tempo real. Essa interoperabilidade verifica-
‑se igualmente na porção de cálculo de estruturas, permitindo uma atualização em 
contínuo, num back and forth.

Na fase de obra, e com o processo escrutinado previamente, eliminadas as falhas que 
levariam a um aumento de custos e tempo, o modelo é atualizado para que reflita 
a construção. A preparação para tarefas a executar em obra tornou ‑se rápida pela 
facilidade com que se emite um pormenor e pela atualização simultânea de todos 
eles, cada vez que existe uma alteração.

Comprovámos que a interação com os restantes intervenientes é descomplicada; 
com os projetistas de especialidades a comunicação é maior, e a integração de todos 
os modelos num lugar comum simplifica essa comunicação – as questões levantadas 
podem ser apontes nos locais em que estas existem, sem a necessidade de troca de cor‑
respondência. Torna ‑se igualmente mais simples a conversação com os subempreiteiros, 
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com a visualização das zonas em questão e a tradução do que existe de facto em 
obra, facilita a comunicação com o cliente. 

No panorama português e no nosso ponto de vista, consideramos que se tem veri‑
ficado uma grande aposta na metodologia BIM nos últimos anos, uma vez que os 
projetos são cada vez mais complexos e o tempo para executar as obras é cada vez 
mais curto. Verifica -se também, que da parte do cliente, pelos mais diversos motivos, 
surgem muitas vezes alterações a projeto já durante a execução.

No projeto tradicional, o risco de tais alterações implicarem conflitos é enorme e 
pode implicar a um longo período de análise. Contudo utilizando a metodologia BIM, 
a escala temporal reduz substancialmente, tornando muitas vezes viável a alteração 
sem grandes impactos temporais. Sem dúvida que, no futuro próximo, a palavra mo‑
delo passará a ser mais frequente no nosso dia ‑a ‑dia que a palavra desenho.

A implementação BIM na organização é ainda um processo em curso. Uma imple‑
mentação destas não está concluída com a aquisição de hardware e software, é um 
processo longo, com alguns quickwins, mas o verdadeiro retorno aparecerá a médio 
prazo. Numa organização como o Grupo AOC, um dos principais desafios é ultrapas‑
sar o hábito pelo método de trabalho tradicional. O paradigma atual não é o mesmo 
que anteriormente. Hoje não se recebe o projeto de estruturas e imediatamente se 
leva para obra para se executar. Antes de passar para execução são validadas as 
estruturas secundárias, as infraestruturas, as especialidades e a arquitetura e todas 
devidamente compatibilizadas.
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Resumo

Ao longo dos anos, os projetos de engenharia estiveram inseridos em ambientes 
cada vez mais competitivos, além de apresentarem maior complexidade. Por tanto, 
existe uma grande busca por geração de valor ao cliente. Essa maximização de va‑
lor tem sido o objetivo da “Lean Construction” [LC], ou como traduzido ‘Construção 
Enxuta’, que a princípio busca a redução de ações de desperdício, visando a agrega‑
ção do valor e a manutenção da empresa de construção em um mercado cada vez 
mais competitivo. A questão que esta pesquisa responde é se os profissionais da 
construção civil percebem além da agregação do valor, a colaboração na redução do 
impacto ambiental da obra, ou seja, como atitude sustentável. Para cumprir o obje‑
tivo foi realizada uma revisão bibliográfica do tema, onde buscou -se compreender o 
estado da arte e adicionalmente foi realizado um questionário estruturado aplicado 
a profissionais do setor, buscando coletar informações relevantes para responder à 
questão proposta. Os principais resultados consistiram em mostrar que a maioria dos 
profissionais conhecem ferramentas e técnicas do LC e concomitantemente conhe‑
cem conceitos de certificação e sustentabilidade, porém as empresas as utilizam par‑
cialmente obtendo alguns resultados positivos, entretanto, os entrevistados foram 
unânimes em alegar que existe relação entre a implementação da filosofia da LC e o 
aumento da eficiência do setor, em especial em relação a sustentabilidade.
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Introdução

Nos primórdios da construção civil, a necessidade de sobrevivência fez com que os 
humanos construíssem seus próprios abrigos utilizando os elementos naturais ao 
seu redor. Ao longo do tempo, as estruturas foram adquirindo características cada vez 
mais complexas, reflexo do desenvolvimento das técnicas utilizadas. Com o advindo 
da revolução industrial foi possível verificar a instituição de escolas de engenharia, 
fomentando novas técnicas, materiais, sistemas e métodos de construção [1]. Assim 
foi possível assistir ao surgimento de empresas de construção civil organizadas, vi‑
sando tanto o campo das grandes obras como das edificações.

Segundo Piovezan e Silva [2], as atividades da construção civil respondem, em geral, 
por 40% dos resíduos provenientes de todos os setores da economia global. Algumas 
razões que justificam essa baixa produtividade do setor são apresentadas por Matias 
e Cachadinha [3] como a inercia dos participantes do mercado português, quanto a 
baixa tolerância à mudança na cultura laboral e a pouca utilização de novas práticas 
de trabalho.

Dessa forma, torna ‑se imperativo a implementação de alternativas que busquem 
trazer eficiência quanto a cumprimento de prazos, custo e qualidade neste setor. A 
proposta da filosofia “Lean” é a redução dos desperdícios, melhoramento da qualida‑
de, aumento da produtividade, redução do tempo de construção e o melhoramento 
dos processos construtivos, tendo como base a agregação do valor ao cliente e a 
manutenção da empresa no mercado.

Este trabalho busca apresentar a usabilidade da filosofia “Lean Construction” [LC] – 
Construção Enxuta – como solução para um dos principais problemas no setor da 
construção civil – o desperdício de recursos, encorajando os gestores de obras a ino‑
varem na gestão dos empreendimentos usando técnicas da Construção Enxuta, para 
que consigam realizar o produto da construção com eficiência e atender a demanda 
do mercado atual por sustentabilidade. 

Para alcançar o objetivo geral e os objetivos específicos, foram feitas as seguintes 
ações: estudou -se através de referências bibliográficas os principais conceitos, abor‑
dagens e desafios a implementação desse tema; preparou -se e aplicou -se questioná‑
rio estruturado direcionado a obter informações pertinentes aos principais resíduos 
das construções e até que ponto as ferramentas e técnicas de construção enxu‑
ta penetraram atualmente na indústria da construção civil brasileira, em especial 
na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil; observando seus  benefícios; e finalmente 
analisou ‑se através da revisão da literatura e das respostas dos entrevistados, o efei‑
to da otimização da construção civil através da aplicação da ferramenta LC.

Metodologia de pesquisa

Para investigar o estado da arte do tema LC, utilizou -se uma pesquisa bibliográfica 
exploratória, buscando entender os principais pontos acerca dessa filosofia. Para tal 
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objetivo foram selecionados publicações, livros, teses, dissertações e artigos científi‑
cos para compor o corpo deste trabalho, compreendendo os últimos anos de pesqui‑
sa acerca do tema. Neste processo, buscou ‑se escolher as publicações que facilitas‑
sem compreender os principais pontos sobre:

• resíduos da construção;
• técnicas/benefícios observados com a implementação do método LC;
• convergência entre os temas da construção enxuta e da sustentabilidade; e
• barreiras à implementação do método LC.

Adicionalmente foi realizado um questionário estruturado buscando uma aborda‑
gem quantitativa. O questionário foi estruturado em perguntas objetivas e direcio‑
nado para empresas do setor no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, direcio‑
nado a profissionais da construção civil. 

Dessa forma, buscou ‑se coletar dados sobre:

• as principais competências na execução de obras;
• grau de eficiência da empresa para evitar produzir resíduos;
• causas e consequências na produção de resíduos em obras;
• quais as ferramentas de LC são aplicadas nas empresas;
• quais benefícios são reconhecidos pelas empresas que as utilizam; e
• quais são as principais barreiras observadas para a implantação total do LC. 

Revisão da literatura

O sucesso de um projeto é medido pela qualidade, cumprimento de prazos, confor‑
midade com o orçamento e grau de satisfação do cliente [4]. Em outras palavras, 
quando as expectativas do cliente e de outras partes interessadas em termos de 
custo, tempo de conclusão e qualidade não são correspondidas pela construção real 
por contratados e outras equipes de projeto, o projeto é considerado uma falha.

Gestão da Construção foi definida tipicamente como “a alocação criteriosa de recur‑
sos para concluir um projeto no orçamento, no prazo e com a qualidade desejada”. 
Essa definição captura a essência do que inspirou e orientou a prática e a pesquisa 
no campo de Gerenciamento de Construção. No entanto, a falha e a incapacidade dos 
modelos conceituais de Gerenciamento de Construção (tripe tempo ‑custo ‑qualidade, 
estrutura analítica do projeto, métodos de caminho crítico e valor agregado) para 
cumprir o mantra de "dentro do prazo, no orçamento e na qualidade desejada" é 
evidente para os profissionais, acadêmicos e clientes que passam por experiências 
negativas recorrentes em projetos de construção [5].

Em 1992, Koskela já argumentava sobre o descompaço entre os modelos conceituais 
de gestão da construção e a realidade observada nos projetos, assim desenvolveu 
a teoria Transformação ‑Fluxo ‑Valor (TFV). Da produção artesanal incorporou a vi‑
são de transformação, enquanto da produção em massa incorporou a visão de flu‑
xo, já a geração de valor foi inspirada pela excessiva confiança nos paradigmas de  
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transformação e fluxo. A inclusão da geração de valor voltada às necessidades do 
cliente é uma característica única da teoria TFV o que a tornou mais robusta e mais 
ampla do que apenas o sistema de produção inicialmente incorporado no Sistema 
Toyota de Produção [6]. Sendo então, um dos responsáveis pela introdução do “lean” 
na construção civil.

Nesta busca por melhorias na construção foi desenvolvido o modelo de gestão da 
Construção Enxuta, que podemos contextualizar como um sistema de entrega de 
projetos baseado no processo de Gerenciamento da Produção Enxuta, originalmente 
desenvolvido pela Toyota Motor Company, que visa melhorar o valor das atividades 
satisfazendo as necessidades dos clientes e ao mesmo tempo melhorando o desem‑
penho da produção [7].

Uma vez que os contratados reconhecem as melhorias de implementação da filosofia 
“Lean”, o maior benefício que eles experimentam é a competitividade, qualidade do 
produto e satisfação do cliente final [8].

A construção enxuta é uma das estratégias para melhorar a sustentabilidade da cons‑
trução. Em outras palavras, é um método para alcançar a construção sustentável [9]. 
A abordagem “Lean” na construção sustentável se concentra na remoção de todas 
as formas de resíduos dos processos de construção para permitir mais eficiência. 
A integração da LC com a sustentabilidade busca resultar em redução de desperdício 
(tanto desperdício de processo como de material), redução no consumo de energia, 
redução no uso de água, redução no custo e melhoria na qualidade ambiental. No en‑
tanto, a contribuição da construção enxuta para o desenvolvimento sustentável vai 
além do aspecto ambiental, mas também se estende aos aspectos sociais e econô‑
micos. Olhando para esfera econômica, tem ‑se como principal impacto a redução de 
custo e aumento de lucro; se olharmos para esfera ambiental, tem ‑se a otimização 
em usos dos recursos e redução de resíduos; e se olharmos para esfera social nota ‑se 
melhora no ambiente e saúde do trabalho.

Os três principais benefícios entre a sincronização entre construção enxuta e susten‑
tabilidade são: melhoramento da imagem corporativa, aumento da produtividade e 
redução de resíduos [10]. 

Questionário estruturado

Usou -se a ferramenta de formulários do Google para a profissionais que trabalham 
em empresas de construção civil em geral e foi garantido o anonimato a todos os 
participantes. Em seguida, as informações foram coletadas do Google para serem 
apresentados. 
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1) Qual cargo você ocupa atualmente no ramo da construção civil, conforme figura 1. 

Na descrição dos cargos, havia a opção “outros”, e alguns entrevistados desatentos 
repetiram as opções, como caso de tecnólogo ou tecnólogo em edifícios, professor 
ou professora. Outra dúvida é que, no Brasil é comum professores de nível superior 
serem consultores em empresas de construção civil, portanto, como só havia uma 
opção a ser escolhida, alguns responderam ‘professor’ ou ‘professora’. 

Conforme o gráfico, 45,2% são engenheiros civis, 2,4% são engenheiro eletricista, 
19,1% são consultores e/ou professores universitários, 9,6% são estágiários, 9,6% 
são tecnólogo ou auxíliar de engenharia, 7,0% são gerentes de projetos, e 7,1% cor‑
respondem a outros cargos como: autônomo, incorporador (investidor), comprador.

2) Há quanto tempo você atua na área de construção civil, conforme a figura 2.

3) Em quais competências a empresa em que você trabalha se destaca quando da 
execução de uma obra. Você pode escolher até 3 competências no sentido das mais 
relevantes (figura 3). 

Figura 1
Cargo que o 
entrevistado ocupa 
atualmente no ramo da 
construção civil.

Figura 2
Tempo de experiência 
do entrevistado.
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A pergunta não exclui a possibilidade de que a empresa utilize todas as competên‑
cias gerenciais em suas obras, mas quais as 3 mais relevantes. Por exemplo, existem 
empresas de construção civil no Brasil especializada em obras para restaurantes 
“fast food” ou lojas de franquias. Nesses casos o gerenciamento de prazo ganha 
muita importância, pois o faturamento diário desses clientes é significativo. Obras 
financiadas de moradia podem considerar relevante o orçamento e o fluxo de caixa, 
e assim sucessivamente. 

4) Considerando o termo “Produzir Resíduos” como atividade que não agrega valor, 
ou seja, atividades ligadas a ineficiência de Obras. Quais são as principais causas 
para que isso aconteça. Você pode escolher até 3 ações mais relevantes (figura 4).

5) De acordo com as causas selecionadas na questão anterior, quais as principais 
consequências observadas na Obra. Você pode escolher até 3 causas mais relevantes 
(figura 5).

Figura 3
Principais competências 
exploradas das 
empresas em que os 
entrevistados atuam.

Figura 4
Principais causas da 
ineficiência em obras 
de acordo com os 
entrevistados.
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6) Você está familiarizado com o termo “Lean Construction” ou ‘Construção Enxuta’, 
(conforme a figura 6).

7) Quais ferramentas da Construção Enxuta estão sendo aplicadas nas obras da em‑
presa.

Você pode escolher até 3 ferramentas mais relevantes (figura 7).

Alguns entrevistados podem não estar familiarizados com o termo “Lean Construc‑
tion”, mas as ferramentas e técnicas podem estar sendo aplicadas pontualmente na 
empresa. Por isso, foi permitido que todos respondessem a essa pergunta de número 
7 e a pergunta de número 8. Por exemplo, no Brasil existem empresas de construção 
civil que utilizam as metodologias de projeto com o BIM e que não são adeptas 
necessariamente a filosofia do “lean”, o que é lamentável. Outro exemplo, é o “Total 
Productive Maintenance”, ou ‘Manutenção Produtiva Total’, que uma das bases do LC, 
em que as empresas se preocupam com seus equipamentos para evitar imprevistos, 
não necessariamente são adeptas do “lean”.

Figura 5
Principais 
consequências de obras 
ineficientes segundo os 
entrevistados.

Figura 6
Familiaridade dos 
entrevistados com 
o tema «Construção 
Enxuta».
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8) Quais os principais benefícios reconhecidos pela empresa ao usar Técnicas Enxutas.

Você pode escolher até 3 benefícios (figura 8).

Figura 7
Principais ferramentas 
enxutas aplicadas nas 
obras dos entrevistados.

Figura 8
Principais vantagens 
relatadas pelos 
entrevistados ao usar 
técnicas enxutas.
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9) Você acredita que a implementação da filosofia da Construção Enxuta é importan‑
te para o aumento da eficiência do setor. Analisando aspectos como: custo, qualidade, 
tempo e sustentabilidade (figura 9).

10) Quais as principais barreiras para que você não esteja implantando esta filosofia 
de gestão de projetos nas obras. E, caso esteja implementando, quais dificuldades 
está encontrando. Você pode escolher até 3 barreiras e dificuldades mais relevantes 
(figura 10).

Resultados e discussão

Com relação aos dados obtidos na pesquisa temos que, 71,4% (29 profissionais) dos 
respondentes estão familiarizados com o tema da Construção Enxuta, demonstrando 
assim que o tema não é de conhecimento de todos. Nota ‑se que a maior parte dos 
respondentes são pessoas que possuem experiência maior do que 5 anos na área da 
construção civil.

As três principais competências relatadas pelos entrevistados em relação a execução 
das obras são: gerenciamento de prazo, custo e qualidade. Correspondendo a valo‑
res maiores que 48% em cada. Ou seja, representação expressiva da preocupação 
clássica dos projetos de engenharia civil, já que predominantemente atuam com 

Figura 9
Importância do Lean 
Construction para 
aumentar a eficiência 
do setor da construção.

Figura 10
Principais barreiras para 
usabilidade de técnicas 
enxutas segundo os 
entrevistados.
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o modelo tradicional de gestão de projetos. Apesar deste empenho no tripé custo, 
prazo e qualidade. 

As três principais ineficiências relatadas nas obras dos respondentes foram: retra‑
balho, erros de projetos e erros de execução. Correspondendo ao mínimo de 48% 
de expressividade em cada uma. Todas relatadas estão no grupo de Correção de 
acordo com as 7 classes de resíduos de Al ‑Aomar [11], que também visualizou esta 
classe de resíduos como uma das mais expressivas em sua pesquisa. Diante destas 
ineficiências, os respondentes relataram que as três principais consequências ob‑
servadas foram: aumento do custo (92,7%), conclusão tardia do projeto (73,2%) e 
insatisfação do cliente (68,3%). Percebemos assim, o alto impacto no custo relatados 
por quase todos os respondentes, naturalmente diminuindo o lucro estimado do pro‑
jeto. Importa salientar que, dentre a ampla gama de ferramentas enxutas, uma das 
principais ferramentas que visa atuar diretamente em solucionar erros de compati‑
bilidade de projetos e consequente redução de retrabalhos é o uso da ferramenta 
BIM (Modelagem de Informação da Construção). Adicionalmente sugere ‑se fazer o 
uso concomitante de ferramentas de controle de qualidade para evitar retrabalhos 
devidos a erros de execução. 

As três principais ferramentas relatadas pelos respondentes foram: BIM (44,7%), Sis‑
tema 5S (34,2%) e peças pré ‑moldadas (31,6%). Todas com percentuais abaixo de 
50%, ou seja, além de usarem poucas técnicas enxutas, as que mais se expressaram 
ainda estão com baixo números de adeptos. Apesar de poucos adeptos às técnicas 
enxutas, podemos notar que os três principais benefícios notados ao usarem as três 
principais técnicas enxutas foram: aumento da sustentabilidade, fluxo de trabalho 
mais confiável e eliminação de gastos desnecessários. Todas com percentuais acima 
de 39% cada. Podemos notar que, os benefícios conseguem combater a principal 
consequência relatadas pelos resíduos dos entrevistados, no caso, a redução da mar‑
gem de lucro. Além de relatarem que, as técnicas enxutas ajudam na melhoria na 
sustentabilidade das obras. 

Todos os respondentes disseram que, o Lean Construction representa uma boa al‑
ternativa para aumentarmos a eficiência do setor em termos de custo, qualidade, 
tempo e sustentabilidade, apesar de 28,6% não estarem familiarizados com o termo 
Construção Enxuta. Dessa forma nota ‑se que, o inquérito teve um impacto positivo 
na divulgação das boas práticas da filosofia Lean Construction, pois mesmo os que 
não conheciam completamente, acreditam que a sua implementação aumentaria a 
eficiência do setor.

Apesar de notório apoio por aplicação de práticas enxutas, 75% dos respondentes 
disseram que a falta de conhecimento especializado é a principal barreira para imple‑
mentação da filosofia. Conforme sinalizou Sarhan e Fox [11], barreiras educacionais 
podem representar uma grande ameaça para a implementação sustentável do LC.
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Conclusão

A maioria absoluta dos entrevistados relatam que, há espaço para aprimoramento 
na gestão de projetos de engenharia civil, principalmente quando focamos em custo, 
qualidade, tempo e redução de resíduos. A principal insatisfação relatada foi o au‑
mento expressivo de custo e duração dos projetos, cujas três principais causas foram: 
retrabalho, erros de projetos e erros de execução. Sendo sugerido como solução, 
o uso concomitante de ferramentas enxutas baseadas em controle de qualidade e 
BIM, buscando combater retrabalhos causados por erros de execução devido à falta 
de monitoramento e a falta de compatibilidade em projetos de engenharia (comum 
devido a cultura de terceirização do setor).  Apesar de uma minoria dos entrevistados 
não estarem familiarizados com o termo “Lean Construction”, aqueles que aplicaram 
alguma técnica enxuta relatam benefícios em termos de sustentabilidade, fluxo de 
trabalho e redução de custo, impactando positivamente nos principais gargalos re‑
latados. Portanto, para conseguirmos avançar na eficiência e sustentabilidade de 
projetos de engenharia é preciso mais estudos e disseminação desse conhecimento 
especializado aos profissionais da área.

Referências

[1] Campos, M. H. A. C. “A construtibilidade em projetos de edifícios para o ensino 
superior público em Portugal”. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil 
– Departamento de Engenharia Civil, Universidade do Minho, Braga, Portugal, 
2002. 

[2] Piovezan, G. T. A.; Silva, C. E. “Investigação dos resíduos da construção civil 
(RCC) gerados no município de Santa Maria ‑RS: um passo importante para a 
gestão sustentável”. em Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, Belo Horizonte, MG, Brasil, 2007.

[3] Matias, J., Cachadinha, N. “Evaluating the potential benefits and challenges of 
LCadoption in the Portuguese construction industry: a survey study”. Proceedin‑
gs of the annual conference of IGLC, Haifa, Israel, pp. 285 ‑295, 2010.

[4] Project Management Institute [PMI]. Guide to the Project Management Body of 
Knowledge: PMBOK Guide 6º Edition. Pennsylvania Newtown Square: Project 
Management Institute, Inc, 2017.

[5] Clough, R.H; Sears G.A. Construction Contracting. 6th Edição., John Wiley and 
Sons Inc., New York. EUA, 1994.

[6] Koskela, Lauri. Application of the new production philosophy to constuction. Stan‑
ford Center for Facility Engineering, Technical Report 72, 1992.

[7] Gao S.; Low S. P. L. “The Toyota Waymodel: an alternative framework for lean 
construction”, em Total Quality Management e BusinessExcellence. 2013.



1434º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

[8] Research, M.H.C. “Construction Industry Needs to Make Connection Between 
Improved Efficiency and Greater Competitiveness”, Jacksonville: Close -Up Me‑
dia, Inc. 2013.

[9] Nahmens, I.; Ikuma, L. H. “An Empirical Examination of the Relationship be‑
tween Lean Construction and Safety in the Industrialized Housing Industry”, 
em  Lean Construction Journal, 5(1), 1 ‑12, 2009.

[10] Ogunbiyi O.; Oladapo A. Goulding J. "An empirical study of the impact of lean‑
construction techniques on sustainable construction in the UK" em  Construc‑
tion Innovation. Vol. 14, 2013.

[11] Sarhan, S and Fox, A. “Barriers to Implementing Lean Construction in the UK 
Construction Industry”, The Built & Human Environment Review, Volume 6. 2013.



144 LEAN CONSTRUCTION: A NECESSIDADE DE UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA

Lean Construction: a necessidade 
de uma abordagem integrativa

Juliana Folgosi1, Fernanda Ferreira2

1 MBA Pecege ‑USP ‑ESALQ, Piracicaba,  
São Paulo, Brasil, ID ORCID 1

2 Faculdade de Tecnologia de São Paulo,  
São Paulo, Brasil, ID ORCID 2

Resumo

Diante da fomentação tecnológica nos mais diversos setores industriais e sua im‑
portância mercadológica, buscou ‑se analisar os fatores que levaram a Indústria da 
Construção Civil ao baixo índice de investimento em inovações e tecnologia, quando 
comparada a outros setores, e sua relação com a baixa produtividade e insatisfa‑
ção dos clientes. Diante dos fatores expostos, propôs -se o “Lean Construction” como 
opção de filosofia integrativa, buscando -se na literatura evidências de sua aplica‑
bilidade em empresas do setor. Em seguida, iniciou ‑se estudo de caso em quatro 
organizações que já utilizam “Lean Construction” em seus projetos e construções. 
Para o estudo em questão, utilizou -se um formulário baseado na ferramenta “Lean 
Construction Assessment Tool” [LCAT], o qual foi apresentado à especialistas da cons‑
trução civil para a coleta de informações referentes às práticas que mais obtiveram 
sucesso, bem como trazer à tona os benefícios e dificuldades encontradas por es‑
sas organizações em suas incorporações. Observou ‑se que, independente do porte 
ou segmento da empresa, a filosofia “Lean” contribui de forma significativa para o 
aumento da produtividade, para o controle de qualidade e na redução dos riscos e 
desperdícios. Além disso, notou ‑se através do questionário aplicado, satisfação em 
se utilizar a mentalidade enxuta para a concepção e controle de grandes projetos.
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1. Introdução

Em todo o mundo, entende ‑se que o reconhecimento da qualidade dos produtos e 
a maneira como são geridas as cadeias de produção, são fatores determinantes na 
competitividade entre empresas dentro de uma economia global. No Brasil, a cons‑
trução civil, apesar de sua alta relevância, é considerada de um setor atrasado em re‑
lação a outros setores industriais [1], e quando descritas as causas vinculadas a essa 
disparidade, cita -se o lento desenvolvimento tecnológico, baixa eficiência produtiva, 
baixo nível de qualidade do produto final, entre outros. A necessidade de atender às 
exigências dos consumidores, se adaptar a crescente concorrência e obter um maior 
controle sobre os custos, tem demandado das construtoras maior valor na aplicação 
de ferramentas que sistematizem seus processos e aperfeiçoem sua gestão, de forma 
a se obter um reconhecimento mais assertivo das falhas que ocorrem ao longo do 
fluxo das atividades. 

Frente a esta necessidade, cresce consideravelmente a busca por alternativas para 
complementar o gerenciamento de projetos tradicional, cujos resultados desejados 
sejam ainda mais precisos e num espaço de tempo relativamente menor. Gerenciar 
um projeto é garantir que o mesmo tenha um planejamento de todas as suas fases 
[2], através do qual é possível estabelecer um parâmetro de acompanhamento contí‑
nuo, onde impactos de prazos e/ou custos sejam arquitetados a curto e médio prazo, 
possibilitando antecipar a manipulação das variáveis e garantir uma execução livre 
de falhas. 

Os conceitos da filosofia “Lean” – desenvolvidos pelo Sistema Toyota de Produção, 
difundiram ‑se em organizações de diferentes setores industriais nas últimas déca‑
das e, na indústria da construção civil, são abordados pelo termo “Lean Construction” 
e tem como percursor Lauri Koskela. Seria o “Lean” capaz de alavancar a produtivida‑
de de projetos de construção bem como é observado em outros setores industriais? 
Quais os fatores que influenciam na inclusão dessa filosofia de gestão e a partir de 
que momento ela se tornou essencial em empresas construtoras? Esses foram os 
questionamentos fundamentados pelas autoras com base em uma revisão bibliográ‑
fica acerca dos contextos culturais e sociais que levaram a indústria da construção ao 
“status” que ela se encontra no mercado atual e também a respeito da filosofia “Lean”, 
sua origem e aplicabilidade em empresas construtoras através de quatro estudos 
de caso em empresas de diferentes portes, segmentos e áreas de atuação dentro do 
mercado brasileiro de construção civil.

2. Material e Métodos

2.1. Revisão da Literatura

A Indústria da Construção Civil foi capaz de integrar uma série de atividades de 
diferentes complexidades, com processos variados que se vincularam a diferentes 
tipos de demanda [3]. Junto a internacionalização das empresas, elevou ‑se o nível 
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de conscientização da população pela busca de qualidade e, por consequência, uma 
maior exigência de satisfação em relação ao empreendimento [4]. Em contrapartida, 
observou ‑se, uma conscientização das próprias empresas em relação aos seus clien‑
tes, suas necessidades e o importante papel que estes representavam ao mercado 
da construção. 

O setor, no entanto, é apontado como o grande gerador de desperdícios pela enorme 
quantidade de entulho gerado em seu processo construtivo [5]. Estimou ‑se, através 
de pesquisas levantadas em canteiros de obras com empresas que utilizavam o sis‑
tema convencional de construção, que o gasto com desperdício poderia alcançar até 
30% do custo total da obra [6].

Constatou ‑se também, que patologias nas construções eram muito frequentes, e que 
o nível de produtividade em empresas brasileiras era menor que a metade praticada 
nos países desenvolvidos. Esse conjunto de falhas no processo de produção e no 
pós ‑obra, quando convertido em custos, mostrou que as empresas geravam um po‑
tencial bastante significativo na redução de custos e aumento da competitividade no 
setor como um todo, quando o combate ao desperdício se tornava uma prioridade [6]. 

Outra insatisfação que serviu de motivação aos empresários para se investir em 
melhorias, foram os métodos construtivos, considerados inadequados e associados à 
uma cultura de improvisação e desperdício, que apesar de não terem rompido com 
os métodos tradicionais, buscaram aperfeiçoar e incorporar novas ferramentas para 
racionalizar a produção e proporcionar uma maior instrumentação ao controle [4]. 
Demonstrou ‑se necessário, portanto, uma maior integração projeto ‑obra e de todos 
os envolvidos nos processos de construção de um edifício. Para isso, planejamento, 
disciplina e aceitação por parte de todos os membros da equipe diante da gestão e 
da elaboração do projeto tornaram ‑se essenciais.

Para se conduzir um maior entendimento de novos modelos de gestão, alguns es‑
tudos foram realizados no sentido de proporcionar um fluxo contínuo de melhorias 
e de padronização [7]. Esses estudos foram motivados pelo fato de que, em grande 
parte dos projetos de construção civil, notavam ‑se discrepâncias entre o projeto e a 
execução, além do baixo desempenho de qualidade e eficiência do setor.

Observou ‑se, que não só a tomada de decisões, como a fase de planejamento, eram 
habitualmente realizadas de maneira informal e, portanto, a retroalimentação das 
informações sobre o desenvolvimento da obra se dava de forma inconsistente e in‑
completa, levando a retrabalhos e desperdícios [8]. Em contrapartida, notou ‑se que 
empresas enxutas e com boas estratégias de comunicação demonstraram uma maior 
agilidade de resposta à novas situações [9]. 

Deste modo, concluiu ‑se que a função produção das empresas deveria estar prepa‑
rada para executar seus processos construtivos com qualidade e que esta deveria ser 
alcançada mediante treinamento da mão ‑de ‑obra, uso de ferramentas adequadas 
e com o desenvolvimento de procedimentos que racionalizassem a produção [10]. 
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Diante do exposto acima, considerou ‑se a inovação como fator determinante na 
competitividade entre empresas do setor [10], não só pelo fato deste requisito estar 
relacionado a melhorias processuais, mas também como fator chave na decisão de 
clientes que prezam por produtos inovadores e diferenciados.

Como alternativa e proposta para uma ruptura com o modelo tradicional de gestão, 
passou -se a considerar a integração da filosofia “Lean Construction” [LC] às práticas 
dos gestores das empresas de construção [10], a qual foi derivada da teoria “Lean” de 
produção e teve como percursor Lauri Koskela em 1992. 

O modelo de processo do LC, proposto por Koskela [11], estabeleceu que um proces‑
so consiste num fluxo de materiais (da matéria -prima ao produto final), que por sua 
vez é constituído por atividades que podem ou não gerar valor, sendo denomina‑
das atividades de fluxo aquelas que não acrescentam valor ao produto final. Após a 
identificação da cadeia de valor e da redução ou eliminação das etapas vistas como 
desnecessárias (desperdícios), determinou ‑se como objetivo, garantir que as etapas 
restantes fluíssem de forma eficiente e ininterrupta.  A vantagem do fluxo contínuo 
reflete diretamente na qualidade do produto, uma vez que a maior transparência do 
processo permite que os erros sejam detectados de maneira mais fácil [12].

A avaliação quanto aos princípios “Lean” foi considerada complexa, sendo mais viável 
a análise de práticas e ferramentas, ainda que a presença destas não signifique real 
implantação do conceito na cultura das empresas, mas, podem ser compreendidas 
como indícios da disseminação desses modelos de produção [13]. Seguindo esta 
mesma ideologia, diversos métodos foram propostos para avaliar o grau de imple‑
mentação da construção enxuta e, a abordagem mais utilizada, foi a de questionários 
ou formulários [14]. 

Frente a esse contexto, foi desenvolvido uma ferramenta chamada “Lean Construc‑
tion Assessment Tool” [LCAT], através da qual buscou -se aferir, a partir de outros 
métodos já desenvolvidos, o nível de implementação com base na avaliação da apli‑
cação de práticas da construção enxuta em empresas com o Sistema de Gestão da 
Qualidade já consolidado, almejando a melhoria contínua de seus processos [14]. 
O rigor matemático e estatístico utilizado para a elaboração do formulário de ava‑
liação, além da escolha das práticas presentes em sua versão final, possibilita sua 
utilização em diferentes contextos e por qualquer empresa construtora.

2.2. Os estudos de quatro empresas de construção civil

Os estudos dos quatro casos basearam ‑se na aplicação de um formulário desenvol‑
vido com base na ferramenta LCAT [14], através do qual foram analisadas práticas e 
ferramentas utilizadas pelas empresas, bem como os benefícios e dificuldades en‑
contradas na incorporação do “Lean” dentro das organizações.

A seleção das empresas que participaram do estudo, foi feita por amostragem não 
probabilística intencional, ou seja, não foram utilizados meios estatísticos para a 
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escolha dos participantes, e essa se deu exclusivamente através de julgamento das 
autoras da pesquisa e critérios específicos estabelecidos, em práticas de gestão e 
operação da empresa:

• Que possuísse técnicas e ferramentas de “Lean Construction” consolidadas 
em práticas de gestão e operação da empresa;

• Sistema de Gestão da Qualidade certificado;
• Critérios definidos para a seleção de fornecedores;
• Controle de entrega de materiais quanto atendimento às especificações e 

qualidade;
• Processo de Planejamento e Controle de Produção formalizado;
• Plano de longo prazo transparente;
• Fluxo geral de atividades definido;
• Departamento interno de Gestão de Projetos;
• Processo de verificação de projetos quanto à qualidade e especificações.

A pesquisa contemplou uma única etapa, através da qual os entrevistados recebe‑
ram por e ‑mail uma planilha em MS Excel® v. 2010 contendo o Questionário inicial 
(Tabela 1) seguido do Formulário de Aplicação (Tabela 2). Visitas presenciais foram 
descartadas devido a pandemia de Covid ‑19. As empresas participantes da pesquisa 
são construtoras, incorporadoras e prestadoras de serviço do segmento residencial 
e de infraestrutura da construção civil, de diferentes portes, atuantes fora e dentro 
do Brasil. Foram quatro empresas entrevistadas, denominadas pela autora de A, B, C 
e D. O questionário inicial de perfil, ilustrado na Tabela 1, teve como objetivo coletar 
informações básicas a respeito das empresas. Em seguida e, através do Formulário 
de Aplicação (Tabela 2), foram identificadas as práticas e ferramentas utilizadas em 
suas corporações.

Questionário de perfil da empresa

Área/ departamento de atuação: 
Porte da empresa: 
Segmento de atuação: 
Certificações: 
Declara que aplica construção enxuta? (sim/ não) 
Qtd. de obras em andamento: 
Qtd. de obras adeptas à filosofia Lean: 
Região/cidade em que estão localizadas: 
São identificados benefícios na aplicação da filosofia Lean na gestão do empreendimento? 
Quais?  
Existem dificuldades na implantação dessas metodologias? Quais? 

Das quatro empresas entrevistadas, todas identificaram benefícios na integração 
do “Lean” no gerenciamento de seus empreendimentos e apenas a empresa C não 
apontou nenhuma dificuldade em sua aplicação. A empresa D, quando questionada 
sobre os benefícios de sua incorporação, não só afirmou que está implantando em 
praticamente todas as áreas de interface com a obra, como se referiu a elas como 
“verdadeiras fábricas”. Concluiu -se, através dessa comparação, que houve a conscien‑
tização das empresas em relação à necessidade de se investir em processos cons‑

Tabela 1
Questionário inicial.
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trutivos mais mecanizados, como já observado [15]. Além disso, foi possível notar a 
motivação por parte dos empresários em provar que o setor é capaz de alcançar a 
modernização já vista em outros setores industriais, mencionada em pesquisa [4]. 
Em contrapartida, foram encontradas dificuldades em sua aplicação, exceto para a 
empresa C, que afirmou ter instituído o “Lean Construction” a partir da necessidade 
da companhia de se reinventar perante o mercado. Outra afirmação feita pela empre‑
sa C, foi que todos os seus funcionários são treinados a vivenciar a cultura “Lean”, o 
que enfatiza a afirmação de que a qualidade na execução dos processos de constru‑
ção só seria alcançada mediante treinamento da mão ‑de ‑obra, uso de ferramentas 
adequadas e procedimentos que racionalizassem a produção [10]. Para a empresa 
D, dificuldades são comumente encontradas em novos projetos, porém enfatizou -se 
que, a existência de uma equipe especializada ao “Lean” dentro da organização e vol‑
tada ao apoio de novos projetos, faz com que todas as barreiras encontradas sejam 
possivelmente transpostas e solucionadas. 

A existência de uma equipe especializada em “Lean” dentro da organização D, des‑
caracteriza o princípio de redução do tempo de ciclo e de equipes auto dirigíveis, o 
qual visa reduzir a dependência de terceiros nas tomadas de decisões, sendo neces‑
sário, capacitar as pessoas que trabalham diretamente dentro do fluxo [11].

Sobre o Formulário de Aplicação (Tabela 2) observam ‑se perguntas sobre a Gestão 
da Qualidade, a Gestão de Suprimentos, o Planejamento e Controle da Produção e 
sobre Gestão de Projetos.
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No Formulário de Aplicação (Tabela 2), a primeira das categorias avaliadas – Gestão 
da Qualidade, possui nove práticas e foi a que obteve maior adesão entre as empre‑
sas entrevistadas. As práticas analisadas estão relacionadas aos critérios de: 1– trei‑
namento dos funcionários, 2 – solução de problemas e 3 – organização do ambiente 
de trabalho e canteiro de obras, obtendo resultados mais satisfatórios, o critério de 
solução de problemas (critério 2), que envolve as seguintes ferramentas: grupos de 
solução de problemas na obra, padrão para identificação de causas raízes e ciclo 

Tabela 2
Formulário de aplicação.
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PDCA. A necessidade de grupos de solução de problemas foi devido à dificuldade de 
comunicação presente nas organizações tradicionais [11] e [16]. 

A segunda categoria avaliada diz respeito a Gestão de Suprimentos, e nela avaliou‑
‑se a preocupação que as empresas têm em relação ao gerenciamento do espaço 
físico para armazenamento, entrada e saída dos materiais e o controle de custos 
envolvidos em toda a logística da cadeia. Além da maior assertividade em relação ao 
melhor momento de compra e recebimento de materiais e do controle de qualidade, 
requerido por organizações com modelos tradicionais de gestão, percebeu ‑se princi‑
palmente nas empresas de maior porte C e D uma maior preocupação em controlar 
os custos envolvidos com perdas relacionadas às atividades de fluxo, que são aque‑
las que não geram valor [11] e [16], princípio denominado redução das parcelas de 
atividades que não agregam valor. 

No “Lean Construction”, o princípio de racionalização das movimentações e estoques, 
fundamenta ‑se na busca precisa dos recursos para a execução de determinada etapa 
da construção e tem como método o chamado “Just in Time” e a utilização de fer‑
ramentas como o “kanban”. Esse termo baseia -se na ideia de que nenhum produto 
deve ser comprado, transportado ou até mesmo produzido sem que haja procura e 
demanda. 

Em seguida, avaliou ‑se o Planejamento e Controle da Produção, área da gestão em 
que todas as empresas se consideraram aptas diante dos três pré ‑requisitos apre‑
sentados, sendo eles: processo de planejamento e controle de produção formalizado, 
plano de longo prazo transparente e fluxo geral de atividades definido. No geral, esta 
foi a área da gestão que obteve o resultado mais satisfatório da pesquisa, levando ‑se 
em consideração o atendimento dos pré ‑requisitos pelas quatro empresas estudadas 
e o alto grau de adesão das práticas e ferramentas apresentadas, as quais, principal‑
mente nas empresas B, C e D, demonstram grande aceitação. 

O que se vê, conforme os resultados obtidos, confirma a análise feita de que as em‑
presas passaram a investir na maior transparência dos processos em busca de facili‑
tar a identificação de falhas e de obter mais clareza sobre o fluxo de produção [12]. 
Essa clareza permite que as devidas correções sejam feitas no momento adequado e 
que melhorias sejam desenvolvidas e constantemente aperfeiçoadas.

Por último, analisou ‑se a Gestão de Projetos, cujas práticas não foram assinaladas 
pela empresa A em nenhum dos critérios apresentados. Apesar disso, as empresas 
B, C e D afirmaram fazer uso de todas as ferramentas e práticas que constavam na 
pesquisa, exceto a utilização do “Building Information Modelling” (BIM) pela empresa 
D para a compatibilização de projetos.

A definição enxuta de projeto, compreende o envolvimento de representantes de 
todas as etapas de ciclo do projeto, para que haja o alinhamento de valores e crité‑
rios antes mesmo do início da produção [17]. Notou ‑se, com as respostas obtidas dos 
critérios 1, 2 e 4, que o gerenciamento dos empreendimentos nas empresas B, C e D 
já possuem um sistema de comunicação mais direto entre projetistas e as equipes 
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de execução, além de ferramentas que as possibilitam validar e compatibilizar os 
projetos antes de sua iniciação. 

A identificação do valor requerido pelo cliente, abordado pelo critério de número 3, 
também faz referência aos princípios “Lean” de produção e já é uma prática ob‑
servada nessas três organizações. As filosofias convencionais de produção tendem 
a diminuir o papel do cliente, visto que eles não são identificados em muitos dos 
processos [11]. Essas melhorias, em conformidade com os requisitos do cliente, são 
buscadas também por avaliações pós ‑ocupação e, segundo os entrevistados, já são 
também realidade dentro destas empresas.

Percebeu -se que a empresa com menor desempenho na pesquisa foi a empresa A, 
por se ausentar da aplicação em duas das quatro áreas de gestão analisadas. Ainda 
assim, destacou ‑se o fato de a empresa  ‑ de pequeno porte e fundada em 2019  ‑ já ter 
critérios de Gestão da Qualidade e Planejamento e Controle da Produção muito bem 
definidos, permitindo -se a interpretação de que a empresa em questão já nasceu 
com a filosofia “Lean” incorporada à sua cultura.

3. Conclusão

Notam -se dificuldades em disseminar a filosofia àquelas equipes que já vinham sen‑
do geridas através de práticas convencionais de gestão, mas percebe ‑se que barrei‑
ras para a inovação e para o uso de ferramentas mais assertivas e consolidadas em 
outros setores industriais não mais existem para aquelas organizações cuja menta‑
lidade enxuta já faz parte de sua cultura. O “Lean” mostrou -se eficiente nas ques‑
tões que mais envolvem críticas à indústria da construção, que são: o desperdício 
exacerbado, prazos que fogem ao cronograma, processos sem transparência, falhas 
de comunicação e qualidade abaixo do esperado pelos clientes finais. Todavia, a 
ferramenta desenvolvida para a pesquisa, não abordou fatos comprobatórios e nem 
mesmo fontes de evidências que pudessem conduzir o entrevistado ao seu preen‑
chimento, tornando ‑a carente de uma abordagem mais aprofundada e de caráter 
qualitativo, onde fosse possível mensurar os ganhos obtidos, suas causas e efeitos. 
Para muitas referências, o BIM antecipa os processos decisórios da produção para o 
projeto virtual, sendo uma ferramenta de análise de alternativas de design, incluindo 
também as alternativas gerenciais da produção, tudo isso antes da construção real. 
E diante disso, como consolidar o BIM sem uma filosofia de inovação para a produção 
da obra? Os princípios do “Lean” de produção podem ser um começo para isso. 
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Abstract

Changing the way OSH management is performed with BIM is relevant. Several au‑
thors propose that real world cases need to be studied as there are few examples 
of studies covering BIM implementation for OSH. The UK PAS1192:6 introductory 
standard indicated some of the requisites and approaches to implementing BIM for 
OSH. Lessons from projects that have already implemented PAS 1192:6 will provide 
valuable inputs. This paper explores the stakeholders’ perceptions about benefits 
and barriers of adoption of BIM for OSH purposes using examples from a complex 
large project (Thames Tideway Tunnel). The methodology adopted was a survey of 39 
project participants. The study focused on the following areas: collaboration, risk as‑
sessment, training and awareness, inspection of workplaces, work accidents, budget 
control, error detection, liaison between logistics and productivity.  The implementa‑
tion of the new BIM based approach to construction OSH management in this project 
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shows that there is a very positive vision, namely in areas of risk assessment and 
training, in terms of the improvement of OSH management as well as of optimiza‑
tion of times and costs, better liaison between OSH and production, with increased 
production efficiency. This can potentially lead to a paradigm shift in OSH manage‑
ment in large projects.

1. Introduction

1.1. Background and justification

Research into BIM for OSH is justified by key technical and scientific factors and gaps, 
witnessed by the authors in their day ‑to ‑day professional activities, and which are 
shown below:

1) Underground works – although underground works have been carried out for sev‑
eral thousands of years, the scope and scale has increased exponentially in recent 
years. They have been critical to development of the central infrastructure of cities 
and urbanized areas [1]. There is an undeniable link between population growth 
and the development of underground infrastructures. Underground infrastructure 
can improve mobility, quality of life and ultimately social sustainability of the city’s 
inhabitants; concomitantly, as a city’s population grows it presents an opportunity 
to install infrastructure systems which are more economically feasible  and environ‑
mentally sustainable [2].  

2) High accident rates on construction sites – These continue to persist despite sev‑
eral evolutions in the improvement of construction processes. Factors contributing 
to high accident rates include the increasing complexity of site operations and in‑
creasing fragmentation in the supply chain and subcontractors. Safety statistics for 
construction indicate high fatality, injury and illness rates all over the world both in 
the construction phase and in the maintenance phase, with a considerable financial 
and logistical impact on companies, and with short, medium and long ‑term reper‑
cussions.  

3) Risks in tunnelling – Tunnelling risks are as extensive as those involving works 
above the surface, or even more [3]. Tunnelling works are prone to several types of 
emergency situations, particularly collapse, electrification/electrocution, being hit by 
a vehicle, roadway accidents, intoxication and lack of oxygen.

4) Lack of BIM adoption in OSH settings: Architecture, Engineering, Construction and 
Operation (AECO) Industry is experiencing changes influenced by the need for im‑
proving methods to complete ever more complex projects with increasingly strict 
budgets, faster pace of construction and higher quality. However, although there has 
been a broad increase in the area of OSH, BIM does not yet have the prominence it 
has in other disciplines. Additionally, there are no published cases of a practical ap‑
plication of BIM in OSH at a real ‑life, complex construction project (note that NBS 
Digital Construction Report 2021 focus, in a global approach, that “there isn’t clarity 
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among all professionals in terms of what they need to do in order to play their part 
in creating the golden thread of information” [4]).

5) Past research points to the need to explore practical cases – tests should address 
and clarify the various perspectives that are still existing internationally, namely in 
PAS1192:6 [5]; further research is needed to explore the advantages of using BIM for 
OSH using suitable case studies [6];  there should be a focus on detecting barriers, in 
order to try and find solutions for them [7]; there is incomplete technology transition 
from construction safety research into practice [8]; and there is a gap between the 
theory and realized benefits at the application stage by industry [9]. 

1.2. Gaps and objectives 

According to the technical gaps which show that there is a need for further studies, 
based on real cases, that will demonstrate the most adequate way to integrate OSH 
technical information  with modelling software. The  main objective of this study is 
to understand experts perceptions regarding the integration of OSH management 
with  BIM in a large and complex project which takes into account the require‑
ments of PAS1192:6 [10]. Providing construction stakeholders with information to 
improve OSH management along with identifying key benefits and barriers that will 
improve knowledge. This in turn will lead to increased adoption of BIM solutions, 
especially amongst smaller contractors who are typically more likely to be resistant 
to change  [4]. In this way, safety performance throughout the industry should be 
improved. 

The following section outlines a literature review of the theme, whilst Section  3 
presents the approach and methodology to the research and Section 4 provides the 
results, demonstrating the feasibility and effectiveness of the concept. Section 5 cov‑
ers the conclusions, explores limitations, and explains future trends.

2. Literature review

The attempt to improve OSH working conditions through BIM tools is an increasingly 
clear trend worldwide [11]. The advantages emerging in the literature are listed 
below: 

– Improved risk detection in design phase [8];
– Faster notification about the risks that could not be avoided in the design 

phase as well as the corresponding preventive measures and conditions on 
the site and surrounding area [12];

– 3D tools are more effective for OSH than 2D static drawings, given they ad‑
equately simulate actual working conditions, allowing visual assessment of 
working conditions [13];

– A better identification of hazards and risks namely identification of zones 
or time periods where there is a higher level of risk [12] has improved risk 
management;
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– Improves the capacity of identifying, anticipating and minimizing risks and 
conflicts before the onset of problems on the construction site, as facilitator 
for better identification of hazards and risks and allowing immediate prob‑
lem solving [14], saving time and costs;

– Improved visualization and early simulation of working conditions [13] which 
facilitates the identification, anticipation, and minimization of risks before 
problems appear on the ground;

– The integration of safety planning and project planning which enables safety 
managers to recognize when, where, and why safety measures on the safety 
plans must be used [15];

– It corresponds to faster access and dissemination of information [16], with 
the ability to easily cross the linguistic barrier, improving training actions 
and communication between participants, the outputs being easily utilized 
for training purposes [17];

– It can increase the risk recognition capacity of workers, which makes the real‑
‑time communication between safety managers and workers more effective 
and, by so doing, reduce the probability of accidents [18];

– It enables a detailed analysis of the construction site logistics, which can be 
used to enhance the flows of materials and equipment, optimizing the space 
available at the construction site, and improve safety conditions [19]; 

– It allows a spatial and temporal simulation of construction site and tasks in 
progress, optimizing planning, improving logistics and productivity, and al‑
lowing a more efficient analysis of problems and potentially reducing costs 
and waste of time [16];

– The upfront simulation of the sequence of tasks leads to the early identifica‑
tion of various scenarios, with their opportunities and problems, allowing for 
the evaluation of advantages and disadvantages of each scenario [8];  

– It helps the planning of tasks, in particular regarding constructability – which 
is typically not considered enough  ‑ as well as the necessary resources for 
each one, reducing the number of possible errors in the project [14];

– It allows for the comparison between what is planned and what is done, 
within the scope of OSH e.g., setting up of collective protection;

– It allows for a swift translation of planning changes into safety ‑related 
changes [11];

– Facilitates the task of inspecting workplaces [14]; 
– A reduction in the time spent in quantity take ‑off and estimation from weeks 

to minutes [20];
– It allows for an easier correction of costs and budgets whenever a change is 

made in the project in terms of construction solutions, materials, equipment, 
and labor, among others [21]; 

– It is possible, at any time and at any stage of the work, to know what mate‑
rial is needed, as well as to foresee the estimated final cost related to each 
activity [11].

Based in the literature review, next section will explore how these different uses of 
BIM where understood by stakeholders in a large and complex project.
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3. Methodology

3.1. Presentation of case study

The research is based on the FLO JV on the Thames Tideway Tunnel (Tideway) super 
sewer project based in London, UK. This project was selected because: 

a) This is the biggest infrastructure project (£4.2 billion pounds) ever under‑
taken by UK water industry and one of largest in Europe; 

b) There are some excellent examples of management of the issues covered 
by the research;

c) The project stakeholders’ perspective include researching innovative tech‑
nologies as a way of improving cost ‑effectiveness, productivity and quality 
of work delivered.  

Underneath London lies a sewerage network, designed in the Victorian Era by Sir 
Joseph Bazalgette. Even though the sewer structure is still in good condition, despite 
its age, it has a shortcoming – due to the increase of people, it spills millions of tons 
of sewage into the tidal section of the Thames every year, polluting the river. Tideway 
addresses this problem by providing a new “super sewer” infrastructure for London 
which aims to reduce the current number of discharges of effluent into the River 
Thames. This will dramatically improve the water quality of the River Thames and 
give the city a wastewater system it can rely on for the next 100 years. The scheme 
is designed to intercept existing sewer outfalls located along or adjacent to the river 
with the construction of new interception chambers and shaft structures built into 
the foreshores on or adjacent to the existing river wall combined sewer overflows. 
The main transfer tunnel is 25km long and 7.2m internal diameter located predomi‑
nantly beneath the central section of the River Thames and will connect to 34 of the 
most polluting combined sewer overflows. Construction commenced in 2017 with 
completion scheduled for 2023. The Tideway project has been let as three distinct 
contracts for three Main Work Contractors comprising Central, East and West. A Fer‑
rovial Agroman UK and Laing O’ Rourke Construction joint venture (FLO JV) will be 
undertaking the central section of the Tideway scheme as Principal Contractor and 
Designer. This section measures 12.7 kilometers in length and is the largest of the 
tunnel's three sections with a contract value of 746 million pounds (Eur1,050 mil‑
lion). The Central Section of the Thames Tideway Tunnel project has 24 construction 
sites and is illustrated in Figure 1.
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The central section has eight construction sites which include a total of 26 shafts 
with depths varying between 10 and 70 meters. Tideway, as Project Owner, has the 
aspiration to deliver a transformational approach to OSH which enables the sharing 
of best practice to deliver OSH performance better than anything else that is cur‑
rently experienced in construction [22]. FLO, as a contractor, is taking steps to ensure 
that workers leave the project with a good understanding of OSH management and 
an ability to implement some of the transformational approaches they have experi‑
enced on other projects. Both Tideway, as a Project Owner, and FLO, as a Main Con‑
tractor, adopted BIM as a management tool.  

The focus of the research is based on actual OSH BIM approaches that the FLO JV has 
used on the Tideway project. The research covers the design and construction phases, 
and it should be noted that their BIM approach was not only applied to H&S issues. 
In this research an online survey was chosen as the data collection vehicle as it had 
the capability of reaching a high number of respondents, provided anonymity, gave 
respondents the choice of when it was competed (within the target timeframe) and 
did not expose respondents to influences from the questioner. The questions were 
crafted after analyzing the gaps identified in the literature review in order to obtain 
data to assess the impact of using BIM on OSH. The questionnaire was reviewed by 
two highly experienced technicians to provide internal validity and to provide feed‑
back to improve the questionnaire. A survey with closed ‑answer questions was de‑
veloped. It was drafted a multiple -choice survey ranging from “1  - strongly disagree” 
to “5  - strongly agree”. The survey asked respondents to rate their agreement with the 
following statements: How would you rate your agreement with the phrase: S1 -“BIM 
aids the anticipation and improvement of risk identification ”; S2 -“BIM facilitates risk 
assessment”; S3 -“BIM helps to identify, implement and monitor preventive meas‑
ures”; S4 -“BIM provides faster access to information and improves dissemination”; 
S5 -“BIM improves the quality of training activities”; S6 -“BIM has the ability to easily 
cross the linguistic barrier”; S7 -“BIM facilitates the task of inspecting workplaces”; 

Figure 1
Tideway map.
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S8 -“BIM assists in the investigation of accidents”; S9 -“BIM helps to control budg‑
ets/costs related to risk prevention”; S10 -“BIM improves logistics and productivity”; 
S11 -“BIM helps to save time”; S12 -“BIM optimizes collaboration”; S13 -“BIM enables 
better management”; S14 -“BIM reduces the number of possible conflicts and errors”; 
S15 -“BIM help to integrate production planning and risk prevention”; S16 -“The launch 
of the PAS 1192:6 standard has affected the way Health, Safety and Well ‑Being was 
managed”; S17 -“BIM tools available for Health, Safety and Well -Being are sufficient 
and adequate”; S18 -“Adopting BIM has increased coordination of OSH documents”; 
S19 -“BIM has reduced occupational risk levels”. The panel of respondents of survey 
(56) was composed by research team with FLO JV and the selection criteria requiring 
respondents to have at least 2 years of experience in the field of construction and be 
currently working in Tideway project. Participation in the survey was voluntary and 
anonymous. The survey was implemented between April and September 2021. It was 
obtained 39 full and valid answers of a total of 56. All requirements need were veri‑
fied in order to confirm the validated answers.  30% are Site tunnel/SCL/interface or 
civil Engineer, 32% are OSH Manager, Head, Director, Leader, Manager or Technician, 
26% are BIM Specialist, Coordinator, Manager or Modeller, 7% are Environmental/
Quality Engineers, 5% are Project Owner Representative or Program Director. This 
split was there to give a general idea of the split in the roles of the respondents in 
terms of BIM vs OSH. However, all respondents are OSH related. 

4. Results and discussion

The results were analyzed in an aggregate method that did not differentiate the 
work areas of respondents. The results obtained in the survey are presented, ana‑
lyzed and discussed below. 

Figure 2 illustrates the results obtained in survey. 

The results are examined by analyzing each answer and discussing the likely reasons 
for the percentage obtained. In the majority of the questions, most of the respond‑
ents agreed with the sentences, confirming that using BIM for OSH purposes is a 
good option. They, therefore, provide good insights into the validity, feasibility and 
suitability of the use of BIM for OSH.

Figure 2
The results obtained in 
survey (in percentage).
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S1 – BIM aids the anticipation of risks and therefore improvement in risk identification 

Most respondents (77%) agree / strongly agree and 23% are neutral. This result con‑
firms that risk identification is one of the more important features of BIM use in OSH 
management.  The perception of respondents reflects the case that the project was 
delivered using 3D and 4D models both for permanent works and temporary works 
(i.e. cofferdams). This enabled the scenario ‑testing of construction sequences includ‑
ing plant movement and safe working zones. This result can also be a positive sign 
for the potential of using BIM for OSH in design phase. 

S2 – BIM facilitates risk assessment 

The majority of respondents (74%) agree/strongly agree and 23% are neutral. From 
this it may  be the case that BIM is seen  as a facilitator of the production and dis‑
semination of Construction Phase Risk Assessments and Method Statements. This is 
enhanced with the use of 4D BIM. This shows that risk management is being carried 
out differently which supports the use of a BIM based approach.

S3 – BIM helps to identify, implement and monitor preventive measures 

Most respondents (75%) agree/strongly agree and 20% are neutral. This result again 
supports the notion that BIM supports how preventative measures are dealt with.

S4 – BIM provides faster access to information and improves dissemination

Most respondents (69%) strongly/agree or agree and 28% were neutral. This shows 
that to a slightly lesser extent that BIM enables better access to OSH data and 
information.

S5 – BIM improves the quality of training activities

A majority of respondents (66%) strongly agree/agree and 31% were neutral. These 
numbers show that views on BIM’s use in facilitating training is not as strong. It 
should be noted that Tideway is using a new type of induction, EPIC. The fact that 
EPIC is a novel approach using the latest VR technology rather than a BIM based 
solution could account for this lower result.   

S6 – BIM has the ability to easily cross the language barrier

Most respondents (74%) strongly agree/agree and 23% were neutral. This result 
shows that BIM is seen as a key enabler in overcoming barriers due to linguistic issues 
which can arise on UK construction sites due to workers from different nationalities.

S7 – BIM facilitates the task of inspecting workplaces

A relatively smaller majority of respondents (51%) strongly agree/agree and 36% 
were neutral. This is an indication that the use of BIM for this activity is not very 
widespread currently. 



1634º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

S8 – BIM assists in the investigation of accidents

Again, a relatively smaller majority 51% of respondents strongly agree/agree, 36% 
were neutral and 13% disagree. This is an indication that the use of BIM for this 
activity is also not very widespread currently. This is reflected in the literature that 
show that his OSH area is not currently being the subject of much research.

S9 – BIM helps to control budgets / costs related to risk prevention

A smaller majority of respondents (57%) strongly agree/agree, 33% were neutral and 
10% disagree. This result shows that due to the high proportion of respondents not 
agreeing there are doubts about the use of BIM to assist OSH budgeting.

S10 – BIM improves logistics and productivity

Most respondents (76%) strongly agree/ agree and 21% were neutral, result that is 
compatible with 2020 NBS Report which indicates that 71% of respondents see that 
BIM improves productivity [23].  This is evidence that changes are taking place and 
that productivity can be enhanced with this.

S11 – BIM helps to save time

A majority of respondents (72%) strongly agree/agree and 23% were neutral which 
shows that it can be used to improve OSH management responsiveness and pro‑
ductivity.

S12 – BIM optimizes collaboration

Most respondents (71%) strongly agree /agree and 26% were neutral. One of the 
main reasons for this result was due to many actors were already familiar with the 
use a Common Data Environment (CDE) in other complex projects (such as Crossrail) 
to share project information. It also aligns to the 2020 NBS report that indicates that 
use of CDE’s to share project information is becoming increasingly prevalent, and 
shows how the industry is moving from being predominantly paper ‑based [23]. In 
terms of OSH, it means that CDE assisted participants to manage risks and helped 
improved the flow of information. This high percentage was also likely to be due to 
many stakeholders working with CDE to manage thousands of different documents. 
BIM provides good communications between all stakeholders in order to manage 
design and construction issues e.g. approvals, getting access to appropriate versions 
of documents, risk transfer, preparation of definitive and temporary works, reviewing 
constructability, clash detections, risk registers, method statements, investigation of 
accidents, etc. Creation of 4D models was also used to help plan and disseminate 
construction site safety activities by providing a weekly look ‑ahead of construction 
activities. This provides evidence that major collaboration changes are now taking 
place in the construction industry.
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S13 – BIM enables better management

A large majority of respondents (66%) strongly agree/agree and 31% were neutral. 
This shows that BIM is viewed as improving the management of projects  

S14 – BIM reduces the number of possible conflicts and errors

A clear majority of respondents (82%) strongly agree/agree. This l result confirms the 
result in the NBS report 2020 that identifies this area as one of the main advantages 
of BIM [23].  

S15 – BIM help to integrate production planning and risk prevention

A majority of respondents (72%) strongly agree/agree and 28% were neutral. These 
results show that, as noted in the previous literature, BIM can assist with the plan‑
ning of works and the reduction in risks.  

S16 – The launch of the PAS 1192:6 standard has affected the way Health, Safety and 
Well ‑Being was managed

Over a quarter of respondents (30%) strongly agree/agree and 64% were neutral. 
This shows that awareness of PAS1192:6 and its importance is relatively low. This 
may be due to the fact that PAS1192:6 is written as guidance which gives three very 
different choices for integrating this kind of information, but it does not say which 
is the best i.e. graphic marking or. Note that in Tideway adopted graphic marking as 
one of the most basic and common ways of integrating OSH information into the 
model's digital data. This consists of introducing a 3D symbol (mark) in the graphic 
component of the model, giving a visual cue to a risk present in that place or within 
that object. This mark can have information about the risk and can also be linked, 
e.g., to a safety procedures sheet.  

S17 – BIM tools available for Health, Safety and Well ‑Being are sufficient and 
adequate

A minority of respondents (20%) strongly agree/agree, 49% were neutral and 26% 
disagree. The results show a general disagreement with the statement. This number 
may be explained by  the fact that there are some recent software tools that are be‑
ing trialed and have not yet fully proved BIM’s  utility and viability in OSH settings.

S18 – Adopting BIM has increased coordination of OSH documents

A minority of respondents (40%) strongly agree / agree, 44% were neutral and 13% 
disagree. These results do not align  with the 2020 NBS report where the vast major‑
ity (85%) of users and non ‑users say that BIM increases coordination of construction 
documents speeding up the process and aiding in communication and production of 
information [23]. The figures may reflect the level of maturity in the use of BIM for OSH.  
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S19 – BIM has reduced occupational risk levels

A minority of respondents (41%) strongly agree / agree, 41 % were neutral and 18% 
disagree. This result is not compatible with NBS report that affirms that 72% of BIM 
users agree that it reduces the risk of problems arising [23]. This is obviously an area 
that needs further research. 

5. Conclusions

There has been a broad increase in understanding and interest in applying BIM to 
the area of prevention of occupational risks. Integrating OSH in digital data through 
BIM proves to be a task that implies the effort of all stakeholders, especially in sce‑
narios characterized by the multidisciplinary nature of the work teams and a multi‑
‑organizational scope. The main output of the research is a practical industry guid‑
ance on how large and complex projects can practice OSH management using a BIM 
approach. This will become a legacy for the wider industry, raising standards for fu‑
ture similar projects. BIM OSH implementation will enable the AECO industry to deal 
in a more targeted way to improve risks management. This will lead to quicker and 
better prevention planning resulting in more efficient OSH processes and increased 
productivity which will provide a stronger link between production and safety.

It can be said that as Tideway project stakeholders have some BIM experience and 
already realized their advantages, so they probably turn to be more effective in lever‑
aging BIM implementation for OSH purposes. Observing the results obtained, it can 
be seen that BIM implementation for OSH has been well received by the Tideway 
technical community, namely in risk assessment and training areas, which reinforces 
and validates the results of previous studies. It can then be concluded that the im‑
plementation of the new BIM based approach to construction OSH management 
in this large and complex project shows that there is a very positive vison in terms 
of OSH management as well as of optimization of times and costs, better liaison 
between OSH and production, with increased production efficiency. This fact can 
potentially lead to a paradigm shift in OSH management. It also can be noticed that 
the implementation of BIM for OSH implies that there is a collaborative culture be‑
tween stakeholders, that people have the appropriate skills and are trained on the 
importance and usefulness of technology. In this research there was a very positive 
effect of the joint efforts of the academia and industry which should be stressed, as it 
enhances and facilitates the implementation of research such as this, taking advan‑
tage of the know -how of the parties, respectively scientific and technical.   

This is ongoing longitudinal research in progress and so new phases are planned. 
A focus group will be set up to conduct interviews to improve results and overcome 
limitations. The following topics should be considered in further studies: practical 
cases of implementation of OSH information through BIM (namely  best practices, 
difficulties and barriers) must be recorded and published, in the format of “lessons 
learned”, for legacy / future memory to clarify PAS1192:6 perspectives. Dynamics 
and trends of BIM for OSH at European level and different National levels should be 
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explored and monitorized. Limitations of study: as the study only takes place in one 
project, it may not provide a complete picture of the whole industry. Unprecedent 
COVID lockdowns and restriction had a great influence in terms of small sample size 
of survey and affected on gathering answers and discussing results. On the other 
hand, COVID had a positive effect in terms of facilitating gathering of the team and 
growing of partnerships (through periodic online platforms).
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Resumo

O sector AEC encontra ‑se numa fase de disrupção, resultante da ausência de mão de 
obra especializada e operacional, processos que implicam baixa produtividade, in‑
corporando atualmente um novo vetor critico relacionado com a urgência climática 
e transformações associadas. 

Esta crise do sector motiva uma enorme preocupação, mas em simultâneo promove 
uma excelente oportunidade de mudança, que na visão da CASAIS será ultrapas‑
sada estrategicamente através da forte adoção da digitalização orientada para a 
industrialização. 

São explicados os passos de investigação e desenvolvimento implementados para 
a conceção e incorporação de soluções industrializadas em projetos de edifícios. 
Descrevem ‑se as metodologias de organização da informação, testagem em protó‑
tipos para análise da performance dos produtos, sustentabilidade, KPI de produção, 
resistência, durabilidade, entre outros.

São também expostos os passos necessários para determinar o potencial de in‑
dustrialização de projetos tradicionais, não concebidos inicialmente para esse fim, 
adaptando ‑os às soluções modulares, através de mecanismos tendencialmente au‑
tomatizados (mass customization).

É demonstrada a possibilidade de integração desde a origem do conceito, até ao 
produto acabado, da metodologia BIM orientada para o Design For Manufacturing and 
Assembly. Desde o projeto original, à conceção da Arquitetura e da Estrutura, até às 
soluções modulares de compartimentos do edifício, enquadrando toda a filosofia de 
industrialização da construção para coexistência com o processo de DfMA. 

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.14

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.14
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Por fim, são expostas algumas das estratégias adotadas para transformar uma abor‑
dagem modular numa aplicação concreta e real e também como, através da obra, se 
pode retroalimentar os modelos de informação para monitorização, aprendizagem e 
aprimoramento dos processos.

1. Introdução

Para além da evidente insuficiência de rendimento produtivo quando em compara‑
ção com as outras indústrias [1], à data concorrem outros fatores que colocam em 
risco o status quo do sector AEC construção. Como exemplo, é de referir o desapare‑
cimento consistente de mão ‑de ‑obra e consequente aumento de preço [2], associado 
ao despertar de uma consciencialização da necessidade de uma ação pró ‑climática 
geral uma vez que a indústria da construção é, por um lado extremamente extrativa 
e, por outro, extremamente poluente e geradora de resíduos [3]. A industrialização 
fortemente digitalizada (BIM – modelos, processos e gestão de informação) é uma 
clara aposta do Grupo Casais, como resposta aos problemas mencionados no sentido 
da sua inflexão e de demonstração da capacidade de adaptação às circunstâncias, 
fazendo face a desafios ímpares partilhados com toda a sociedade.

O presente artigo expõe a filosofia de industrialização implementada no Grupo Ca‑
sais, conforme tem emergido nos últimos anos, que apresenta casos de estudo su‑
ficientes para suporte de uma visão geral da estratégia e processos passo -a -passo.

2. Industrialização da Construção – Panorama geral

Para melhor enquadramento geral das etapas associadas ao caminho de uma abor‑
dagem mais digital e industrializada da construção devemos ter em conta a Figura 
1 onde se caracteriza de forma sucinta as fases, intervenientes, processos e cadeias 
de informação associadas.

Resumidamente, são de considerar três grandes fases nas quais se sequenciam os 
processos:

Figura 1
Fases, equipas, 
processos e cadeias de 
informação.
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Na fase de desenvolvimento técnico e conceptual, levada a cabo pelas equipas pro‑
jetistas, é desenvolvido um projeto correspondente a uma solicitação específica de 
um cliente. De forma convencional, a inclusão de práticas beneficiadoras da indus‑
trialização não faz parte da solicitação. Como tal, o produto desta fase é o que chama 
de “projeto convencional” (idealmente, um anteprojeto). Na fase de desenvolvimento 
de pré ‑construção e design industrial o objetivo é, em primeira instância, determi‑
nar a viabilidade do projeto no sentido da abordagem industrializada e, caso exista, 
por um lado, proceder a todas as alterações e validações técnicas necessárias para 
o otimizar para a dita produção e, por outro, enriquecer o projeto com informação a 
fornecer às equipas de produção, no momento de charneira entre fases. Na última 
fase, a fase de produção off ‑site e execução in ‑situ, as equipas de produção utilizam 
toda a informação constituída na fase anterior  ‑ conforme solicitado pela equipa de 
produção  ‑ para fabricar e montar os componentes em ambiente industrial, organi‑
zar a logística necessária ao seu transporte e armazenamento no local de aplicação 
(obra) e executá ‑los in ‑situ.

As cadeias de informação, sucintamente, correspondem à atribuição a todos os ele‑
mentos a fabricar de 3 códigos: de gestão industrial (identificador exclusivo de cada 
componente no ambiente industrial), de classificação do produto no universo do 
Grupo Casais e de atribuição do sector de aplicação em obra (ambos descritos em 
maior detalhe na secção 7). Na fig.1, também podemos ver em que fase são introdu‑
zidos e até quando são relevantes.

É importante ainda outro esquema (Fig.2) que resume os 4 grupos dos vários graus 
dos projetos para acomodarem uma abordagem mais industrializada / fabrico off ‑site 
dos seus componentes.

Esta triagem é feita a montante de tudo no “Estudo de Viabilidade”, após o qual se 
consegue identificar até que ponto é razoável aplicar a lógica do fabrico tipo linha de 
montagem aos componentes de cada projeto, ou seja, qual o seu potencial de indus‑
trialização. Em casos ostensivamente inaptos (pensemos numa reabilitação em que 
cada componente é diferente de todos os outros para se adaptar a uma pré ‑existência 

Figura 2
Abordagem de projeto 
com respeito à 
industrialização.



1714º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

nada modular), é eliminado o projeto da grelha de industrialização. Por outro lado, 
podemos ter um projeto adaptável, ou seja, que apesar de não ter sido desenvolvido 
conceptualmente para tal, apresenta potencial para industrializar, após ajustes pon‑
tuais (adaptação técnica). Há ainda o grupo do projeto preparados para acomodar a 
industrialização, nos quais a filosofia é altamente modularizada, tanto que não só 
dispensa o estudo de viabilidade como a própria adaptação técnica. Por fim, uma 
abordagem de mentalidade integralmente industrial é imaginada como integradora 
em projeto de produtos pré ‑concebidos pela indústria que os vá construir. Nesta 
abordagem, o projetista dispõe de módulos (ou sub ‑módulos de módulos) cuidado‑
samente preparados num cardápio para facilitar a sua consulta e utilização, com in‑
formação embutida relevante para cada tipo de utilizador de cada fase. Por exemplo, 
módulos com toda a informação estética, geométrica e construtiva para consumo 
do projetista e códigos de gestão industrial e instruções de fabrico direcionados à 
equipa de produção a quem sejam encomendados. Atualmente, no mercado nacional, 
a abordagem mais frequente é a adaptável, mas começam a surgir solicitações dos 
níveis seguintes. Cada vez mais por parte dos próprios clientes, no sentido de agilizar 
a construção e garantir a qualidade da execução.

3. Estudo de viabilidade de um projeto para abordagem 
industrial

No estudo de viabilidade, determinante para verificar o potencial de industrializa‑
ção do projeto em análise, é feita uma análise de deteção de padrões para todos os 
componentes, numa perspetiva de os poder vir a produzir industrialmente, ou seja, 
em série/linhas de montagem partilhadas. A quantidade de elementos similares é 
o fator chave nesta primeira verificação. Daí que compartimentos altamente stan‑
dardizáveis, como é o caso das instalações sanitárias ou cozinhas, sejam logo tidos 
em conta. Neste processo, também é classificada a não padronização em dois tipos: 
não ajustável e ajustável. Esses elementos só encaixam na estratégia caso exista 
margem para acomodar a adaptabilidade necessária, tais como abertura do cliente, 
abertura dos projetistas, características dos materiais, constrangimentos geométri‑
cos ou regulamentares, etc. A segunda verificação é a clusterização, ou seja, após a 
adaptação expectável, qual o número de grupos e sub ‑tipologias alcançáveis. Neste 
passo, imaginando o cenário do processo produtivo, é determinante conseguir um 
número razoável de variações a produzir, o mais baixo possível. Por exemplo, para 
um grupo de 400 I.S. similares, após ajuste, conseguir apenas 20 tipologias (muitas 
linhas e instruções de fabrico partilhadas) é um bom indicador, ao passo que 100 
tipologias (ainda que cada corresponda a 40 unidades) poderá representar um cons‑
trangimento da operação, quer pela necessidade de criação e dificuldade de gestão 
de instruções de fabrico, quer pelas logísticas de armazenamento e planeamento.
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Ainda que ambas as verificações possam ser feitas de forma convencional, é pos‑
sível socorrer ‑se de automatização via algoritmos de hierarchical clustering (Fig. 3) 
para deteção de padrões e categorização dos grupos possíveis (incluindo previsão de 
ajustes para maior standardização), com um número mínimo de inputs do utilizador 
e com base numa modelação muito preliminar (LOD200) como base de informação 
(Rooms, Walls, Componentes com instalações MEP e portas, para o exemplo de uma 
I.S.), conforme visível na Fig. 3. Nesta abordagem, os resultados da análise são obti‑
dos de forma muito expedita e com consistência superior.

4. Adaptação técnica do projeto base

Após a validação do ponto 3, recordando a Fig.2, não é suficiente reconhecer o po‑
tencial de um projeto A – projeto base. De seguida, procede ‑se à adaptação na qual 
a pré ‑construção se encarrega do seu redesenho, para representação do impacto 
das adaptações necessárias (ponto 5), constituindo um projeto B – otimizado para 
fabrico industrial. Este passo é fundamental, já que o projeto A é o produto de con‑
formidades próprias implícitas, de solicitação do dono de obra (solução de programa 
e geometria) e constrangimentos especiais (técnicos, regulamentares, etc). Assim, an‑
tes de avançar com a produção, é necessário submeter o projeto B à validação dos 
projetistas e cliente, para a derradeira validação externa.

5. Industrialização e DfMA: BIM de A a Z, do projeto à pro‑
dução e execução

Com o projeto B validado (compliance técnico, espacial, geométrico, regulamentar, 
etc.), procura ‑se nesta fase de pré ‑construção e design industrial construir a infor‑
mação que instruirá o fabrico, garantindo outros dois compliances previamente acor‑
dados com as equipas produtivas: standards de produção industrial e de transporte/
logística. A informação é introduzida e consumida em três escalas de atuação, a que 
chamamos de “Macro BIM” (pré -construção, à escala do edifício/arquitetura 1/100 – 
1/50), “Micro BIM” (à escala mais aprofundada da arquitetura 1/20 – 1/10) e, por fim, 
“Nano BIM” (à escala dos componentes/design industrial e elementos e instruções 
de fabrico).

Figura 3
Hierarchical Clustering 
(automático) de modelo 
parcial com LOD200.
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Para o “Macro BIM”, os fatores críticos são a integração do módulo completo na ge‑
neralidade das plantas do edifício (coordenação geral com larguras de corredores, 
coretes, estrutura, etc.)

Para o “Micro BIM” (Fig.4), os fatores críticos são:

1) garantir folgas, espessuras, pormenores, margens de segurança, resistência 
e reforços dos materiais, etc. e encaixa com os standards específicos da 
indústria;

2) garantir que as especificidades relacionadas com a manobra, o transporte, 
a stockagem, e a própria operação dos trabalhadores e das máquinas são 
acautelados;

3) constituir modelo de informação LOD300/350 e documentação de 
arquitetura (escala 1:20) que servirão de base aos próximos processos, 
tanto geometricamente como pela classificação dos componentes e do 
respetivo sector de aplicação (ponto 5).

Por fim, na charneira entre a pré -construção e a equipa de produção industrial, a 
informação é entregue à segunda, para ser assimilada pela gestão industrial e con‑
vertida em instruções no standard de comunicação específico do chão de fábrica 
– dados para fabrico  -, via o “Nano BIM”. Ao nível do “Nano BIM” (Fig.5/Fig.6), o pre‑
tendido é desconstruir os elementos macro nas peças fundamentais (micro – para‑
fusos, dobradiças, etc.), com o detalhe a uma escala mais próxima da realidade (1:1 
a 1:10) – LOD 400/500. Pretende ‑se obter uma listagem de todos os componentes e 
respetivas quantidades (BOQ – Bill of quantities / BOM – Bill of materials), incluindo já 
um controlo mais profundo da exequibilidade de montagem, garantido pela ação da 
equipa de design industrial.

Figura 4
“Micro BIM” – 
componentes de 
arquitetura.
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Com estes elementos em mão, as linhas de manufatura/montagem convertem dese‑
nhos e listas em componentes construídos off ‑site, para embalar, transportar e ins‑
talar em obra.

Este encadeamento dos processos e averiguações cada vez mais profundas garan‑
te uma filtração progressiva dos problemas vs. pré -requisitos da indústria, muito a 
montante do projeto chegar à pré ‑produção. De outra forma, a curta margem para 
a realizar em cima do fabrico aumentaria a probabilidade de engarrafamentos das 
linhas e abatimento de produtividade.

6. Caso de estudo – Bayline

De seguida, será apresentado um caso prático de implementação do processo de in‑
dustrialização (Fig.1) de componentes de um projeto do tipo Adaptável (Fig.2), desde 
o estudo de viabilidade, adaptação técnica, DfMA (Macro, Micro, Nano BIM), trans‑
porte e execução numa obra específica, nomeadamente “Bayline – beachfront living” 
(Vanguard Properties).

Figura 5
“Nano BIM” – 
componentes de design 
industrial.

Figura 6
“Nano BIM” – instruções 
de fabrico.

Figura 7
“Bayline” (autor da 
imagem/arquitetura: 
Saraiva + Associados.
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“Bayline” é um empreendimento de habitação multifamiliar localizado numa cos‑
ta Algarvia (Fig.7). Dada a sua dimensão e padronização dos layouts dos pisos, foi 
sinalizado para estudo de viabilidade nas premissas do Ponto 3. Desse, decorreu 
o reconhecimento de um elevado número global de instalações sanitárias (560+). 
Procedeu ‑se, então, à análise de em quantos grupos (similaridade dimensões, área, 
peças sanitárias, banheira/duche) seria possível categorizar todas as IS bem como 
em quantas subcategorias (posição das peças, posição/tipo de porta, etc.). 

Da categorização (Fig.8), decorreram duas conclusões: o projeto teria condições para 
produção industrial das IS se 1) se procedesse a ajustes para a standardização de 
dimensões e posição dos elementos para gerar um agrupamento maior (exponenciar 
o fabrico em série) e se 2) fosse admissível uma alteração quanto à solução constru‑
tiva das paredes destes compartimentos, ou seja, uma conversão das alvenarias de 
tijolo – de projeto – em divisórias de gesso cartonado.

Assim, a viabilidade prendia ‑se com a validação geométrica e regulamentar da arqui‑
tetura e, como tal, foi executado um redesenho global de todo o projeto consideran‑
do as alterações pretendidas. Ainda que da parte da Arquitetura e do Dono de Obra 
não tenham surgido obstáculos à alternativa apresentada, surgiu um outro tema 
relacionado com a perda global de inércia térmica, dada a conversão do tipo de pa‑
redes, um tema que foi submetido à análise do projetista de Térmica que confirmou, 
contudo, após cálculo, o cumprimento regulamentar.

O passo seguinte foi a preparação dos pacotes de informação de fabrico para cada 
uma das categorias e subcategorias de IS, desde a arquitetura – na qual a pré‑
‑construção incidiu para criar elementos de pormenorização à escala 1:50 (plantas, 
alçados de cada parede e listagem global de peças sanitárias e materiais) –, pas‑
sando pelo design industrial – no qual se desenvolveram pormenorizações a uma 
escala maior (DfMA) já com a inclusão de dobradiças, parafusos, montantes de aço 
galvanizado, zonas de reforço, pormenores de impermeabilização, folgas e perfis en‑
tre materiais, para finalmente chegar aos desenhos e listas para a encomenda de ma‑
teriais/equipamentos para cada parede de cada IS (1000+ desenhos), tendo sido esse 
o formato escolhido para fabrico off ‑site, entre outros, pela facilidade de transporte. 

Figura 8
Categorização das IS de 
um piso.
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As paredes, já com acabamentos e infraestruturas viriam então a ser transportadas 
desde a fábrica em Braga (BLUFAB by Grupo Casais) até ao empreendimento no 
Algarve, onde foi executada a sua aplicação e ligação à rede de infraestruturas de 
distribuição dos pisos (Fig.9).

7. BIM e industrialização – Cadeias de informação vs. obra

Em seguida, são descritas algumas práticas e cadeias de informação introduzidas 
especial – mas não exclusivamente – para interação e utilização por parte da obra.

Sectorização – Este código é atribuído a cada componente e refere ‑se à zona de 
aplicação, ou seja, para onde especificamente na obra deve ser transportado e uti‑
lizado. A direção de obra cria uma matriz de sectorização, desde os edifícios às zo‑
nas de cada compartimento (Fig. 10). Ao modelar os componentes, atribuir ‑lhes um 
código ‑destino tem várias vantagens, como a possibilidade de criação de pacotes de 
materiais para armazenamento nas proximidades da zona de aplicação ou facilitar a 
monitorização de rácios de execução. A sectorização permite, via código QR em cada 
sector, associar e consultar observações, checklists, RFIs, etc., respetivos a esse sector 
através da plataforma de gestão digital integrada da obra utilizada pela Casais.

Figura 9
Aplicação em obra das 
paredes de IS  
pré ‑fabricadas.

Figura 10
Sectorização de uma 
obra (esq.)/QR para 
monitorização do  
sector (dir.).
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TopFormat – Código exclusivo para classificação do produto/sistema no universo 
do Grupo Casais, utilizado para três fins: categorizar determinado elemento numa 
raiz transversal (baseada num sistema de classificação existente), complementá -lo 
com informação do fabricante e número de entrada e criar um repositório com de‑
senhos técnicos, instruções de montagem, objetos BIM, fichas técnicas, certificações, 
etc. O código identifica o repositório de todos os elementos da construção que terá 
utilidade em todas fases do seu ciclo de vida.

Levantamentos digitais para informação e monitorização – Para otimizar a integra‑
ção dos modelos de informação com a operação produtiva in ‑situ, são relevantes 
práticas relacionadas com levantamentos digitais via nuvem de pontos, para garantir 
a fiabilidade do levantamento de pré -existências – a construção industrializada não 
é tão flexível para adaptações como a construção no local – e monitorizar o avanço 
dos trabalhos.

É possível também obter em obra uma previsão do estado final vs. estado atual, na 
qual o software identifica automaticamente (por relação com o modelo) quais dos 
elementos já se encontram executados ou por executar (Fig.11). Assim, por justapo‑
sição do real com o planeamento inicial, torna ‑se rapidamente percetível o cumpri‑
mento ou o atraso específico de cada tarefa. Desde que os modelos de informação 
estejam georreferenciados, é ainda possível proceder, à marcação em obra de pontos 
solicitados pelo utilizador através de estações topográficas totais (Fig.12), algo que é 
fundamental para garantir compatibilização com elementos pré ‑fabricados.

Figura 11
Obra vs. modelo de 
informação.

Figura 12
Processo de marcação 
de pontos digitais em 
obra.
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8. Conclusão

A aposta do Grupo Casais na industrialização da construção tem vindo a afirmar um 
enorme potencial de resolução da estagnação produtiva do sector. Catalisada pelo 
BIM, as possibilidades são ainda mais exponenciadas, dada a evolução das tecnolo‑
gias que nos permitem não só utilizar a informação gráfica/não gráfica dos modelos, 
como também cada vez mais, as inserir na ação, quer em fábrica, quer em obra, de 
tal forma que acreditamos que se vá tornar insubstituível num futuro de mão de 
obra cada escassa e de imperativa alteração de paradigma no que toca à gestão de 
recursos e materiais [4]. Apesar de muitas incertezas, uma aposta futura no sentido 
de exacerbar o potencial de industrialização do sector, passará por constituir um 
conjunto de soluções/productos próprios – atualmente disponíveis e futuramente 
desenvolvidos  ‑ e a sua disponibilização pública via elementos digitais (objetos BIM) 
para utilização dos projetistas, fomentando progressivamente uma abordagem mais 
integrada, nos moldes da Fig.2 (ponto 1). Colocando as soluções modulares no mer‑
cado com um grau de parametrização que lhes confira flexibilidade, garante -se que 
a) o projetista não perde a capacidade de personalização/autoria dentro das hipó‑
teses conferidas b) está a trabalhar em fase de projeto com componentes muito 
próximos da imagem do produto final – já que a qualidade e consistência de execu‑
ção dos componentes é muito superior em produção off ‑site – e c) não tem que se 
preocupar com a adequação ou não do projeto para a produção industrializada. Para 
o fabricante desses produtos modulares, esta é uma enorme vantagem porque, já 
que a sua adequação para fabrico está controlada a montante da disponibilização ao 
público do objeto BIM, dispensa fases inteiras como estudos de viabilidade e a adap‑
tações técnica. Em complemento, toda a informação embutida nos objetos, mesmo 
que invisível aos olhos do projetista  - classificação, identificação, templates de ordem 
de fabrico, etc.  ‑ a sua produção será de baixo desperdício de material (encomenda 
rigorosa) e de trabalho (mão de obra), alavancando o sector AEC para a produtividade 
de que tanto carece [5].
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Resumo

A extração de quantidades para geração de estimativas de custos é um dos principais 
usos BIM, mais comum durante a fase de projeto, mas com aplicação em todo ciclo 
de vida, não só para cálculo do custo económico, mas também, por exemplo, na esti‑
mativa de impactos ambientais. Uma extração de quantidades deve ser rápida, fiável 
e transparente. O processo deve ser auditável, incremental e repetível. Apesar das 
diversas vantagens da extração de quantidades a partir de modelos BIM em relação 
ao método tradicional, existe ainda ampla margem de melhoria.

A Limsen Consulting (Consultora) obteve apoio do projeto METABUILDING para, com 
o centro de investigação ISTAR  ‑ Iscte, desenvolver duas tecnologias que melhoram 
o seu processo, que tem aplicado em projetos de várias dimensões e naturezas. Este 
apoio resultou no desenvolvimento de uma aplicação online para visualização e 
auditoria de modelos e mapas de quantidades e dois plugins para o software Na‑
visworks. Estes plugins, em conjunto com a tradução para Português do sistema de 
classificação e Work Breakdown Structure Uniformat e automações em Excel com‑
pletaram a metodologia de extração de quantidades da Consultora, permitindo um 
workflow mais rápido, fiável e transparente. A exposição é complementada por casos 
de aplicação em obras de elevada complexidade, e pela reflexão sobre as vantagens 
e desvantagens e desenvolvimentos futuros.
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1. Introdução

No projeto e preparação da construção, mesmo quando se seguem metodologias 
BIM, há muitas atividades excessivamente demoradas ou onde a informação se per‑
de, tais como a Extração de Quantidades, ou Quantity Take ‑Off (QTO), uso essencial 
para quinta dimensão do BIM (custos) e que é referido como um dos mais importan‑
tes [1  - 2]. Embora a metodologia BIM seja mais eficiente que os métodos manuais ou 
semi -manuais, há muito espaço para melhorias de eficiência. Por outro lado, mesmo 
os métodos suportados por extração de listagens dos softwares de modelação ou os 
softwares dedicados, como o Solibri ou o Navisworks, estão centrados na tarefa de 
extração em si, e não na ligação e comunicação com as partes interessadas não espe‑
cializadas. No fim do dia, mesmo estes métodos BIM resultam em atualizações pouco 
frequentes do orçamento e numa comunicação opaca e que não fomenta a confiança 
entre parceiros tanto quanto seria possível. Por outro lado, há usos BIM como as ava‑
liações de impacto ambiental, em particular o cálculo de carbono incorporado ou, de 
forma mais completa e complexa, análises de ciclo de vida (LCA) [3] ou a quantifica‑
ção de resíduos de construção [4] que dependem das extrações de quantidade e que 
podem passar a ser feitas com maior frequência e exatidão ao longo do ciclo de vida.

Contudo, existem ainda resistências a este uso BIM, que são compreensíveis face à 
importância económica das medições, às consequências de erros, à alta responsabili‑
dade atribuída ao modelador e às práticas enraizadas e aceites na indústria. Diversos 
estudos sobre as barreiras à implementação BIM referem que a quantificação a partir 
de modelos é um dos pontos sensíveis [3, 4]. Com efeito, para se poder, de forma 
fiável, extrair as quantidades corretas de um modelo BIM, é necessário seguir não 
só regras de modelação adequadas (e.g. [7]) como metodologias de colaboração que 
exigem uma disciplina apertada. A definição e aceitação dessas regras deve ser feita 
no Plano de Execução BIM (e.g. [8], [9]) e acordada entre as equipas.

Como empresa especializada na digitalização da indústria da construção, a Consulto‑
ra procura responder aos desafios que cada projecto coloca. Estes desafios decorrem 
muitas vezes da interação entre equipas com processos próprios e níveis de utiliza‑
ção BIM distintos. Neste sentido, a integração e coordenação de informação surge 
como uma componente essencial para garantir resultados – sendo o processo de 
medições a partir de modelos um exemplo desta mesma gestão de informação. Na 
atividade da Consultora é comum tanto donos de obra como gestores de projecto 
solicitarem ao BIM Management a verificação de medições, o que leva a que estas 
sejam realizadas maioritariamente a partir de modelos. É neste contexto que se esta‑
belecem metodologias comuns de trabalho a todos os intervenientes, para as quais a 
introdução de rotinas automatizadas vem otimizar o processo de medição, apoiando 
a análise de custos.

O objetivo deste projeto é a construção de fluxo de trabalho híbrido local/na nuvem, 
com desenvolvimento em duas frentes. Primeiro, melhoria do processo QTO baseado 
no BIM, adotando um Sistema de Classificação e desenvolvimento de plugins que 
automatizam a quantificação com um aumento de até 75% da eficiência. Segundo, 
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desenvolvimento de uma aplicação baseada na nuvem que permite a utilizadores 
autorizados explorar e consultar o orçamento de um projeto tanto no formato de 
"folha de cálculo" como diretamente no modelo.

A quantificação e orçamentação quase em tempo real permite poupar centenas de 
horas e abre a porta a avaliações mais frequentes e corretas, conduzindo a decisões 
mais bem informadas. As repercussões sentem ‑se a vários níveis:

• As avaliações tornam -se um processo iterativo, em vez de uma verificação 
final, poupando retrabalho na conceção e na preparação da obra;

• As alternativas de projeto podem ser mais facilmente estudadas;
• A transição entre fases do projeto é facilitada e a perda de dados é minimizada.

Com visualização e análise das quantidades e do orçamento em formato de lista 
e modelo 3D onde os itens selecionados são destacados no modelo e vice ‑versa, 
esperamos:

• Os projetistas estarão melhor ligados ao impacto financeiro/ambiental das 
suas decisões, uma vez que os custos são encontrados em minutos, em vez 
de dias/semanas;

• O diálogo entre Projetista e cliente melhora, uma vez que há maior clareza 
nos dados transmitidos;

• Os decisores sem conhecimentos de construção podem compreender a 
estrutura de custos da obra e podem assim ter uma participação informada.

2. Metodologia e Tecnologia para QTO baseada em BIM

A extração de quantidades, tarefa que precede a orçamentação ou estimativa de 
custos é uma tarefa essencial em qualquer obra, e constitui um dos usos BIM mas 
que exige bom nível de maturidade pois a qualidade da modelação e da parame‑
trização do modelo é essencial. Para tal, as regras de modelação geométrica devem 
ser estritamente seguidas, devendo verificar -se, entre outros aspetos que o modelo 
está completo, a sobreposição e continuidade dos objetos, a sua duplicação tanto no 
mesmo modelo como entre especialidades e, finalmente, a correta parametrização. 
Os softwares de modelação oferecem funcionalidades interessantes para a quantifi‑
cação (Schedules), mas os softwares dedicados como o Solibri ou o Navisworks per‑
mitem maior controlo sobre a operação. Entre as vantagens, salienta -se a verificação 
de que todos os objetos são medidos, e a comparação automática entre medições 
consecutivas.

2.1. Extração de quantidades

A Consultora desenvolveu uma metodologia de extração de quantidades direcionada 
para a fase de desenvolvimento de projecto. Esta metodologia foi construída ao lon‑
go de sete anos para conciliar duas realidades : o trabalho do projetista e o trabalho 
do medidor orçamentista (MO).
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Reconhecendo que as definições e intenções de projecto são em parte interpretadas 
pelo MO, acarretando erros quantitativos e de julgamento, procurou ‑se inverter a 
sequência tradicional de trabalhos. Se é verdade que o MO inicia seu trabalho numa 
fase final da produção do projetista, sendo o desafio nesse momento o desmontar 
dum conjunto de informação interdependente, não necessariamente coesa, a nossa 
metodologia propõe que a medição seja iniciada com o arranque do próprio projecto. 
Por outras palavras, o que é habitualmente um desiderato da atividade de projecto 
e que culmina com a quantificação dos trabalhos e materiais, transforma -se numa 
condição para o desenvolvimento do próprio projecto, atribuindo ‑lhe maior rigor e 
coerência.

Em termo práticos, um dos pontos fortes da metodologia é partir de uma base de 
dados em Sharepoint que está ativa desde o arranque. Esta base de dados antecede 
o trabalho de modelação e informa da especificidade de cada objeto do modelo atra‑
vés de parâmetros nativos bem conciliados. O parâmetro que recebe a informação 
(especificação de projecto) é catalogado de um modo customizado ou recorrendo 
a standards de construção, funcionando a partir daí como código único nas peças 
desenhadas e Mapas de Quantidades (ver esquema abaixo).

Outro aspeto importante é o facto de projetista e MO estarem em tempo real a 
trabalhar em simultâneo na base de dados. Isto possibilita que a análise da infor‑
mação por parte do MO seja progressiva (permitindo até ações corretivas) e que 
a composição de preços se realize desde as fases iniciais. Consequentemente, a 
própria equipa de projecto ganha visibilidade sobre a frente de orçamentação que 
ocorre em paralelo. Apesar de ter sido pensada para um contexto de projecto de 
arquitetura, verifica -se ainda que a metodologia apresenta uma flexibilidade que 
permite a sua aplicação a outras especialidades, sendo comum o princípio da fonte 
única de informação. 

Figura 1
Esquema geral de 
extração de quantidade 
e orçamentação.
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2.2. Identificação das necessidades de melhoria

Esta candidatura teve como objetivo reforçar as capacidades de desenvolvimento 
de software e de trabalho na nuvem da Consultora. Esta é entendida como a evolu‑
ção natural do envolvimento em projetos domésticos de dimensão e complexidade 
crescentes, representando um CAPEX superior a mil milhões de euros e exigindo 
uma crescente otimização/redução de erros e capacidades de partilha de trabalho. 
Na verdade, uma das questões mais prementes na manipulação de quantidades a 
partir de modelos é, não apenas a fiabilidade do processo em sim, mas a capacidade 
de demonstrar e rastrear o processo de medição, comunicando ‑o de forma transpa‑
rente a todas as partes. Pretende ‑se, portanto, trazer para a Gestão da Construção as 
eficiências experimentadas em indústrias como as TI e os serviços financeiros. Este 
reforço permite oferecer um serviço abrangente aos clientes tanto no país como em 
mercados externos maduros, através de uma maior visibilidade.

A partir da análise detalhada do processo de extração de quantidades descrito acima, 
escolheram ‑se os passos com maior potencial de melhoria, com menor investimento, 
de forma adequada à fase inicial do projeto Metabuilding.

Assim, e dado que a Consultora usa regularmente e de forma proficiente o sistema 
de classificação Uniformat II [2] na língua inglesa original, que tem traduzido para 
Português, optou ‑se por terminar esta tradução, o que permite a utilização simultâ‑
nea nas duas línguas. Este sistema de classificação, que consiste numa única tabela 
que organiza as componentes de um edifício num Work Breakdown Structure (WBS), 
é adequado para o uso em vista e de aplicação simples.

Desenvolveram ‑se dois plugins, depois fundidos num único, para automatizar a ex‑
tração de quantidade no software Navisworks:

• Introdução das especificações de cada artigo nos mapas de quantidades. 
Estas especificações são procuradas pela rotina diretamente na base de 
dados, o que significa que podem ser aperfeiçoadas até ao fim do trabalho.

• Automação da passagem dos objetos de modelo de forma integral para os 
artigos de medição correspondentes, gerando instantaneamente o Mapa de 
Quantidades. Por outras palavras, a rotina procura no modelo os objetos cujo 
código corresponda ao artigo de medição, e coloca ‑os no próprio artigo (os 
search sets são encaminhados para o WBS).

Em terceiro lugar, introduziram ‑se melhorias no tratamento de dados após a Extra‑
ção de quantidades, no Excel, onde é feita a organização do Mapa de Quantidades, 
da Estimativa de Custos, através do desenvolvimento de rotinas de PowerQuery e 
macros em VBA.

Finalmente, melhorou ‑se a comunicação com o Cliente, através do desenvolvimento 
de dashboard online que mostra a utilizadores autorizados o mapa de quantidades 
no formato Excel tradicional, acompanhado do modelo tridimensional.
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2.3. Candidatura Metabuilding

O projeto Metabuilding (https://www.metabuilding.com/) tem como objetivo ligar 
pequenas e médias empresas a organismos públicos e grandes empresas de diferen‑
tes sectores, a fim de criar uma cadeia de valor integrada no sector da construção. 
É financiado pelo Research and Innovation Programme do Horizonte 2020, da União 
Europeia e integra a Áustria, França, Hungria, Itália, Portugal, Espanha. Na base deste 
programa está a colaboração e partilha de conhecimento entre empresas e entida‑
des destes países. O participante nacional no consórcio é a Plataforma Tecnológica 
Portuguesa da Construção.

Uma das iniciativas do programa são os vouchers inovação SEED, que apoiam ideias 
de inovação em PME até €5000, tanto em estado exploratório como projetos próxi‑
mos do mercado (TRL 7 ‑9).

Participaram na candidatura a Consultora como candidato e promotor e o ISTAR – 
Iscte o prestador de serviços. A submissão consistiu num formulário acompanhado 
pela proposta de desenvolvimento dos serviços. Apesar da divisão formal de tarefas, 
a submissão foi um trabalho colaborativo.

A candidatura ao programa SEED foi relativamente simples e contou com a colabo‑
ração do ponto de apoio nacional na orientação da candidatura e no esclarecimento 
de questões práticas, livre de burocracias excessivas.

3. Descrição dos desenvolvimentos

Nas próximas subsecções expõem ‑se cada um dos desenvolvimentos. Nem todos 
foram resultado exclusivo do projeto Metabuilding, mas como formam um conjunto 
coerente são apresentados de forma agregada.

3.1. Sistema de Classificação

O tema da classificação da informação relativa à construção (Construction Informa‑
tion Classification System – CICS) tem raízes antigas e o modo como é tratado está 
geralmente associado às geografias de origem e ao seu nível de desenvolvimento 
industrial.

A adoção de um determinado sistema de classificação pode, pelo efeito da massifica‑
ção, trazer previsibilidade no planeamento dos empreendimentos e maior eficiência 
na comunicação entre atores da indústria da construção. Concomitantemente, pode 
também servir como promotor de práticas mais sustentáveis pelo uso de informação 
baseado em conceitos de sustentabilidade e de economia circular.

A metodologia descrita tem feito uso do Uniformat como base de classificação, não 
por se tratar de um sistema superior ou mais completo, mas por permitir uma lei‑
tura bastante expedita da sua estrutura. Isto facilita a comunicação com qualquer  

https://www.metabuilding.com/
https://www.abbreviationfinder.org/acronyms/cics_construction-information-classification-system.html
https://www.abbreviationfinder.org/acronyms/cics_construction-information-classification-system.html
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interveniente, não o obrigando a ser especialista ou conhecedor das diferentes ca‑
madas que outros sistemas de classificação (multifacetados) apresentam.

Acresce, por outro lado, que a prática profissional de projetistas em todo o mundo 
é muitas vezes assente em regras de colaboração BIM que usam o Uniformat para 
segregar os elementos da construção. Resulta natural que o Uniformat seja adota‑
do para outros fins dentro dos mesmos processos, como é o caso de um WBS para 
construir estimativas de custo. Esse facto enraizou ‑se de tal modo que organizações 
como o RICS reconhecem hoje ser necessário criar tabelas de correspondência en‑
tre standards como o International Construction Measurement Standards (ICMS) e o 
próprio Uniformat.

A iniciativa de traduzir o Uniformat para português, pareceu, também, pela sua di‑
mensão, um trabalho mais facilmente alcançável, tarefa a que a Consultora se pro‑
pôs realizar e para a qual contou com o apoio da Lipronerg, empresa de engenharia 
multidisciplinar.

No quadro da metodologia descrita, o Uniformat tem sido empregue em todas as 
fases de projecto, até ao seu 4º nível, recorrendo ‑se à criação do 5º nível de forma 
customizada, caso a caso, sem desvirtuar a lógica dos elementos funcionais que es‑
trutura o sistema. O modo de tornar coerente o resultado final pressupõe que o des‑
critivo de cada artigo inclua sempre as diferentes naturezas de trabalhos e materiais 
necessários à completa execução do mesmo, evitando a desagregação excessiva de 
informação como seria o caso do uso do Masterformat a partir do 5º nível. Neste últi‑
mo exemplo, importa referir que apesar da experiência da Consultora com o sistema 
Masterformat em mercados de matriz norte ‑americana como a Península Arábe, essa 
mesma prática nunca se mostrou frutuosa no mercado nacional. Sem a implementa‑
ção deste standard no seio dos fabricantes e restante cadeia de produção, esgota ‑se 
o benefício de associar códigos a bases de preços, ou a famílias de materiais.

3.2. Plugin para introdução das descrições nos mapas de 
quantidades

Os plugins desta e da próxima secção foram desenvolvidos na linguagem de progra‑
mação C# com o IDE (Integrated Development Environment) Visual Studio Community 
2021 e tem sido utilizado no software Autodesk Navisworks 2021 com recurso à dis‑
tribuição em .NET do SDK (Software Development Kit) disponibilizado. Deste SDK são 
utilizadas as bibliotecas de Takeoffs (Autodesk.Navisworks.Api.Takeoff), Data (Auto‑
desk.Navisworks.Api.Data) e Plugins (Autodesk.Navisworks.Api.Plugins). A integração 
com o Excel é através da biblioteca FreeSpire.Xls.

O primeiro plugin tem como fim automatizar a criação do articulado do projeto, 
populando no WBS as descrições definidas externamente em formato XLS. Os dados 
provenientes deste ficheiro são especificações de projecto que geram a legendagem 
das peças desenhadas e artigo de medição, anulando hipóteses de informação con‑
traditória entre diferentes peças de projecto.
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A passagem automatizada de toda a informação é feita com o plugin desenvolvido 
e pode ser realizada como última tarefa de medição. Daqui resulta que a parte mais 
substantiva do trabalho de medição e orçamentação consiste na preparação do WBS, 
artigo a artigo, analisando e testando cada objeto a medir e estabelecendo o critério 
de medição a aplicar. Esta fase de análise de modelos e interação com o projetista 
revela -se crucial no aporte qualitativo ao processo de medição como um todo, fican‑
do a dimensão mais laboriosa e que tipicamente consome mais tempo a cargo da 
computação.

O utilizador fornece ao plugin o caminho do ficheiro Excel que contém as descri‑
ções, e qual a folha e as colunas dos códigos e descrições que se pretende integrar 
no WBS. O plugin acede depois à base de dados interna do modelo e produz uma 
estrutura de objetos C# numa hierarquia em árvore que replica o WBS. Esta é per‑
corrida recursivamente até aos níveis mais profundos, onde são feitas as atualiza‑
ções das descrições. Todas estas atualizações são registadas e incluídas num ficheiro 
de log em formato CSV (comma ‑separated values). Assim, o mapa de quantidades no 
Navisworks passa a conter as descrições dos códigos de projeto (os keynotes), que 
passam a constar dos mapas de quantidades e estimativas de orçamento gerados.

3.3. Automação da passagem dos search sets para o WBS

O segundo plugin permite associar objetos contidos em Search Sets, definidos atra‑
vés do sistema de classificação, aos capítulos do Quantification Workbook, permitin‑
do que um modelo bem classificado seja medido de forma quase instantânea. 

Quando acionado, o plugin começa por percorrer recursivamente os search sets e ava‑
lia se têm os elementos selecionados. Cada vez que encontra um destes sets, percorre 
toda a árvore do WBS (à semelhança do procedimento descrito na secção 3.2) até às 
entidades nos níveis mais profundos da árvore. O título do search set é comparado ao 
nome de cada uma destas entidades e quando há uma equivalência, as geometrias 
tridimensionais deste set são inseridas no WBS.

Os ganhos de produtividade são significativos. Não obstante, mantém -se a necessi‑
dade de acompanhar esta atribuição, e fazer verificações extensivas, principalmente 
na primeira medição de cada modelo. Depois de se ganhar confiança as medições 
posteriores podem ser feitas mais rapidamente. Com o crescimento da automação, é 
necessário controlar a qualidade da classificação dos modelos, pois um código mal 
atribuído irá ter como consequência a entrada do elemento no capítulo errado.

3.4. Dashboard

Os mapas de medições, quantidades e estimativas de custos são documentos exten‑
sos e que devem ser lidos em conjunto com os elementos de projeto, seja no formato 
de desenho seja nos próprios modelos. Ora esta leitura conjunta exige prática e pode 
ser confusa, exigindo a procura dos códigos de projeto nas duas vistas do projeto. 
Exigem ainda que o utilizador tenha os softwares necessários para ler o modelo. Foi 
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assim desenvolvido um dashboard online, com acesso controlado, que permite ler o 
orçamento e o modelo realçando neste o item selecionado. torna ‑se assim claro para 
o utilizador ou quais os elementos construtivos associados a cada entrada do orça‑
mento, e como se integram na obra. É assim possível compatibilizar os itens medidos 
e orçamentados com a sua localização e integração na obra, de forma acessível a 
qualquer utilizador sem conhecimentos de modelação e sem necessidade de insta‑
lação de software. Consegue ‑se assim pôr a informação do modelo BIM à disposição 
de gestores de projeto, executivos e decisores. 

O dashboard é disponibilizado no browser e , na primeira versão, baseia ‑se no Micro‑
soft PowerBI para disponibilização do orçamento e na plataforma Forge da Autodesk 
para visualização do modelo. Sendo a manipulação da informação no servidor, não 
há limitações ao tamanho e complexidade do modelo e orçamento, cuja segurança 
é assegurada pois não pode ser descarregado. A folha de cálculo contém um código 
para cada entrada. Este código é o parâmetro de mapeamento entre a folha e o mo‑
delo. O código para o visualizador é desenvolvido com recurso ao PowerBI Custom 
Visuals na linguagem TypeScript, onde é feita a integração com a ForgeViewer API. 
Esta aplicação em TypeScript pode ser integrada no dashboard através da criação de 
um pacote que pode ser depois importado como um “custom visual” no dashboard, 
ou correndo a aplicação em servidor local e integrando um componente “visual de 
programador” no dashboard que vai consumir a aplicação num porto pré -definido.

Para integrar o visualizador com a folha de cálculo, é necessário adicionar o parâ‑
metro de mapeamento (correspondente a uma das colunas da folha de cálculo) ao 
“visual de programador”. A aplicação deteta as seleções na folha de cálculo, cruzando 
o(s) código(s) da(s) entrada(s) com os elementos no modelo e os elementos corres‑
pondentes no visualizador surgem realçados e os restantes elementos passam a 
wireframe.

4. Caso de Estudo

Nesta secção apresenta ‑se a primeira aplicação a um caso real. É neste confronto 
com a realidade que podemos testar a real utilidade e limitações dos desenvolvi‑
mentos. O Projecto/Obra é um edifício de escritórios, inserido num desenvolvimento 
urbanístico de grande dimensão. Trata ‑se de um edifício de raiz com uma grande 
densidade de infraestruturas (vários sistemas de hidráulica e AVAC) e uma equipa 
muito especializada com mais de dez empresas de projecto, nacionais e internacio‑
nais a trabalhar em simultâneo. A imagem seguinte mostra o interface acima descri‑
to, numa fase de desenvolvimento.
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Estes desenvolvimentos foram testados em fase de consulta de empreitada. No que 
diz respeito à medição, na fase final do projecto de execução foi necessário unificar 
medições de dez especialidades, grande parte das quais medidas em Navisworks 
usando os plugins desenvolvidos, tendo -se obtido ganhos de eficiência, medidos em 
horas necessárias para a quantificação a partir dos modelos com e sem os plugins, 
superiores a 50%. O facto de todos mapas de quantidades terem sido entregues em 
Uniformat facilitou este trabalho, assim como a alocação de custos por localização 
no edifício. Foi utilizado o Excel Power Query, que ainda permite atualizar os dados 
quando existem novas versões das medições, para esta tarefa por permitir tratar 
dados que por vezes nem sempre coerentes de forma rápida e flexível. O Excel re‑
sultante que permitiu ligar os códigos existentes nas medições com os códigos cor‑
respondentes nos modelos. Estes códigos podem ser aplicados nos modelos como 
“Type” (mais comum na Arquitectura) ou como “Instance” (mais comum no AVAC, Hi‑
dráulica e Eléctricas).

Quanto ao dashboard, foi empregue na apresentação e discussão das medições em 
sede de gestão de projeto e apresentação dos orçamentos. Sendo aqui os ganhos 
menos tangíveis, a sua utilização foi considerada valiosa, e foi requerida a sua im‑
plementação no projeto.

5. Conclusões

Este projecto alinha ‑se com a Estratégia Nacional Indústria 4.0 e com a iniciativa 
Green Deal/Nova "Bauhaus Europeia" da UE. É aceite que a indústria AECO está atra‑
sada em relação a indústrias semelhantes em vários indicadores chave: evolução da 
produtividade, digitalização, investimento em I&D, e objetivos de sustentabilidade. 
As empresas de gestão BIM e de projeto, trabalhando em todas as fases do ciclo de 
vida e trabalhando em parceria com projetistas e contratantes, catalisam diretamen‑
te o seu meio envolvente. Por outro lado, este projeto estabelece pontes entre as 
empresas e os centros de investigação e universidades.

Figura 2
Dashboard PowerBi com 
integração do modelo 
BIM do BIM 360.
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O impacto do projeto na Consultora tem várias dimensões. Por um lado, aumenta a 
produtividade, automatizando tarefas que são repetitivas e suscetíveis a erros caso 
sejam feitas de forma manual ou semi ‑manual. Isto repercute ‑se no rendimento das 
tarefas e na melhoria do serviço prestado aos clientes, permitindo não só maior ra‑
pidez, o que leva a que as estimativas de custos passem a ser feitas de forma mais 
completa e frequente, ao longo do desenvolvimento do projeto, e não só no final das 
etapas. Tendo esta possibilidade, a própria filosofia de gestão de custos é alterada. 
Por outro lado, o dashboard de medições e estimativa de quantidade1s online per‑
mite extrair mais valor dos modelos, permitindo duas valências diferentes: por um 
lado, a sua compreensão e uso por não profissionais da construção, ou por profissio‑
nais que não têm experiência com os softwares BIM, e por outro lado, extrair mais 
conhecimento dos modelos e estimativas de custos, ao permitir a comparação entre 
ambos.

Estão em perspectiva outros desenvolvimentos, tanto na automação de processos 
como na utilização de plataformas online. No que diz respeito à automação, há mar‑
gem para progressão, mas entende ‑se também que devem persistir pontos de con‑
trolo onde se avalia a correção dos processos. O uso da tecnologia deve refletir este 
equilíbrio. Já no que respeita à visualização de informação e geometria em interfaces 
intuitivos, trabalhamos em visualizações que são feitas habitualmente nos softwares, 
como o faseamento da construção ou a classificação dos modelos, e outras que po‑
dem ser úteis na comunicação com o público, investidores ou autoridades.
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Resumo

Os templos religiosos recebem milhões de turistas, por isso precisam frequente‑
mente se adaptar para ofertar serviços de qualidade. No último ano, em virtude da 
pandemia, estas edificações tiveram que se adaptar rapidamente e buscar maneiras 
de otimizar a elaboração de projectos para execução e manutenção destas edifica‑
ções, com baixos custos. Este trabalho, parte integrante da pesquisa, que está sendo 
desenvolvida no curso de doutoramento em arquitectura, visa apresentar como o 
setor de manutenção e projectos de grandes santuários de peregrinação Mariana no 
contexto luso -brasileiro, estão se adequando às novas tecnologias, a fim de propor 
melhorias, em ordem à promoção da sustentabilidade, enquanto fator de diferencia‑
ção e atratividade, turística cultural e religiosa, bem como utilização do Building In‑
formation Modelling (BIM) e as ferramentas da Construção Enxuta (Lean). Realizaram‑
‑se entrevistas com os responsáveis pelo setor de manutenção e projetistas dos 
Santuários de Fátima (Portugal), Aparecida do Norte (SP), Fátima (CE). Traçou ‑se a 
realidade destes setores e foram elaboradas sugestões com o fito de reduzir custos, 
aprimorar serviços, auxiliar projectos e agilizar a execução e manutenção de obras 
com maior índice de acertos. Conclui ‑se que a utilização da sinergia entre o BIM‑
‑Lean ‑Green beneficia potencialmente qualquer tipo de edificação, porém poderia 
ser bem mais utilizada.
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1. Introdução

Uma vez que as edificações religiosas, entre elas os Santuários Marianos, a cada dia 
atraem milhares de peregrinos, principalmente nos dias festivos, necessitam de uma 
estrutura que possa recebê ‑los com conforto e assegurar sua saúde. Assim obrigam‑
‑se a adaptar ‑se com projectos que devem manter a sua atratividade, minimizar o 
consumo de energia, dentre outros.

Para poder atender com segurança e bem ‑estar os visitantes, principalmente em 
tempos pós ‑pandemia, estes espaços necessitam continuamente de perfeita manu‑
tenção, além de novos projectos, sejam eles de construção e/ou reforma dos espaços 
existentes e contam com setores ou terceirizam escritórios dotados de  profissionais 
capacitados para gerir esses projectos.

A atual crise económica e ambiental em diversos países, principalmente ocasionada 
pela pandemia, fez com que as construtoras procurassem maneiras para continuar 
mantendo seus clientes em um excelente padrão de qualidade e satisfação, com 
novos métodos para uma obra mais rápida, económica e sustentável [1]. Porém, para 
conseguir cumprir as metas de crescimento, as empresas precisam adquirir novas 
competências e capacidades para tornar ‑se competitivas frente ao novo contexto 
mercadológico que atuará [2].

De acordo com [3], os problemas constantes da construção em todo o mundo são 
bem conhecidos: baixa produtividade, segurança precária, condições insatisfatórias 
de trabalho e qualidade insuficiente. 

No cenário da crise económica pós ‑pandemia, impõe às empresas a necessidade de 
revisar seus procedimentos, a fim de obter maior produtividade e redução de desper‑
dícios. Assim, o uso do BIM surge como um dos recursos para auxiliar empresas de 
engenharia e arquitectura a projetar e executar obras com maior índice de acertos, 
menor custo e menos imprevistos ao longo do processo, por o uso da metodologia 
BIM cresce a cada dia [4].

Isto pode ser considerado como uma inovação, por ser uma representação digital de 
características físicas e funcionais da construção, servindo como fonte de informações 
e dados compartilhados sobre o ambiente, criando uma base de dados confiável para 
tomadas de decisões durante sua vida útil desde sua conceção. [5]. Além do que a mo‑
delagem digital possibilita um novo formato ao desenvolvimento dos projectos [6].

A ideia da construção sustentável tem ocorrido de forma não estruturada na in‑
dústria de arquitectura, engenharia e construção (AEC) e conduzida por diferentes 
setores das empresas e, muitas vezes, por diferentes empresas que atuam em um 
mesmo projecto [2], inerentes às certificações ambientais, que gradativamente estão 
se tornando uma exigência no setor.

Dessa forma, este artigo investiga as interações entre os três conceitos, BIM, Lean e 
Green, com o objetivo de apresentar o panorama atual de organização do setor de 
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manutenção e projectos de grandes Santuários Marianos, no contexto luso ‑brasileiro, 
para propor melhorias, tendo em vista promover a sustentabilidade, enquanto fator 
de diferenciação e atratividade turística, cultural e religiosa. Este trabalho contribui 
para compreensão dos desafios e perspetivas da internacionalização, que associa os 
três temas os quais transformam o projecto.

Quanto aos Santuários Marianos selecionados como casos de estudo, Santuário de 
Fátima (Portugal), Santuário Nacional de Aparecida do Norte (Brasil) levou ‑se em 
conta a relevância no turismo religioso mundial, já o de Nossa Senhora de Fátima, 
na cidade de São Benedito, no estado do Ceará (Brasil), foi escolhido por ter em seu 
projecto utilizado técnicas que visam a sustentabilidade no templo, bem como por 
ser de grande importância para o turismo regional.

2. Estado da Arte

2.1. Building Information Modelling (BIM)

O BIM é compreendido como um conjunto de ferramentas, tecnologias e processos 
que são auxiliadas por meio de uma máquina digital de leitura de documentação so‑
bre um empreendimento, sua performance, seu planejamento, sua construção e seu 
funcionamento [6]. Quando executado de forma correta, o BIM facilita a integração 
do processo de conceção e de construção, o que resulta na melhoria da qualidade 
dos empreendimentos, na otimização dos custos, confiabilidade da duração de cons‑
trução. [2]

A Figura 1 apresenta o ciclo de vida do projecto a partir da implantação de um mo‑
delo BIM. Observa ‑se que a ideia inicial do ciclo começa com o conceito do empreen‑
dimento, estudo de viabilidade (realizam ‑se análises críticas e possíveis alterações), 
define -se o conceito do projecto. São geradas as documentações, seguindo para a 
produção industrial e construção, que terá um acompanhamento com gerenciamento 
do tempo e do custo. Assim é prevista a melhor logística e finalização da construção. 
O BIM orienta as operações e manutenções por toda vida útil do empreendimento, 
iniciando um novo ciclo de vida do projecto

Figura 1
Uso e abrangência geral 
do conceito BIM [9].
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O BIM por se tratar da criação de um modelo 3D inteligente atribuindo informações 
de maneira integrada e parametrizada de construção, insumos e manutenção aos ob‑
jetos e ao empreendimento em suas diversas disciplinas, com isso é possível tomar 
decisões mais complexas e assertivas devido a maior quantidade de informações de 
diferentes tipos serem modelados, dando então aquele modelo um maior número de 
dimensões. [9]. Segundo [10], as dimensões do BIM são classificadas a seguir: 

• 3D Modelagem: acrescenta dimensão espacial à representação plana, 
permite visualizar os objetos em perspetiva. 

• 4D Cronograma: adicionam ‑se informações referentes ao tempo. Permite 
elaborar o planejamento. 

• 5D Orçamento: trata do custo da obra, alocação de recursos e o impacto no 
orçamento; 

• 6D Sustentabilidade: ajuda a realizar análises energéticas. Para aferir o 
atendimento às normas ou certificações para edificações sustentáveis, 
utiliza ‑se softwares de simulação energética, que auxiliam nos ajustes do 
modelo BIM, quanto ao gerenciamento de energia. [11] 

• 7D Gestão das Instalações: adiciona a dimensão de pós ocupação ao 
modelo, na qual  permite ao usuário extrair informações dos elementos para 
eventuais manutenções.

• 8D Segurança: é possível identificar os riscos oferecidos pelo ambiente de 
trabalho por ações individuais do trabalhador, a gerar um local seguro, que 
segue protocolos contra acidentes. [12]

• 9D Lean Construction: A produção enxuta, na qual tem ‑se a redução das per‑
das, fluxo de produção, padronização, alto nível de organização do trabalho, 
mecanização, dentre outros;

• 10D Construção Industrializada: é a industrialização da construção, que 
permite a execução de produtos padronizados, com nível de qualidade 
elevado, na qual cria ‑se um ritmo de produção que propicia ordem ao 
ambiente de trabalho.[13] 

É fato que para alcançar essas dimensões é necessário que haja a colaboração, pa‑
rametrização e interoperabilidade como requisito e o BIM seja entendido como um 
processo [7].

Observa -se que é comum existir variações e adaptações na definição dos níveis de 
desenvolvimento para diferentes autores de documentos e guias BIM adequando ‑os 
a realidade do local [10] [14] apresentou os principais benefícios que os construtores 
consideram com a introdução do BIM em suas empresas, isto é: marketing para esses 
produtos, redução do tempo de duração dos projectos, melhor controle e previsibi‑
lidade do custo, redução do custo de construção e retrabalho, melhora da imagem 
da empresa, colaboração entre empresários projetistas, erros e omissões reduzidas.
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2.2. Construção Enxuta (Lean Construction)

Ao final da década de 50 do século passado, o Sistema Toyota de Produção (STP) 
começou a ser utilizado em diversas organizações, tendo como princípios a elimina‑
ção de desperdícios e a produção com qualidade [15]. Em 1992 Koskela, tendo como 
base os princípios do STP, apresenta o conceito de Construção Enxuta, que traz uma 
grande mudança, tendo o reconhecimento do fluxo do processo como parte geren‑
ciável em detrimento da visão da conversão [3].

Assim, a Construção Enxuta objetiva fazer fluir os materiais através dos processos, 
agregando valor, sem haver desperdícios e interrupções, até que este alcance o clien‑
te de forma a satisfazer as necessidades do mesmo. Estudos realizados em diferen‑
tes países confirmaram que as perdas representam uma percentagem relativamente 
grande dos custos de produção [3], por isso se torna palavra ‑chave para as empresas 
que adotam o Lean.

De acordo com [15], são sete perdas ou desperdícios no processo (Figura 2): super‑
produção, espera, inventário, movimentação, transporte, processamento e defeitos: 

As perdas na construção civil devem ser entendidas como qualquer ineficiência que 
se reflita no uso de equipamentos, materiais, mão de obra e capital, em quantidades 
superiores aquelas necessárias à produção da edificação, ou seja, englobam tanto a 
ocorrência de desperdícios de materiais, quanto a execução de tarefas que geram 
custos adicionais e não agregam valor [16]. [17] afirmam que a filosofia Lean que‑
brou paradigmas gerenciais conservadores, dando espaço à inovação e à melhoria 
contínua das empresas, auxiliando ‑as a obter um estilo gerencial preparado frente 
às mudanças impostas pelos clientes e pelo mercado.

2.3. Construção Sustentável (Green Construction)

A partir do século passado deu ‑se um avanço na industrialização mundial e desde 
então o homem vem lançando na natureza produtos que agridem o meio ambiente, 
sempre tendo em vista seu desenvolvimento com o detrimento deste. A partir dos 

Figura 2
As sete perdas da 
produção. Adaptado  
de [16].



1974º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

anos 60 começam a aparecer as primeiras ações visando um modelo de desenvolvi‑
mento sustentável. 

O conceito de sustentabilidade surge como uma resposta preventiva para a possibi‑
lidade de colapso do modelo de civilização dominante, tanto numa perspetiva con‑
servadora, considerando essencial o princípio da precaução, como numa perspetiva 
reformista, questionando os modos de produção e de consumo que imperam [18].

Construir passa a ser não somente seguir e gerenciar projectos pensando em um 
produto que agrade ao cliente, mas desenvolver estes projectos com reduzida inter‑
ferência no meio ambiente. 

Para uma construção ser dita sustentável, tem que obedecer a alguns critérios como: 
controlar a geração de resíduos; reutilizar materiais e águas cinzas; utilizar apare‑
lhos que controlem o uso da água; buscar a eficiência energética das edificações, 
principalmente com o uso dos recursos naturais. Ressalta ‑se que o empreendimento 
sustentável se torna mais caro, contudo é um investimento, uma vez que o uso de 
materiais sustentáveis agrega valor ao produto final. 

É notório a grande dificuldade da AEC em construir sem gerar impactos ambien‑
tais, mas existem tecnologias que podem ser empregadas nas construções para não 
atingir tão agressivamente a natureza, a fim de promover edifícios confortáveis e 
ecofriendlys [19].

De acordo com [20], as diretrizes gerais para tornar uma construção sustentável po‑
dem ser resumidas em nove passos essenciais, apresentados na Figura 3, a seguir:

Com o tempo, as construções sustentáveis começaram a crescer e surge a questão 
de quantificar o quão sustentável é a edificação, assim criaram -se as certificações 
ambientais, nas quais é assegurada a qualidade ambiental de um empreendimento.

Figura 3
Nove passos essenciais 
para a sustentabilidade. 
Adaptado de [19].
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Geralmente, a análise de sustentabilidade nos projectos é conduzida no final da fase 
de projecto, quando praticamente todos os materiais já foram escolhidos. No entan‑
to, alcançar uma solução integrada de design sustentável antes da construção signifi‑
ca que a equipe de design deve gerenciar interdependências recíprocas de tarefas ao 
tomar decisões relacionadas à seleção da alternativa de design mais adequada que 
levará a edifícios sustentáveis e eficientes [21].

2.4. Sinergia entre o BIM ‑Lean ‑Green

É notório que nos últimos 20 anos, o setor de desenvolvimento de projectos de edifi‑
cações vem sofrendo alterações significativas. Na década de 1990, o movimento pela 
implantação dos sistemas de gestão da qualidade nas empresas ligadas à indústria 
da construção civil levou os construtores ao reconhecimento da importância do pro‑
jecto na redução de desperdícios e racionalização da construção [6]. 

Normalmente as empresas preparam seus projectos em etapas como arquitectura, 
estrutura, instalações e outros, onde em cada área está responsabilizada por um 
profissional específico, o que torna esse método por existência, fragmentado. Além 
disso cada setor específico do projecto global, realiza sua parte desconexo dos de‑
mais, complicando a possibilidade de uma comunicação entre os participantes do 
projecto, afetando sua qualidade, deixando ‑o lento, custoso e favorável a gerar des‑
perdícios e falhas desnecessárias [22].

Percebe ‑se que a AEC começou a adotar os princípios do Lean e do BIM, a fim de me‑
lhorar a qualidade dos projectos e evitar que falhas de compatibilização, ausência de 
detalhamento, de construtibilidade, dentre outros, sejam percebidos apenas durante 
a construção, gerando custos.

A comunidade científica tem investigado apenas as interações entre esses três te‑
mas em pares tornando os benefícios de sua integração pouco conhecidos, conforme 
apresentado na Figura 4. 

Figura 4
Diagrama de Venn com 
os campos de conexão 
predominantes [2].
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Concluindo, para se ter uma edificação que utilize os três conceitos, faz -se necessário 
que seja eficiente quanto ao uso de água e energia, além de ter o uso de materiais 
sustentáveis. Percebe ‑se que os três conceitos estão interligados, visto que um dos 
princípios do Lean é a redução das perdas, fazendo que o projecto se torne sustentá‑
vel, com a aplicação da metodologia BIM.

3. Metodologia

Inicialmente, realizou ‑se uma estruturação dos conceitos envolvidos, através de uma 
extensa pesquisa bibliográfica, a fim de embasar teoricamente o artigo. Estudou -se a 
respeito das definições, extraindo -se informações que permitam encontrar a sinergia 
entre os conceitos BIM, Lean e Green, aplicados nos projectos de construção civil. 
Concomitantemente foram selecionados 3 santuários:

• Santuário de Fátima (Portugal) – SPT;
• Santuário Nacional de Aparecida (Aparecida do Norte Brasil) – SBR1;
• Santuário de Fátima da cidade de São Benedito (CE ‑Brasil) – SBR2.

Nestes santuários foi aplicada uma pesquisa de campo, sobre a utilização dos três 
conceitos, com uma aplicação de um questionário, no Google Forms, para conhecer o 
atual cenário do setor de projectos dos santuários, em relação à sua adaptação frente 
a implementação de novas tecnologias, como as estudadas nesta pesquisa.

Foram entrevistados os responsáveis pela manutenção do SPT, SBR1 e SBR2, a fim 
de conhecer o funcionamento deste, como também o projetista do SBR2 e o res‑
ponsável pela gerência dos projectos do SBR1, nos quais aplicaram ‑se os seguintes 
questionamentos:

a) Quem é o responsável pela gestão direta da manutenção e dos novos 
projectos?

b) Sobre a forma de gestão de sua área de manutenção é centralizada ou 
descentralizada?

c) Existe uma programação anual de treinamento para o pessoal da 
manutenção? (em caso positivo, indicar se essa programação é elaborada 
pela área de manutenção, recursos humanos ou outra)

d) Se respondeu sim à questão anterior, informar a média anual de cursos/
colaborador.

e) A equipe de manutenção é própria, terceirizada ou mista?
f) Quais modalidades de manutenção são praticadas pela organização?
g) Como são mapeados e controlados os diferentes tipos de atendimento ou 

serviços (corretivas, preventivas, preditivas, chamados, etc.)?
h) Vocês conhecem o BIM e o Lean?
i) Pretendem utilizá ‑lo em sua organização?
j) Utilizam algo da Construção Sustentável?
k) Quais materiais ou técnicas sustentáveis utiliza?
l) É possível afirmar que os procedimentos para manutenção preventiva são 

aplicados?
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Salienta ‑se que, mesmo não estando no questionário, foi indagado quais e como 
foram feitas as alterações devido ao distanciamento social que deve ser obedecido 
diante do quadro pandêmico, quais medidas foram adotadas visando a proteção dos 
peregrinos.

Foram observadas as vantagens e desvantagens da implementação das metodolo‑
gias e de seus processos nos santuários, bem como as principais dificuldades en‑
frentadas no processo de aplicação destes pelos usuários. Com base nos resultados 
obtidos, realizou ‑se uma discussão sobre a implementação e aplicação das três tec‑
nologias nos santuários marianos, tendo em vista os benefícios destes na conceção 
de projectos e no ciclo de vida das edificações.

4. Resultados e discussões

Após a aplicação do questionário, realizou ‑se a análise conjunta das informações 
(Figura 6). Observa ‑se que SPT e SBR1 utilizam mão de obra mista e o SBR2 terceiri‑
zada. Os três santuários possuem forma de gestão de sua área de manutenção cen‑
tralizada. No SPT não existe uma programação anual de treinamento para o pessoal 
da manutenção, no SBR1 tem para a mão de obra própria, onde a demanda é feita 
pelos funcionários e autorizada pela chefia, não tendo uma quantidade fixa de cur‑
sos ofertados e no SBR2 não tem, pois a equipe é toda terceirizada. Nos SPT e SBR1 
são realizadas as manutenções preventivas, preditivas e corretivas, já no SBR2 só as 
corretivas, conforme mostrada na Figura 5.

Quanto ao controle e mapeamento dos atendimentos não se obteve resposta do SPT, 
já no SBR1 existe um programa que gera e controla todas as Ordens de Serviços, que 
as encaminha aos funcionários responsáveis, controlando inclusive o tempo para 
resolução do chamado, já no SBR2 não existe nenhum controle, vão sendo resolvidas 
as demandas à medida que aparecem.

Os três Santuários conhecem o BIM, inclusive SBR2, por ser o mais novo, foi todo 
projetado no software ARCHICAD. O SPT e SBR1 pretendem utilizar em seus novos 
projectos, para isso SBR1 está a capacitar seus funcionários próprios. 

Quanto à construção sustentável, os três utilizam tanto materiais e técnicas susten‑
táveis, principalmente no que tange à eficiência energética, controle de resíduos, 
economia de água, utilização de materiais sustentáveis. Sobre o Lean, não sabiam do 
que se tratava, porém, mesmo sem saber SBR1 já utiliza vários conceitos, tais como 
Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV), e a autonomação.

Figura 5
Resultado da pesquisa 
de campo.
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Os Santuários SPT e SBR1 possuem uma rigorosa manutenção preventiva, onde con‑
trolam até mesmo a vida útil das lâmpadas, porém no SBR2 não existe nenhuma.

Quanto às medidas preventivas de distanciamento social, não foram coletadas no 
questionário aplicado no SPT, porém observadas no site do santuário, onde se per‑
cebe que foram aumentadas as distâncias dos bancos, bem como marcados os locais 
possíveis de serem utilizados; foram ainda colocados totens para higienização das 
mãos, grades para controle de entrada de peregrinos. Já no SBR1, 80% dos bancos de 
madeira foram retirados e substituídos por cadeiras individuais; nos bancos rema‑
nescentes foram marcadas as indicações de onde os fiéis se podem sentar e totens 
de higienização das mãos com álcool também foram colocados, bem como grades, 
para controlar o fluxo de pessoas que adentram no santuário. No SBR2 foram obser‑
vadas as mesmas medidas do SPT.

5. Conclusão

Tendo em vista que as edificações religiosas a cada dia atraem milhares de pessoas, 
têm que se adaptar promovendo projectos, que visem o conforto e assegurar a saúde 
dos peregrinos, mantendo a atratividade, ampliando a estrutura de recetivo, com 
baixo custo.

Através do desenvolvimento do presente estudo, foi possível entender os conceitos 
envolvidos no uso dos conceitos BIM, Lean e Green nos projectos de manutenção 
e construção dos santuários. Além disso, torna ‑se percetível a forma com que os 
santuários estão tentando adaptar ‑se às evoluções que ocorrem e transformam a 
realidade da cadeia produtiva da construção civil, demandando assim a busca por 
conhecimento e adaptação por parte dos profissionais responsáveis, principalmente 
dos gestores, para que estes possam garantir ambientes mais confortáveis, menos 
danosos ao meio ambiente e com menores custos.

Salienta ‑se que os três santuários compatibilizam seus projectos, porém manual‑
mente, com exceção do SBR2, que possui todos seus projectos já em BIM. Percebe ‑se 
a importância da etapa de compatibilização para evitar retrabalho e desperdícios na 
fase de construção/reforma. Contudo, tal etapa utilizando o método tradicional 2D 
torna ‑se um processo exaustivo e complexo, e com o uso da metodologia BIM o pro‑
cesso fica além de mais rápido, preciso, trazendo assim vários benefícios para a AEC.

Destaca ‑se que neste campo de pesquisa tem ‑se ainda há muito a se explorar. Assim 
sendo, dessa forma, é imprescindível um maior cuidado nos procedimentos e análise 
de todos os materiais e técnicas que são utilizadas atualmente, para se inteirar do 
que está sendo feito, não só no Brasil e em Portugal, mas em todo o mundo, para 
poder propor orientações que tragam contribuições para eficiência energética deste 
tipo de edificações.
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Resumo

Baseado na prática do atelier ‘Marta Campos Arquitetura’, este trabalho aborda o 
desenvolvimento de uma ferramenta digital, no âmbito das tecnologias BIM, que 
permite gerar automaticamente um relatório integrado de especificações técnicas e 
quantidades, nomeadamente o Mapa de Quantidades de Trabalho (MQT), incorporan‑
do ainda uma estimativa de custo de construção preliminar. Para tal, foi desenvolvido 
um fluxo de trabalho que abrangeu requisitos para a modelação da informação e a 
estruturação de uma base de dados (BD) para especificações técnicas, contemplando 
um sistema para sua gestão. De forma expedita, a solução digital proposta, a operar 
como um add ‑in do Revit®, extrai as informações do modelo BIM, coordenando ‑as 
com a sua correspondência na base de dados, baseada num sistema de classificação. 
No seu desenvolvimento recorreu ‑se à API da referida plataforma de modelação, as‑
sociada à ferramenta de código aberto pyRevit para interpretar os scripts desenvolvi‑
dos em IronPython. Além disso, o add ‑in conta com interfaces gráficas que utilizam a 
estrutura Windows Presentation Foundation WPF e a linguagem Extensible Application 
Markup Language XMAL. O trabalho desenvolvido orientou ‑se de modo a dar respos‑
ta a um problema vivido na prática pelo gabinete objeto de estudo, que já utilizava 
processos BIM para especificações técnicas e extração de quantidades, comprovada‑
mente mais eficientes que métodos tradicionais, contudo, ainda não completamente 
automatizados e integrados. O novo enquadramento permitiu realizar os processos 
de especificação e extração de quantidades em 1/5 do tempo que se utilizava no 
gabinete objeto de estudo.
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1. Introdução

Tipicamente estabelecidas na fase de projeto, as especificações técnicas comuni‑
cam a qualidade esperada de um elemento através da definição dos seus materiais, 
métodos de instalação, fabrico ou procedimentos de execução no local. Além dis‑
so, também pormenoriza as atividades exigidas pelo projeto proposto abrangendo 
questões como a preparação do estaleiro, demolições, e elementos existentes a se‑
rem reutilizados e restaurados [1–3]. A extração de quantidades, por sua vez, permite 
medir os elementos e atividades de construção especificados [4–6]. A conjunção da 
informação mencionada constitui o Mapa de Quantidades de Trabalho (MQT) [7], 
documento que permite um entendimento partilhado sobre um determinado projeto 
entre clientes, projetistas, empreiteiros, e fabricantes [8,9] e que é imprescindível 
para o planeamento dos custos e de execução da obra.

A Modelação da Informação na Construção (BIM) fez com que os processos de es‑
pecificação e extração de quantidades se tornassem automatizados, mais rápidos 
e precisos quando comparados com os métodos tradicionais [5,10,11]. Contudo, a 
sua execução e coordenação mútua, mesmo em BIM, ainda requer esforços manuais 
ou semiautomáticos morosos e propensos a erros [11], envolvendo muitas etapas e 
aplicações para estruturar a informação ao uso pretendido [5,6,11,12]. Além disso, 
as plataformas BIM existentes dedicadas à especificação e extração de quantidades 
requerem um investimento inicial elevado para pequenas e médias empresas (PMEs)
[13] de projeto e muitas vezes não atendem às necessidades particulares de custo‑
mização inerentes a estes modelos de negócio.

Esta investigação aborda o problema propondo um enquadramento para a produção 
automática do MQT. A proposta baseou ‑se na prática do gabinete de arquitetura 
Marta Campos (MC) através do levantamento e diagnóstico do processo existente 
no gabinete para a produção do MQT, resultando no desenho de um novo fluxo 
de trabalho representado pelo diagrama conceitual da Figura 1. O enquadramento 
proposto é composto por três frentes principais: (i) o estabelecimento de requisitos 
e práticas de modelação para orientar a informação para o fim pretendido (Secção 
3); (ii) a estruturação de uma base de dados (BD) externa de especificações técnicas 
(Secção 4); (iii) uma ferramenta digital complementar ao Revit®, a operar como um 
add ‑in (Secção5), que produz automaticamente o MQT, coordenando as informações 
extraídas do modelo BIM e BD, estabelecendo também uma estimativa preliminar 
de custos. 

Figura 1
Diagrama conceptual 
do enquadramento 
proposto para produção 
automática do MQT.
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2. Sistema de classificação: elemento estruturante para 
um MQT automatizado

A utilização de um sistema de classificação padronizado é a principal exigência de 
informação para o enquadramento proposto. Os códigos de classificação definem e 
indexam elementos e atividade de construção, possibilitando a comunicação entre 
humanos e máquinas/aplicações [14]. Além disso, são os responsáveis por articular 
as informações armazenadas no modelo BIM e na BD. Dessa forma, objetos e ativida‑
des destinados a serem especificados e quantificados devem ser atribuídos com um 
código de classificação. 

O Uniclass 2015 da NBS [15] foi o sistema de classificação utlizado neste enqua‑
dramento, uma vez que o atelier MC já o utilizava nos seus fluxos de trabalho BIM, 
indexando os objetos nos modelos através do parâmetro nativo "Keynote" do Revit®. 
Além disso, a decisão considera também o contexto regional, uma vez que Portugal 
irá em breve divulgar o seu sistema de classificação nacional baseado no Uniclass 
2015, em desenvolvimento pela Comissão Técnica de Normalização do BIM (CT197) 
[16] no âmbito do projeto Sustainability Enhanced Construction Classification System 
(SECClasS) [17]. 

Apesar da ampla abrangência dos sistemas de classificação, as especificações conti‑
das no MQT podem exigir informação mais detalhada do que as definições expressas 
através dos códigos de classificação. Por vezes, é necessário diferenciar as instâncias 
especificadas por fabricantes, prestadores de serviços, tipo, funções, finalidade (res‑
tauração ou reutilização), ou definir características físicas como espessura, cores e 
densidade (aspetos normalmente não abrangidos pelos sistemas de classificação). 
Este tipo de informação representa um conjunto de parâmetros exclusivos a um tipo 
particular de objeto. Por este motivo, o gabinete MC já contava com a adição de um 
sufixo aos códigos de classificação, permitindo à empresa diferenciar os elementos 
ou atividades especificadas em maior detalhe diretamente no código de classifi‑
cação. No entanto, tais sufixos não apresentavam uma estruturação sistemática e 
normalizada, configurando um obstáculo a processos de automatização. Esta ques‑
tão foi abordada com a proposta de um sufixo estruturado e normalizado a nível da 
empresa conforme ilustrado na Figura 2. 

Figura 2
Estruturação de sufixo 
para o sistema de 
classificação adotado.
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3. Modelação da informação direcionada à produção  
automática do MQT

Baseado na prática profissional do gabinete objeto de estudo, este trabalho reava‑
liou 116 grupos de elementos e atividades comummente especificados em projetos 
de arquitetura, indicando a melhor forma de representá ‑los digitalmente. Estes ele‑
mentos e atividades foram classificados em dois segmentos: (i) Objetos graficamente 
representados e (ii) objetos e atividades que não são expressos graficamente no 
modelo BIM. No primeiro grupo, os objetos devem ser modelados considerando o 
nível de detalhe da informação geométrica, a classe de objetos da ferramenta de 
modelação mais adequada para representá ‑los e os atributos nativos ou customi‑
zados necessários às medições, compreendendo o conceito de Level of Information 
Need [18]. O segundo grupo, por sua vez, considerando práticas de modelação já em 
uso no gabinete MC, representa elementos e atividades de forma não literal através 
de objetos simplificados e atributos customizados, garantindo que eles sejam com‑
putados e expressos no MQT. Alguns elementos (expressos graficamente ou não) po‑
dem ser atribuídos com a unidade de medição “vg” (valor global), nos casos em que 
a medição e especificação técnica não são considerados suficientes para a definição 
do preço, requerendo a análise do modelo, peças desenhadas, ou visita em loco, por 
parte do prestador de serviços, para orçamentação da empreitada de forma global. A 
Tabela 1 apresenta alguns exemplos da reavaliação feita. 

ARGAMASSAS E REBOCOS

Elemento / Atividade
Unidade 

de 
medição

Classe de 
objeto Recomendação

Cimentos e argamassas 
de uso geral m2

Paredes, 
Pisos, 

Coberturas, 
Tetos falsos 

Atribuir um código de classificação no parâmetro 
de tipo “Keynote”.

Reparo em argamassa 
e betão

vg

Elementos 
não 

expressos 
graficamente 
no modelo

Utilizar os objetos desenvolvidos "MC_
MagicCubes" (“face -based”), cujos tipos indicam 
a intervenção que o objeto hospedeiro irá 
receber. O script identifica as atividades pelos 
cubos presentes no modelo através do código 
de classificação atribuído ao parâmetro de tipo 
“Keynote”.

Argamassa mata ‑juntas m2

Elementos 
não 

expressos 
graficamente 
no modelo

Utilizar o parâmetro customizado "MC_
MataJuntas" para guardar um material da 
biblioteca de materiais. O material deve ser 
atribuído com um código de classificação no 
parâmetro “Keynote”.

Argamassas leves de 
alvenaria; Argamassas 
hidráulicas de cal e 
argamassas cimentícias

m2

Paredes, 
Pisos, 

Coberturas, 
Tetos falsos

Atribuir um código de classificação no parâmetro 
de tipo “Keynote”.

Tabela 1
Exemplos extraídos 
da reavaliação feita 
relativa às abordagens 
de modelação para  
produção automática 
do MQT.
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A granularidade da informação geométrica de objetos compostos por camadas tem 
impacto na precisão na extração de quantidades, sendo primordial que as camadas 
possam ser ajustadas individualmente para evitar imprecisões nas quantidades ex‑
traídas [5]. Paredes, pisos, lajes, tetos falsos e telhados são compostos por camadas 
que precisam ser medidas individualmente, uma vez que essas camadas podem se 
estabelecer com áreas distintas. Por exemplo, o acabamento em azulejos de uma 
parede não ocupa necessariamente a mesma área que as camadas de alvenaria e 
reboco. Portanto, nesse caso, basear as suas quantidades na área do objeto composto 
parental levaria a imprecisões. 

A ferramenta de modelação Revit®, a que se direciona este enquadramento, abor‑
da esta questão ao permitir a criação de “Partes” individuais com base num objeto 
inicialmente composto. Esta funcionalidade permite o ajuste geométrico e a leitura 
da área das camadas (“Partes”) individualmente. Da mesma forma, é possível editar 
as camadas modificando as restrições geométricas de cada uma delas alterando a 
estrutura do objeto composto. No entanto, ambas as alternativas limitam a gestão 
e a utilização de parâmetros. Por exemplo, não é possível atribuir um código de 
classificação ao parâmetro de tipo “Keynote” para as “Partes” ou a uma camada indi‑
vidualmente dentro de um elemento composto, como no objeto composto original. 
A indexação das “Partes” ou das camadas associadas geometricamente modificadas 
exigiria que o material constituinte de cada uma delas fosse diretamente classifica‑
do, acrescentando complexidade ao processo de gestão da informação. Além disso, 
o uso das “Partes” ou a manipulação estrutural das camadas de um objeto composto 
poderia afetar outros usos previstos para o modelo, tais como a extração automáti‑
ca de desenhos e a gestão de informação posterior com o modelo em IFC (Industry 
Foundation Classes). Por esta razão, este enquadramento, apoiado por investigações 
anteriores [5,6] e alinhado com a prática corrente no MC, recomenda que cama‑
das de elementos compostos sejam modeladas independentemente. No entanto, é 
importante ressaltar que este não é um fator limitativo para a implementação e a 
automatização alcançada com este trabalho.

3.1. Utilização de atributos customizados para representação 
de elementos sem expressão gráfica no modelo

Devido a sua complexidade geométrica ou escala física inexpressiva, alguns ele‑
mentos que precisam constar no MQT, como pinturas, primários, resinas, e argamas‑
sas mata -juntas, não são graficamente expressos no modelo BIM, pois exigiriam um 
esforço proibitivo para serem modelados. No entanto, este enquadramento propõe 
representá ‑los através de atributos customizados. 

Os atributos propostos estão associados aos objetos que, na prática, hospedam os 
elementos que se pretende representar. Um teto falso de gesso, por exemplo, pode 
requerer expressar três instâncias diferentes para medição e especificação: o teto 
em si, o primário e a pintura.  Nestes casos e quando razoável, dois parâmetros 
customizados de materiais associados ao teto falso representam os elementos em 
questão. Um código de classificação indexa os materiais atribuídos aos parâmetros, 
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permitindo que a solução digital desenvolvida encontre a especificação correspon‑
dente na base de dados externa. Neste caso, as quantidades apresentadas são ob‑
tidas do objeto do teto falso, que hospeda os atributos customizados criados.  Se 
primário e pintura ocuparem áreas distintas, estes devem ser modelados geome‑
tricamente, não havendo a necessidade de se atribuir nenhum valor aos referidos 
parâmetros. A mesma lógica aplica ‑se para representação de outros elementos que 
requereriam um grande esforço de modelação, como cumeeiras, telhas de ventila‑
ção ou fixadores de telhas. Tais elementos são representados por um ou um con‑
junto de parâmetros customizados que permitem sua correta incorporação ao MQT.

3.2. Utilização de objetos simplificados para representação de 
atividades 

Atividades / intervenções não possuem uma representação geométrica tangível e 
literal. Por essa razão, foram desenvolvidos objetos simplificados para representar 
restauros, reaproveitamentos, limpezas e preparação do local de construção. Os ob‑
jetos propostos (MagicCubes) são em sua constituição “face -based” e, portanto, só 
podem ser colocados na superfície de outro objeto. Os MagicCubes são indexados 
por um código de classificação da atividade, e sua forma de colocação no modelo 
identifica o objeto que irá sofrer a intervenção, conforme os exemplos contidos na 
Figura 3, para restauro das grades em aço (cubo verde) e limpeza do muro em pedra 
e betão (cubos amarelos).

3.3. Informação sobre fases do projeto

O enquadramento proposto também engloba o faseamento do projeto uma vez que 
este tem impacto no MQT. Por exemplo, numa renovação, os elementos existentes 
que permanecerão na fase de projeto não são medidos a priori, no entanto, alguns 
desses elementos podem figurar no MQT como restaurados ou reutilizados num lo‑
cal diferente. Neste contexto, o enquadramento integra um parâmetro auxiliar cus‑
tomizado já em uso no atelier MC para indicar o restauro ou a reutilização de um 

Figura 3
Exemplo de MagicCube 
a ser utilizado 
para representar 
uma atividade ou 
intervenção.
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objeto no modelo. Complementarmente aos atributos nativos, “fase criada” e “fase 
demolida”, a propriedade personalizada proposta permite a medição das interven‑
ções mesmo  que o objeto tenha sido criado numa fase que não será considerada 
para a especificação e extração de quantidades. 

4. Estruturação de uma base de dados para  
especificações técnicas baseadas num sistema  
de classificação 

Estre trabalho previu o desenvolvimento de uma base de dados relacional (BD) para 
armazenar informações de especificações técnicas a nível organizacional, articulan‑
do seus registos aos elementos e atividades correspondentes representados no mo‑
delo BIM através dos códigos de classificação. A escolha de uma estrutura de modelo 
de dados relacional externa garante que a informação vinculada, a todas as instân‑
cias no fluxo de informação, para todos os projetos em andamento e seus respetivos 
modelos BIM dentro de uma organização, seja a mais atualizada. Além disso, a natu‑
reza das BD relacionais permite a incorporação de tabelas e outras BD relacionadas 
a outros usos BIM, tais como estimativa de custos e análises de impacto ambiental. 

A base de dados foi estruturada em Microsoft Access® e conta com uma interface 
gráfica de utilizador (GUI), baseada em linguagem de programação VBA (Visual Basic 
for applications), desenvolvida para facilitar a gestão da informação armazenada, 
permitindo aos utilizadores verificar, consultar, adicionar, editar, e eliminar registos. 
A base de dados externa, combinada com a sua GUI, confere aos utilizadores sem 
formação específica em modelação BIM, a possibilidade de trabalhar com dados de 
especificação construtiva num fluxo de trabalho baseado em BIM.  

5. Solução digital para produção automática do MQT

Sob o nome de TIE, um acrónimo para Technical Information Exchange, a solução digi‑
tal desenvolvida foi direcionada à plataforma de modelação Revit®. A sua conceção 
assenta ‑se na interface de programação de aplicações (API) do referido software 
BIM e na biblioteca de scripts de código aberto PyRevit® [19] que permite a inter‑
pretação de códigos em IronPython (versão do Python em conformidade com o “fra‑
mework” .NET), incorporando ainda interfaces gráficas estruturadas em Windows Pre‑
sentation Foundation (WPF) e Extensible Application Markup Language (XAML). O TIE 
extrai informação do modelo BIM, coordenando ‑a com os registos correspondentes 
armazenados na BD. Ao fim, produz automaticamente o MQT, associando -o a uma 
estimativa de custo preliminar.

A ferramenta desenvolvida é composta por dois módulos. O primeiro verifica e va‑
lida o modelo. O segundo centraliza as tarefas principais do TIE, integrando eficaz‑
mente o modelo BIM e a BD, produzindo o MQT e estimativa de custos preliminares 
em um ficheiro .xls (Excel). As tabelas 2 e 3 ilustram o fluxo de informação e as prin‑
cipais rotinas de ambos os módulos. Além disso, erros encontrados no processo são 
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reportados e são verificáveis visualmente no modelo. Elementos cujas quantidades 
foram extraídas do modelo e coordenadas corretamente com as especificações téc‑
nicas na BD são escondidos temporariamente na vista ativa da plataforma de mo‑
delação, permanecendo visíveis somente os elementos que necessitam de algum 
tipo de ajuste, seja ele por não estarem devidamente indexados por um código de 
classificação, por não terem correspondência na BD, porque os parâmetros a serem 
medidos não estão assinalados no registo na BD ou porque não foram encontrados 
no objeto em processamento.

(i) Objetos não atribuídos com um código 
de classificação

Esta rotina identifica os objetos não indexados por código 
de classificação. Neste caso, o script não consegue articular 
o objeto com a sua instância correspondente na BD. 

(ii) Objetos sem registo correspondente 
na BD

Esta rotina identifica os objetos que, embora classificados, 
não têm uma correspondência na BD. Neste caso, o 
script não pode obter as informações de especificação 
construtivas necessárias.

(iii) Atributo atribuído para medição do 
objeto BIM não especificado na BD

Esta rotina identifica os objetos sem parâmetro de medição 
atribuído na BD ou que o parâmetro atribuído não existe 
no objeto em questão.

(i) Obtenção dos códigos de classificação 
dos objetos

Esta rotina retém o código de classificação dos objetos. 
Para além do objeto em si, também obtém os códigos 
de classificação dos objetos e atividades relacionadas 
não expressas graficamente através dos atributos 
personalizados ou MagicCubes. Se, por acaso, o script 
identificar objetos não classificados, armazena -os numa 
lista de problemas encontrados que será impressa no 
final do relatório final.

(ii) Encontrar a correspondência na BD
Com base no(s) código(s) de classificação obtidos no 
passo anterior, esta rotina consulta a BD e busca e retém 
a informação de especificação correspondente ao objeto.

(iii) Extração das quantidades 

A informação extraída da BD informa ao script o 
parâmetro físico e unidade que deve medir uma instância 
de objeto específica. Com base nesta informação, esta 
rotina obtém a quantidade para a instância analisada. 
Além disso, o script soma todas as quantidades para 
cada uma das instâncias de objetos indexadas com o 
mesmo código de classificação. (Vários objetos com o 
mesmo código de classificação representarão apenas um 
elemento/atividade no MQT).

(iv) Coordenação das informações 
extraídas do modelo e BD

Esta rotina coordena a informação extraída do modelo 
BIM com àquela extraída da BD, tratando e formalizando‑
‑as para serem apresentadas no MQT. Esta rotina também 
calcula o custo dos elementos e atividades processados, 
com base nas quantidades extraídas e no custo por 
unidade atribuído na base de dados.

Tabela 2
Fluxo da informação 
e principais rotinas 
módulo de checagem e 
validação.

Tabela 3
Fluxo da informação e 
princip ais rotinas do 
módulo principal de 
produção do MQT.
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6. Validação

O fluxo de trabalho e a solução digital propostos, visando a produção automática 
do MQT associado a uma estimativa de custos preliminar a partir de modelos BIM, 
foram testados em dois projetos reais em desenvolvimento no gabinete Marta Cam‑
pos. O Projeto 1 consistiu em uma construção nova de uma casa unifamiliar de um 
pavimento em Vila do Conde, Portugal, ainda em fase de Anteprojeto. Sendo uma 
construção nova, o projeto não exigiria a estrutura proposta para lidar com comple‑
xidades como demolições, restauro e reutilização de objetos. Esta condição permitiu 
que os testes se concentrassem nos direcionamentos e funcionalidades centrais pro‑
postas, assegurando uma coordenação precisa e eficaz entre o modelo BIM, a DB e a 
solução digital. O segundo projeto, Projeto 2, compreendeu uma renovação de uma 
casa unifamiliar de quatro andares em Calvelhe, Portugal, no início do projeto de 
execução. Neste caso, os procedimentos de ensaio abordariam questões para além 
das diretrizes e funcionalidades centrais do enquadramento já consolidadas com o 
Projeto 1. O Projeto 2, como uma renovação, exigiria a especificação e quantificação 
de demolições, restauros e reutilizações de objetos. 

Os testes refinaram as diretrizes de modelação, a estrutura e o conteúdo da BD, e 
a solução digital, produzindo o resultado esperado. A Tabela 4 apresenta uma visão 
geral da especificação final, QTO (“quantity take -off”), e relatório preliminar de es‑
timativa de custos, apresentando o número de objetos analisados e os elementos/
atividade resultantes especificados e quantificados para ambos os projetos. 

Projeto 1 Projeto 2

Número de instâncias de objetos 
processadas 917 2633

Número de tipos de objetos processados 142 262

Número de categorias processadas 14 15

Número de itens (elementos e atividades) 
expressos no MQT 115 101

Tempo de processamento 1:00min 3:30min

Figura 4
Resultado da verificação 
visual de não‑
‑conformidades após 
execução dos scripts 
dos módulos 1 e 2.

Tabela 4
Visão geral do 
processamento dos 
Projetos 1 e 2.
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7. Conclusão

O trabalho apresentou um enquadramento orientado aos gabinetes de arquitetura 
que reduz o número de plataformas e etapas intermédias manuais ou semiauto‑
máticas de métodos BIM correntes para a extração do MQT, possibilitando sua es‑
truturação de forma automática. Além disso, estabeleceu um sistema que permite 
ampliar a granularidade da informação expressa nos códigos de classificação através 
do uso de sufixos padronizados. Por fim, estabeleceu requisitos de modelação para 
um conjunto representativo de elementos e atividades relacionados aos projetos de 
arquitetura que direcionam à informação contida no modelo às medições e especi‑
ficações pretendidas. 

O enquadramento proposto requereu consideravelmente menos tempo e recursos do 
que o processo previamente estabelecido no gabinete MC (também baseado em BIM) 
para a produção do MQT, associado a uma estimativa de custo preliminar. Com base 
nos registos do atelier de projetos semelhantes em escala, programa e complexida‑
de, a estrutura proposta diminuiu em 1/5 o tempo necessário para produzir o MQT 
em comparação com o fluxo de trabalho prévio. Os ganhos são ainda mais atraentes 
quando comparados a métodos tradicionais, gastando 1/10 do tempo. A nova for‑
ma de trabalho requer um esforço inicial para construir e fornecer conteúdo à BD, 
uma vez que a recolha de especificações funcionais e informação sobre custos de 
diferentes fontes requer algum tempo. Contudo, uma vez estabelecida a BD, as suas 
atividades de gestão restringem ‑se à adição de novos elementos e atividades e à 
atualização dos registos existentes. 

Desenvolvimentos futuros poderiam permitir o processamento de modelos IFC. A so‑
lução digital desenvolvida para produção do MQT e estimativa preliminar de custos 
é restrita ao Revit®. Lidar com modelos em formato .ifc, que promove a interopera‑
bilidade entre diferentes plataformas BIM, iria enriquecer significativamente a es‑
trutura proposta, expandindo a sua abordagem para o OpenBIM [20]. Além disso, a 
BD constituída poderia integrar outras tabelas ou até mesmo outras bases de dados, 
permitindo a coordenação estabelecida pelo TIE entre o modelo BIM e a BD auxiliar 
na automatização de outros processos, como a vinculação com tabela de preços ex‑
ternas, permitindo maior detalhe no âmbito da elaboração de orçamentos, ou a vinculação 
de parâmetros ambientais quer poderiam derivar em cálculos de impacto ambiental 
automatizados.
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Resumo
A integração de conceitos de Projeto para Manufatura e Montagem (Design for Man‑
ufacturing and Assembly  ‑ DfMA) na indústria AEC potencia ‑se pelo recurso a fer‑
ramentas BIM. DfMA considera os meios de produção e montagem no momento de 
desenvolvimento de um produto, ou projeto, na sua otimização.  

Este artigo foca ‑se numa investigação que desenvolve metodologias de DfMA em para 
processos de pré ‑fabricação, a serem aplicados em projetos em curso e de projetos 
futuros. Propõe ‑se o recurso a Modelos de Informação da Construção (BIM) e a mod‑
elos computacionais para a definição de um sistema de montagem e fabricação de 
paredes divisórias, otimizando os recursos de produção existentes pela maximização 
do número de elementos pré ‑fabricados idênticos, e ainda, pela integração de um 
sistema de gestão de dados que articula o momento de fabrico e montagem em obra.

O processo de DfMA proposto neste trabalho recorre a programação visual em Dy‑
namo, uma API do Revit, para implementar uma metodologia de divisão e disposição 
espacial das paredes, que se articula automaticamente com uma base de dados. 
Neste contexto, apresenta ‑se a aplicação de um sistema de otimização de fabricação 
e montagem para paredes divisórias de um determinado compartimento, neste caso 
casas ‑de ‑banho devido às repetições e elementos pré ‑fabricados.
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Tabela 1
Total emprego 
comparado com o setor 
da construção (fonte: 
NACE Rev.2).

Introdução

Segundo o Pordata o setor da construção na Europa sofreu uma perda de 20% da 
mão -de -obra desde a crise financeira de 2008, enquanto a população ativa cresceu. 
Portugal perdeu cerca de 40% das pessoas ativas na construção. A Tabela 1 rep‑
resenta as perdas no setor da construção em Portugal e a União Europeia a entre 
2008 e 2020. Este fenómeno acentuou ‑se com a crise pandémica, cujas limitações 
e afastamento social resultaram numa maior dificuldade na operabilidade no setor. 
A produtividade da construção está diretamente relacionada com o quão eficiente, 
rápido e economicamente um edifício pode ser construído.

Sectors Total Construção

Ano 2008 2020 2008 2020

União Europeia 27 193 164 600 197 153 600 15 967000
(8%)

12 840 000
(6%)

Portugal 5 116 600 
(2,6%)

4 814 100
(2.4%)

539 600
(10%)

297 100
(6%)

A pré ‑fabricação poderá ser uma solução para o problema apresentado, envolvendo 
a produção em fábrica de componentes construtivos, eventualmente de média di‑
mensão — elementos estruturais, para posterior transporte e montagem em estaleiro 
de obra. O desenvolvimento tecnológico atual, a redução de custos de projeto, calen‑
darizações mais curtas, a melhor qualidade construtiva e uso mais eficiente de mão 
de obra e material, são alguns dos fatores de maior relevância para a adoção deste 
processo. Contudo, a implementação está limitada às especificações construtivas, e 
na apropriação deste processo por parte dos arquitetos e engenheiros, cuja falta de 
informação e especialização retarda a aplicação.

A pré ‑fabricação é uma opção que deve ser tomada de raiz, pois afeta todas as fases 
da construção, dificultando possíveis alterações em fases mais avançadas do projeto. 
As ferramentas BIM introduzem instrumentos capazes de melhorar as decisões do 
projeto, correlacionar as partes do projeto, extrair custos e quantidades dos elemen‑
tos, assim como, automatizar processos de pré ‑fabricação. Para além disso, o en‑
volvimento dos vários stakeholders de um projeto, desde a sua fase inicial permitirá 
reduzir erros e proporcionar a informação necessária para proceder a melhores de‑
cisões projetuais.

BIM quando aplicado às atividades de fabricação e partilha de informações, melhora 
a transição para a pré ‑fabricação. Durante a gestão da pré ‑fabricação, considera ‑se 
novas etapas no processo que tem impacto significativo, precisando de ser aborda‑
das: fabricação, armazenamento e transporte. Esses processos, além dos existentes 
(projeto, construção, operação), exigem comunicação, tecnologias e ferramentas efi‑
cazes para melhorar a cooperação, controlando e gerindo todo o processo crono‑
metricamente. 
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Como refere Kuzmanovska et al. [1] os processos de DfMA consideram uma combi‑
nação entre um conjunto de diretrizes de projeto e uma metodologia de avaliação e 
otimização do projeto relativamente ao modo como este é produzido.

Implementação de DfMA utiliza processos de pré ‑fabricação na arquitetura, desen‑
volvendo uma metodologia projetual onde as partes do edifício serão subdivididas 
em peças e produzidas de forma eficiente e racionalizada. A operacionalização do 
projeto para a exploração, otimização de materiais, calendarização de entregas ou 
gestão no local, permite maximizar a produtividade. A transição para DfMA consiste 
num processo de otimização iterativa com base em detalhes predefinidos, aplicado 
após as suas características formais, tais como, o projeto ou as partes estruturantes, 
estarem consolidadas para serem aplicadas na obra.

O desenvolvimento de componentes pré ‑fabricadas para DfMA é um processo que 
transforma a informação em projeto. As funcionalidades que as ferramentas BIM 
introduzem podem maximizar a produção de peças pré ‑fabricadas com a análise 
das componentes fabricáveis. Desta forma, a primeira etapa passa por definir um 
conjunto de componentes e compreender a relação com BIM, quer pela relação com 
a biblioteca BIM, quer pela informação contida dentro da família. Após realizada esta 
análise é possível transformar esta informação desenho ou modelo contendo as di‑
retrizes relativas para a montagem destas peças.

Caso de estudo

O tema principal deste artigo visa um processo de implementação de DfMA em pare‑
des divisórias. O objetivo parte da automatização do processo de produção de infor‑
mações e desenvolvimento de metodologias, para aplicar como um método orien‑
tado a projetos que não precisam de ser desenvolvidos em torno da pré ‑fabricação.

O processo de trabalho para a produção de paredes divisórias parte do corte das 
pelas e montagem, para posteriormente serem montadas, o transporte e entrega no 
estaleiro de obras.  Desta forma, a investigação, focou ‑se em compartimentos mais 
repetidos e com um grande número de peças semelhantes ou iguais, que permitem 
a padronização desejada em DfMA, é exemplo disto, as paredes divisórias das insta‑
lações sanitárias. Para desenvolver um novo método de trabalho, foi utilizado um 
caso de estudo de um projeto habitação coletiva com cinco andares, que contém 
aproximadamente 500 instalações sanitárias. As instalações sanitárias são compar‑
timentos complexos no edifício, por causa das infraestruturas sanitárias e mobiliário 
sanitário, o que torna DfMA uma melhoria para produtividade em termos de colabo‑
ração neste espaço. No entanto, o desenho de casas de banho lida não só com a 
disposição dos móveis de casa de banho, mas também com os dados infraestruturais, 
como o sistema de canalização que passa entre as paredes e o facto de existirem 
variações múltiplas da casa de banho em função das dimensões. Tornando ‑se, por‑
tanto, uma prioridade na automatização usando BIM.
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O grande número de instalações sanitárias, fez com que o interesse em adotar pré‑
‑fabricação fosse prioritário para maximização da produtividade e redução de custos. 
Contudo, o projeto original possuía diferentes variações de tipologias de instalações 
sanitárias e várias que eram únicas, desta forma, foi necessário desenvolver um pro‑
cesso de seriação utilizando BIM e a linguagem de programação visual Dynamo, 
disponível numa interface de programação de aplicações do Revit, para reduzir o 
número de tipologias IS e detetar quais a tipologias que mais se repetem.

O número de paredes divisórias existentes nas instalações sanitárias está direta‑
mente relacionado com o número de elementos individuais dentro dela. Elementos 
como sanita, bidé e lavatório são componentes que serão replicados várias vezes, no 
entanto, uma vez que estão dependentes da organização espacial, formam grupos de 
paredes diferentes, mediante a disposição do espaço. Posto isto, caso os elementos 
se encontrem na mesma parede serão agrupados e pré ‑fabricados como uma parede, 
precisam ser montados em um grupo de paredes para fazer parte da parede tipo 
banheiro. Para cumprir essa função, a parede precisa ser dividida em três partes.

1. Perfis – Perfil metálico cria a estrutura da parede.
2. Painel estrutural – Fixa aos perfis e cria o suporte para toda a canalização 

de cada elemento e para todo o sistema no interior da instalação sanitária
3. Painel de acabamento – Fixado geralmente no sentido oposto ao do painel 

estrutural, contém todo o material de acabamento.

O processo de fabricação desenvolvido define componentes pré -fabricados para 
cada elemento existente na instalação sanitária. A única diferença está no elemento 
lavatório, já que ele pode ter especificações diferentes do fabricante, o que pode 
levar a diferentes variações de encastre. O elemento porta é um componente com 
dimensões especificadas que une e faz o remate entre espaços. No entanto, quando 
a parede contém uma porta de correr, este precisa de correr entre as paredes di‑
visórias e principalmente, não colidir com nenhuma componente estrutural ou redes 
de saneamento.

O sistema de parede divisória para banheira e chuveiro faz parte de um único grupo, 
com acabamentos diferentes de modo a prevenir infiltrações nas juntas. A banheira 
e o lavatório são um conjunto composto por um sistema de parede ligado por um 
canto comum que liga todos os lados onde se cruzam. A solução passa por uma 
parede dobrável, que pega esses elementos e conecta nos cantos e depois reúne to‑
das as laterais do banho como um conjunto único para ser mais fácil de transportar 
até o local.

Para detetar cada tipologia, definiu -se um modelo computacional de deteção de 
elementos para que as paredes que constam no modelo possam ser distinguidas me‑
diante diversos tipos de características. A partir de um processo que desenvolve um 
conjunto de ferramentas e parâmetros rastreáveis, o código ou o modelo computa‑
cional permite detetar as diferentes variações de instalações sanitárias que existem 
dentro do modelo. Todos os elementos que são criados para o DfMA devem definir 
um código de modo a se poder organizar a informação e aceder a ela.
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Figura 1
Exemplo parede  
pré ‑fabricada.

Otimização do modelo BIM para DfMA

O objetivo principal foi definir uma estratégia de otimização de projeto que automa‑
tizasse o processo de seriação de instalações sanitárias. Com o recurso a um modelo 
BIM, o processo foi realizado utilizando o caso de estudo onde se procurou encontrar 
uma estratégia e metodologia para testar a automatização e estandardização. Para 
maximizar a produção, o processo foi dividido em três etapas: Interoperabilidade IFC, 
Desenvolvimento de Tipologias e Criação de Sub ‑tipologias.
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Figura 2
Metodologia 
desenvolvida para 
aplicar DfMA em 
paredes divisórias das 
instalações sanitárias.

Interoperabilidade IFC

A primeira função no modelo parte de transformar os dados existentes, preparando‑
‑os para o processo de DfMA pretendido. Para tal, será criado um novo modelo BIM, 
que funcionará de forma autónoma a partir do Modelo de Referência. Uma vez que, 
este novo arquivo funcionará apenas para DfMA, as alterações e informações que 
precisam ser adicionadas devem ser aplicadas apenas ao novo arquivo. É importante 
reduzir a informação do modelo ao essencial destes espaços, pois muitas operações 
precisam ser realizadas para se chegar ao resultado.

Para preparar as informações e todos os detalhes para trabalhar a informação que 
consta no modelo, foi gerada o grupo de família com LOD 200 de todas as peças 
sanitárias. A forma simplificada destas famílias facilita o controlo da posição das 
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louças sanitárias com as paredes, normalmente em ângulos retos, criando ângulos 
retos, que serão posteriormente analisados e ajudarão a tomar decisões adicionais 
no modelo. Os blocos referentes à banheira e ao chuveiro são tipos de famílias in‑
dependentes que, ao contrário de todos os outros componentes, não são famílias 
situadas na parede.

A primeira etapa consistiu no desenvolvimento de um processo para geração auto‑
mática das paredes interiores a partir do perímetro interno do espaço. Ao exportar o 
IFC como um arquivo conectado, o volume do espaço, que é uma representação do 
seu interior, define um limite independentemente das paredes circundantes, portas 
ou quaisquer outros elementos do edifício. As duas famílias de elementos da banhei‑
ra e do chuveiro possuem diferentes peças e sistema de montagem em comparação 
com os outros, atribuindo a tarefa extra de cortar a linha da parede para que estes 
elas possam trabalhar autonomamente. Após produzir as paredes divisórias, os com‑
ponentes BIM que são conectado às paredes interiores, necessitam de ser novamen‑
te alojados numa nova parede, uma vez que  estes deixam de existir quando a base 
deixa de existir.

A próxima etapa é uma das mais úteis no controle e rastreamento de todo o processo 
para DfMA, principalmente em manter a localização dos elementos não só no proce‑
dimento, mas no local. Um modelo BIM pode incorporar códigos de identificação de 
objetos (ID). Em ambiente de trabalho Revit esse código é denominado de ”element 
ID”, uma vez associado a um objeto permite a deteção e exportação dos seus dados 
como parâmetro, tornando um dado útil durante o DfMA e nos processos de monta‑
gem e transporte.

A fase seguinte passa por relacionar o “element ID” das paredes e dos espaços, 
para que contenham em cada um deles, o código referente ao outro como um dos 
parâmetros. Esta etapa é essencial, pois os dois elementos não estão conectados 
entre si. A importância deste método centra ‑se na localização das paredes em cada 
espaço, permitindo aumentar a informação de cada componente ao utilizá ‑la para 
controlar e tomar decisões. Esta etapa é importante para gerar a codificação para 
fabricação e montagem. Os códigos que desenvolvidos nesta fase são relevantes 
para a compilação de dados sobre os quais os parâmetros podem ser usados   para 
relacionar as várias características formais, tornando ‑os úteis para o processo ge‑
ral de troca de informações. Este conjunto de etapas são dependentes umas das 
outras. Assim, começa a surgir uma otimização do processo porque se desenvolve 
dentro do mesmo ambiente de programação.

Tipologias

Automatizar o mapeamento das tipologias é a parte principal desta investigação, 
pois auxiliará à definição dos tipos de instalações sanitárias para DfMA. Este processo 
tem múltiplas formas de ser alcançado, não só porque existe um certo número de 
parâmetros que precisam ser desenvolvidos, como também é necessário encontrar 
uma combinação para alcançar o resultado. O maior problema era como entender e 
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detetar a disposição das instalações sanitárias e como esta afeta a tipologia. Desta 
forma, após reduzir a pesquisa às instalações sanitárias é necessário serializar por 
várias tipologias em grupos que se assemelham, de modo a mapear elementos repe‑
tidos para subsequente processo de estandardização e fabrico.

O primeiro passo é identificar a posição dos elementos nas instalações sanitárias e 
desenvolver um identificador único para cada tipo. No entanto, a posição às vezes 
pode ser hipotética, onde as mais pequenas variações podem resultar em divergên‑
cias. Em DfMA, quanto mais agrupada estiver a informação melhor, e nesta situação, 
o código precisa ir além do parâmetro e precisa definir um tipo diferente de parede, 
definido pela posição física dos elementos em relação na casa de banho. 

Um ponto importante é o modo deteção dos espaços que são instalações sanitárias: 
devem conter sanita e lavatório. Aos quais poderão acrescentar os componentes do 
bidé e banheira/chuveiro, assessores que a completam. Existe uma relação entre os 
elementos e o tipo de casa de banho, uma vez que em espaços menores deverá exis‑
tir um menor número de elementos do que em espaços maiores.

A ideia deste processo é compreender a disposição espacial dos elementos e con‑
siderar a relação entre eles, uma vez que em DfMA os elementos que existem no 
interior da sala podem ser iguais, mas produzidos de forma diferente, como também 
podem conter paredes iguais e não pertencer à mesma tipologia. Após entender os 
requisitos mínimos, o processo passa pela transformação das paredes que contém os 
elementos em diferentes tipos, de acordo com o seu conteúdo. Assim, será possível 
entender a relação dos vários elementos e a sua disposição. Como tal o processo 
funciona pela deteção dos elementos em relação à parede que está alojado e os 
elementos que a intercetam no caso da cabine de duche/banheira.

A figura 3 ilustra a transformação do modelo em vários tipos de paredes e a figura 4 
a relação dos objetos detetada no modelo assim, a partir deste grupo de paredes é 
possível distribuir os vários tipos não só pela relação que têm com os elementos, 
mas também pelo seu contexto no espaço. Assim, o princípio para conectar este pro‑
cesso no seu contexto geral parte por detetar o número combinações das paredes 
que existem dentro de um compartimento e combinar com outros parâmetros para 

Figura 3
(esquerda): Variações 
dos tipos de paredes no 
modelo.

Figura 4
(direita): Disposições 
possíveis das 
componentes sanitárias 
detetadas no modelo.
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definir as tipologias. Para tal, esta disposição será definida em parâmetro para com‑
binar com outros para atingir este resultado.

Adquirindo e atribuído o número de disposições diferentes nas respetivas instala‑
ções sanitárias. a próxima fase passa por compreender qual a relação do espaço 
com a disposição interior. Para tal, é essencial compreender a relação direta que os 
elementos contêm e como compreender de que forma a espacialidade afeta a dis‑
posição. A forma de resolver essa relação parte pela sobreposição dos elementos em 
relação ao mesmo eixo, onde a distância maior será representada num único eixo e 
a menor noutro. A sobreposição realizada vai criar um conjunto de interceção e vai 
procurar aglomerar os vários pontos em grupos por proximidade, estes vão estabe‑
lecer relações de distância entre eles.

A figura 5 representa os vários compartimentos alinhados no eixo e depois as inter‑
ceções pela proximidade dos elementos, este resultado aglomerou todas as instala‑
ções sanitárias e compilou ‑as em um número menor de elementos. Posto isto, usan‑
do o parâmetro da disposição desenvolvido anteriormente, é possível desempatar 
as diferenças e compreender as variações que existem entre cada compartimento. 

Uma vez que o número de tipologias é uma abordagem genérica para as várias ins‑
talações sanitárias que existem no edifício, a próxima etapa é levar este passo em 
DfMA mais longe, detetando quais são as diferenças na disposição do compartimen‑
to, que os torna únicos em comparação com outros grupos. Um dos pontos mais im‑
portantes a reter em DfMA é que mesmo que o espaço tenha a semelhante tipologia 
a parede pode ser diferente, este princípio está assente na ideia de montagem dos 
elementos, assim, é necessário compreender não só as a relação das paredes com o 
espaço, mas dos elementos com a parede. Tendo em consideração todas as tipologias 
que foram criadas durante este processo, é necessário detetar outras relações entre 

Figura 5
Compilação das 
várias instalações 
sanitárias (esquerda) 
e aglomeração por 
interceção de pontos 
(direita).
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os elementos através de um código que possa ligar os elementos e depois dividi ‑los 
em múltiplos subgrupos.

Sub ‑tipologias

A relação entre as componentes e a parede é algo que se correlaciona com as peça 
da montagem, dado que o processo de montagem tem consequência direta na seria‑
ção das tipologias. Consequentemente, o próximo processo agrupará estes elemen‑
tos por deteção dos mesmos, em relação ao seu eixo, recolhendo informações que 
formalizarão um grupo de sub ‑tipologias.

A criação de sub -tipologias das instalações sanitárias inicia -se pela verificação da 
disposição espacial do compartimento, considerando a direção dos eixos x e y. Para 
tal, o eixo de correlação entre porta e o lavatório ditará, não só a direção da sala, mas 
a localização do lavatório em relação à porta, normalmente localizado em frente à 
porta de entrada. A relação com os elementos será criada através dos tipos de pa‑
redes que contêm portas e lavatórios, permitindo desenvolver uma relação entre os 
elementos e a localização com os restantes.

A última parte do processo combina as coordenadas cartesianas com o uso dos eixos 
x e y, devido ao software não conseguir detetar o ângulo da relação dos dois elemen‑
tos selecionados. Posteriormente, não deteta o ângulo de rotação dos elementos, 
para detetar a posição relativa dos elementos, comprovando que o uso do ângulo 
não transmite a informação adequada, pois o resultado mostra os ângulos em 0, 90 
e 180 graus.

Dado que os ângulos não fornecem informações suficientes, o processo criado fun‑
ciona extraindo dois vetores, o vetor em x e o vetor em y, estes dois vetores fornece‑
rão uma lista com valores iguais a  ‑1, 0 e 1. Levando em consideração as coordenadas 
cartesianas a coordenada (0,0) representa o ponto central, então o ponto ( ‑1,0) e 
(1,0) representam o eixo x, se x for positivo o elemento do quarto está voltado para a 
direita, x positivo move ‑se para a direita e se for negativo, move ‑se para a esquerda. 
Assumir esta representação e converter em pontos carteseanos quando o elemento 
está voltado para o lado certo está voltado para Este, e quando voltado para a es‑
querda está voltado para Oeste, ao fazer este processo na porta do compartimento, 
dita a posição espacial deste em relação à entrada. Este processo pode ser aplicado 
ao Norte quando y (0,1) for positivo e ao Sul quando y (0,  ‑1) for negativo como a 
figura 4 demonstra.
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A próxima etapa passa por detetar a forma como os elementos estão distribuídos em 
relação ao lavatório, isto significa que vai detetar qual a direção que os elementos 
serão montados em relação com a parede. Assim, foi necessário definir a relação 
entre os elementos do lavatório e da sanita, detetando em que posição se encontra 
não só em relação com o lavatório, mas na composição geral dos compartimentos, 
aplicando o mesmo processo do anterior. Após deteção das posições dos elementos 
é possível criar um parâmetro que irá conter as sub variações das paredes.

Depois de obtida a informação em relação às tipologias, as sub ‑tipologias não abar‑
cam a resposta formal para toda as variações, embora a combinação dos dois refor‑
ça esta seleção. O uso das informações desenvolvidas atendendo aos parâmetros 
contribui para a deliberação de decisões em relação a todos os objetos que estão a 
ser indicados para DfMA, assim a chave para a otimização passa por transformar a 
informação para que auxilie e contribua na decisão de quais elementos devem ou 
não ser pré ‑fabricados

Conclusão

Todas as informações fornecidas e analisadas no decorrer desta investigação foram 
desenvolvidas e geradas pelo recurso dos parâmetros criados no modelo BIM. A van‑
tagem das combinações dos parâmetros estará limitada a nuances no que são as va‑
riações, embora o pretendido passa não por replicar o mesmo protótipo várias vezes 
consecutivamente, mas de automatizar e estandardizar o maior número de elemen‑
tos possíveis dos compartimentos, abrangendo também as paredes. Em suma, DfMA 
tem muito potencial quando implementado através de métodos de BIM. Durante o 
estudo todas as informações analisadas e desenvolvidas foram importantes para ter 
um amplo conhecimento de como cruzar e colaborar para alcançar um processo de 
projeto e construção mais eficiente, econômico e sustentável. Como a indústria de 
AECO está sempre em evolução, os resultados deste trabalho são um pequeno passo 
na implementação do DfMA em BIM e também uma contribuição para desenvolver 
um processo metodológico para estruturar a gestão da informação e a mudança para 
a construção pré ‑fabricada. 

Figura 6
Relação dos elementos 
entre o eixo de 
coordenadas e a 
posição física.
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Resumo

Este resumo refere -se ao desenvolvimento da obra do EXEO Office Campus, um com‑
plexo de escritórios em Lisboa. O projecto é composto por 3 edifícios, Aura, Lumnia 
e Echo, ainda em execução pela HCI – Construções, S.A., num total de aproximada‑
mente 70 000m² de construção. 

Esta descrição refere ‑se ao edifício Lumnia (lote 2), com aproximadamente 46000m² 
de ABC repartidos por 9 pisos. A obra teve a particularidade de o projeto de estrutu‑
ras ter contemplado um projeto alternativo a cargo da HCI para otimizar as quanti‑
dades de ferro e de betão, os respetivos custos e tempo de execução.

Salientamos os seguintes desenvolvimentos BIM: 

• Modelação e otimização das armaduras; 
• Nova compatibilização de todas as especialidades; 
• Preparação da obra.

Destacamos as seguintes vantagens na utilização do BIM: 

• A diminuição do desperdício de aço, num processo que envolveu a equipa 
BIM central, a equipa de direção e obra e a empresa responsável pelo corte 
e moldagem do ferro em obra;

• A compatibilização de todas as especialidades, tanto pela mitigação de 
incompatibilidades como pela comunicação entre a equipa central, a 
equipa da obra e os subempreiteiros responsáveis por instalar todas as 
especialidades.

• A análise e controlo dos dados em softwares de Business Intelligence.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.19

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.19
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1. Desafios

1.1. Pré ‑fabricação e modelação de ferro

A direcção de obra pretendeu reduzir o desperdício de aço da estrutura de betão 
armado para otimizar custos e minimizar os pedidos de informação (RFI) durante a 
produção. Sendo estes tipicamente morosos, agilizá ‑los permitir ‑nos ‑ia aumentar o 
ritmo de produção das armaduras.

1.2. Compatibilização de especialidades

No decurso do projecto, a estrutura foi completamente alterada. Tivemos por isso de 
remodelar as especialidades, num processo colaborativo em servidor HCI pela equi‑
pa central com a equipa da obra. O subempreiteiro das especialidades desenvolveu 
então a preparação para a boa execução das especialidades em obra.

1.3. Preparação da obra em BIM

Foi necessário detalhar a modelação de todos os elementos para alcançarmos os 
níveis de informação definidos nas várias instruções produzidas pela equipa cen‑
tral VDC.

2. Soluções

2.1. Pré ‑fabricação e modelação de ferro

Foram modeladas 370 toneladas de ferro distribuídas pelos maciços, paredes dos 
núcleos, arranque dos pilares e pilares. 

Para o planeamento da construção, alavancámos os recursos existentes e a ampla 
experiência interna para criar um processo nunca antes utilizado na HCI, apelidado 
de “corta, dobra e monta”. 

CORTA DOBRA MONTA
Figura 1
Processo Corta, Dobra e 
Monta.
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Para otimizar e maximizar a utilização efetiva de todos os varões de ferro, cada um 
com 12m de comprimento, fizemos a alocação otimizada das armaduras pelos va‑
rões. Todos os varões foram catalogados e etiquetados por grupos de comprimento 
e de forma, com instruções para os três passos, para maior facilidade e rapidez das 
equipas da obra nas fases de corte, de dobragem e de montagem [1]. 

Este processo começou atendendo à forma das armaduras por diâmetro de ferro. 
Ligámos a modelação em Revit ao Dynamo, o que nos permitiu extrair, por armadura, 
a informação do comprimento necessário, o tipo de ferro e os elementos de betão 
armado respectivos.

No esquema de corte abaixo podemos ver a organização dos ferros distribuídos pe‑
los varões de 12m. O algoritmo faz a otimização e distribuição automática dos ferros 
com o mesmo diâmetro e com a etiquetagem desenvolvida no modelo para minimi‑
zar o desperdício.

Na dobragem desenvolvemos listas por elemento de betão. Aqui temos o exemplo 
de um maciço com as etiquetagens de corte, a forma de dobragem, as quantidades 
necessárias e o peso por Ø.

Figura 2
Esquema de corte.

Figura 3
Dobragem.
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Por fim, elaborámos o manual de montagem desses elementos conforme as referên‑
cias da etiquetagem.

Enviámos então para a obra as tabelas de corte, otimizadas por elemento construtivo 
e por diâmetro.

Figura 4
Exemplo de manual de 
montagem.

Figura 5
Tabelas de corte.

Figura 6
Exemplo de esquemas 
de dobragem por 
método construtivo.
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A equipa central desenvolveu e divulgou, por fim, os manuais com os esquemas de 
montagem.

Esta metodologia foi desenvolvida com estreita colaboração com a obra, e foi afi‑
nada diretamente com o encarregado do ferro. Só assim foi possível passarmos da 
teoria à prática.

Máquina de dobragem de ferro Afinação de 
procedimentos

Patilhas para 
etiquetagem

Um modelo com este grau de detalhe é muito pesado e difícil de trabalhar. Não seria 
exequível ter um modelo que contivesse todos os elementos modelados exaustiva‑
mente. Tivemos de otimizar recursos humanos na modelação e recursos de hardware.

Criámos em Power BI uma matriz de elementos distribuídos por tipologias, por quan‑
tidades e por fase. Foi apenas necessário modelar um tipo de cada elemento cons‑
trutivo; o programa ajustou as quantidades totais às especificações do projeto. Prever 
um único elemento modelado aumentou exponencialmente a rapidez de modelação 
e facilitou as alterações pontuais que foram sendo implementadas pelo projetista 
de estruturas. 

Figura 7
Exemplo de esquemas 
de montagem.

Figura 8
Passagem da teoria à 
prática.
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Para analisar toda a informação desenvolvida nos modelos Revit foi criada uma li‑
gação entre a base de dados do Revit e o Microsoft Power BI através do Dynamo. 
Isto permitiu ‑nos extrair todo o tipo de dados: quantidade de ferro por elemento de 
betão, por fase construtiva, por diâmetro, etc.

Com esta informação pudemos também criar bases de dados para consultas futuras 
de quantidade de aço por m³ de tipologia de elementos de betão – dados úteis para 
validar rácios em futuros concursos.

2.2. Compatibilização de especialidades

Com a alternativa da estrutura, que passou de lajes maciças de 22cm para lajes de 
cocos com 42.5cm de espessura, foi preciso desenvolver alternativas para todas as 
especialidades. Estas foram desenvolvidas e modeladas internamente pela equipa 
em obra e pela equipa VDC em sede, de modo a viabilizar todos os pontos críticos 
do edifício.

A validação técnica da compatibilização foi efetuada no Navisworks Manage, com 
a definição de parâmetros de sistema de redes de cada especialidade no Revit, que 
foram padronizados e detalhados por cor no Navisworks.

Figura 9
Power BI – Dashboard.
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Estes sets de seleção serviram de base à análise de incompatibilidades que, por sua 
vez, definiram os padrões de coordenação do Navisworks para futuras coordenações 
de obras. As cores de cada rede de especialidade definida nos sets que foram comu‑
nicados a todos os intervenientes.

Na imagem abaixo podemos ver um ponto crítico do edifício, já compatibilizado 
com as novas tipologias de lajes. O facto de termos cores padronizadas por todos os 
modelos agilizou substancialmente a comunicação no decurso de reuniões de obra. 

Figura 10
Especialidades 
separadas por tipologia 
e cor.

Figura 11
Clash detective.
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A apresentação da compatibilização na metodologia BIM teve um grande impacto 
por permitir uma análise mais profunda de todos os pontos críticos numa fase mais 
precoce, o que trouxe melhorias às soluções desenvolvidas e uma melhor preparação 
para produção na obra.

2.3. Preparação da obra em BIM

O template HCI contempla todos os templates de vista necessários para o desenvol‑
vimento de toda a preparação, com base na classificação interna dos objetos, que 
deste modo automatizam e uniformizam o desenvolvimento da preparação de todas 
as obras HCI [2]. 

A equipa BIM da obra desenvolveu a modelação das paredes de alvenaria, que tive‑
ram como base inicial o template Revit HCI. Este já tem definida a classificação de 
todas as tipologias de alvenarias, separadas por cores por espessuras e tipologias de 
tijolo. Tem também quantificadas as quantidades de tijolos por m2 desenvolvidos 
para que, a partir do modelo, possam ser extraídas para os pedidos de encomenda de 
material e feita a preparação para a sua correta colocação em obra.

Figura 12
Especialidades 
alternativas já 
compatibilizadas 
separadas por tipologia 
e cor.

Figura 13
Modelação/preparação 
de alvenarias.
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Com o clash detective identificámos necessidades de ajustes ao betão para executar 
a abertura de negativos para a passagem das especialidades. A vantagem de o fazer 
atempadamente implicou que fosse possível fazer o reforço do betão em torno do 
negativo.

Figura 14
Compatibilização e 
desenvolvimento dos 
negativos – 3D.

Figura 15
Modelo partilhado com 
o projetista – Planta.
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Fizemos também um estudo de pré ‑fabricação dos painéis de betão que atendeu às 
dimensões dos painéis de cofragem de que o empreiteiro dispunha, minimizando o 
encontro com o arranque dos pilares. O estudo em BIM foi muito mais célere face à 
metodologia tradicional.

Foi também necessário considerar a altura dos equipamentos na área técnica da 
cobertura. A equipa de preparação desenvolveu vários estudos com várias percenta‑
gens de pendente, de uma forma mais célere e integrada com as especialidades da 
drenagem das águas pluviais.

3. Resultados

Vimos claras mais ‑valias da implementação do BIM neste projeto.

Ao nível da pré ‑fabricação das armaduras, o BIM desbloqueou a elaboração de vários 
cenários de otimização face ao valor original de desperdício estimado de ferro, que 
rondava a casa dos 10%. Inicialmente desenvolvemos a totalidade da fase A e sepa‑
rámos os elementos por diâmetros, o que gerou uma previsão de otimização média 
de 98,3% e um desperdício de 1,7%. Eram dados muito interessantes; mas obrigavam 
a ter em estaleiro 180 molhos de etiquetagem de stock em simultâneo. Era uma so‑
lução inviável devido ao espaço do estaleiro de ferro.

Tivemos por isso a necessidade de, dentro da fase A, otimizar por tipo de elemento 
de betão. Nesta iteração baixámos a otimização; ainda assim, tivemos uma média de 
aproveitamento acima dos 95%, com um desperdício de 4,7%. A stockagem melhorou 
e tivemos em média 24 molhos por frente de trabalho.

Figura 16
Desenhos de 
preparação de negativos 
verticais.
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Na compatibilização de especialidades, as mais ‑valias foram de índole qualitativa. 
Destacamos a melhoria na comunicação entre equipas internas e externas, a rapidez 
em encontrar soluções alternativas, a extração de quantidades e a possibilidade de 
comparação do projeto alternativo com o projeto de concurso.

Por fim, no que respeita à preparação de obra em BIM, todos os trabalhos foram 
desenvolvidos com o objetivo de produzir os desenhos de preparação coordenados 
entre si e possibilitar a correta extração de informação, tanto para pedidos de apro‑
vação como de extração de dados para desenvolvimentos internos.

Subjacente a todas as etapas, destacamos a rapidez na preparação dos elementos 
para a produção da obra e informação enviada mais fidedigna e correta.

4. Boas práticas BIM e lições aprendidas 

Após a formação das equipas foi notória a motivação para a mudança, visto que a 
informação está mais organizada e centralizada, o que ajuda a comunicação e às to‑
madas de decisão. Para a implantação da metodologia BIM este será o ponto critico 
para o sucesso deste desafio. 

A definição de regras e standards são também um fator determinante para o bom 
desenvolvimento de uma obra desta dimensão e com vários intervenientes. 

Toda a metodologia melhora a comunicação tanto interna como externa. 

A redução de desperdício em obra de ferro, com o desenvolvimento do sistema “corta, 
dobra e monta” é um tema a desenvolver e sistematizar nas próximas obras. É tam‑
bém um aspeto bastante relevante tanto ao nível de custo como da sustentabilidade 
da obra. 

A compatibilização e coordenação das especialidades, são também um tema de 
grande relevo e mudança em comparação com a metodologia tradicional, o que veio 
agilizar a comunicação, antecipar pontos críticos e também uma melhor tomada de 
decisão. 

Em geral uma preparação de obra é no fundo “descascar” toda a informação de todos 
os modelos, incrementar mais informação e posteriormente padronizar toda a docu‑
mentação para a produção eficaz de uma obra.

Referências
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Resumo

A metodologia  Building Information Modelling  (BIM) tem sido uma das principais 
apostas das empresas de Construção em Portugal para fazer face à transição para a 
Indústria 4.0. Uma implementação BIM bem ‑sucedida implica intervenções holísti‑
cas e interdisciplinares, aplicação em projetos de longo prazo e o apoio da gestão de 
topo suportada pelos colaboradores. 

Neste trabalho, apresenta -se o desafio lançado por um grupo empresarial para se 
adaptar ao BIM, partindo de uma intervenção simultânea em três das suas empre‑
sas multidisciplinares. Tais empresas caracterizam ‑se também por terem distintas 
direções, métodos e processos de trabalho, desde a componente técnica à gestão do 
negócio. Como objetivos principais pretendia ‑se a continuidade da transformação 
digital do Grupo com a introdução do BIM de um modo estruturante, isto é, que 
abrangesse todas as áreas unindo metas e objetivos, que transformasse os processos 
de trabalho e fluxo de informação global da obra e além disso, que estimulasse a 
renovação da cultura organizacional. 

A metodologia proposta foi compilada num Plano de Implementação BIM que se 
enquadrou numa estratégia transversal, identificando as sinergias entre áreas e os 
processos tradicionais das empresas. Este plano valorizou e aproveitou o know ‑how 
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e a experiência dos colaboradores para potenciar a eficiência desta implementação. 
Foram múltiplos os resultados atingidos ao longo de 11 meses de trabalho, desde 
a validação de uma metodologia abrangente de implementação BIM, a criação de 
processos de coordenação de projetos integrados, à execução personalizada de do‑
cumentação BIM e dos processos de trabalho BIM para Preparação de obra. Tudo isto 
com a gestão da mudança e transformação de habilidades e conhecimentos de uma 
equipa tradicional para equipa BIM, fixando o conhecimento tácito da organização. 
Como consequência já se pode identificar o aumento de capacidade de adaptação ao 
mercado internacional de construção e o aumento de profissionais BIM qualificados 
para operar o BIM nas empresas do Grupo. 

Palavras ‑chave: Implementação BIM, Processos BIM, Transformação Digital

1. Introdução

A disseminação do BIM na Indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) 
é uma realidade em diversos países [1] e em Portugal essa dinâmica não é diferente 
[2]. Têm sido significativos os esforços, quer a nível académico, quer empresarial, 
para o desenvolvimento de sinergias que favoreçam a aplicação do BIM na Indústria 
AEC. Vários documentos estruturantes têm sido publicados para auxílio e orientação 
da Indústria AEC neste processo. [3] [4]

Considerando as iniciativas, é possível afirmar que as vantagens da utilização do BIM 
pelas empresas de construção são já conhecidas e estão a ser disseminadas, o que 
resulta no aumento do interesse e da procura das organizações para a implementa‑
ção desta metodologia. Essas organizações buscam alavancar a gestão das obras, a 
melhoria da qualidade dos projetos, a maior transparência na gestão da informação 
logo beneficiar das vantagens do BIM, já identificadas em diversas referências sobre 
o tema [5] [6]. Para além dos benefícios do BIM, há também um crescente interesse 
em adequação às normas internacionais que interferem na gestão dos contratos da 
construção como por exemplo, a ISO 19650 [7], que na sua primeira série, confirma a 
necessidade de normalização do método de transferência da informação dentro do 
setor da Construção.

Apesar das inúmeras vantagens, a implementação do BIM apresenta conhecidas 
barreiras [8], tais como os altos custos de investimento inicial, a necessidade de 
apoio governamental para normalização e reestruturação dos contratos, a escassez 
de mão de obra especializada, a resistência à mudança nos métodos de trabalho, já 
que a implementação BIM pressupõe a intervenção holística e interdisciplinar numa 
empresa [9], e ainda, o esforço de implementação de projetos de longo prazo que  
necessitam além do apoio da gestão de topo, também da aceitação e dedicação dos 
colaboradores [10].

Os resultados de modelos diversos de implementação têm sido avaliados durante 
vários anos [11], e o que se observa é um panorama plural na maturidade alcançada, 
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diverso na abordagem de usos nas empresas e singular na conclusão de necessidade 
de envolvimento interdisciplinar [12].

Seguindo esta tendência e direção, este trabalho aborda em formato de Estudo de 
Caso o processo de implementação BIM no Grupo ACA, entidade empresarial por‑
tuguesa de engenharia e construção, constatando a eficácia da personalização de 
um método de implementação holística. O projeto de implementação baseia ‑se em 
método fundamentado em investigações anteriores que, dentre elas, suportam as 
decisões de estruturação da estratégia [13] [14], que consiste na elaboração de um 
Plano de Implementação BIM personalizado para cada área de negócio [15] e que 
utiliza as informações singulares da empresa para a efetivação da implementação 
BIM [16] [17] [18].

2. Enquadramento

O desafio da implementação partiu do interesse do Grupo ACA na adaptação dos 
seus processos correntes ao BIM. O grupo optou por iniciar a implementação em três 
das suas principais empresas de construção: ACA Engenharia e Construção (Edifica‑
ções), IELAC (Instalações Elétricas e Ar condicionado) e AMBIAGUA (Infraestruturas 
Hidráulicas e Ambiente) e envolver duas das principais áreas do Grupo ACA Produção 
e Orçamentos. Tais empresas possuem estruturas diretivas distintas, além de méto‑
dos e processos de trabalhos autónomos, sendo imprescindível que a implementa‑
ção BIM abrangesse desde a escala técnica à gestão do negócio, garantindo que os 
processos BIM fossem integrados no método tradicional de trabalho. Como objetivos, 
deveriam fazer parte desta iniciativa a transformação do Grupo através do BIM de 
maneira estruturante, isto é, que alcançasse todas as áreas, unindo metas e objetivos, 
a transformação dos processos de trabalho e fluxo de informação global da obra e a 
renovação da cultura organizacional através dos métodos de trabalho BIM. 

3. Metodologia de implementação BIM

O método de implementação consiste no desenho de um plano estratégico trans‑
versal que se sustenta através do encontro de sinergias identificadas entre áreas e 
processos tradicionais das empresas. Tal método permitiu utilizar o know ‑how e a 
experiência dos colaboradores para aumentar a eficiência dos trabalhos realizados 
durante 11 meses de implementação coordenada pelos autores deste trabalho.

A proposta da implementação consistiu em 4 fases: Diagnóstico, Plano de Implemen‑
tação BIM (PIBIM), Formações e Projeto Piloto (Figura 1). 
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Durante a primeira fase 1 de Diagnóstico, foram realizadas reuniões orientadas para 
a recolha de informações da empresa, direcionadas para as principais áreas de inter‑
venção BIM: Pessoas, Processos, Tecnologia e Políticas. O principal propósito desta 
fase de Diagnóstico é a identificação do estado atual de maturidade da organiza‑
ção, seja a nível de competências e qualificações BIM dos seus colaboradores, mas 
também a nível de parque tecnológico e adequação dos processos à metodologia 
BIM. Esta identificação tem uma vertente qualitativa, explicitada numa matriz de 
maturidade completa, onde são identificados as expectativas e os receios que uma 
mudança desta envergadura sempre traz, mas também uma definição quantitativa 
muito rigorosa, que culmina na obtenção de indicadores que servirão para medir o 
progresso e a evolução da maturidade BIM no futuro. (Figuras 2 e 3)

Figura 1
Fases principais da 
Implementação BIM.

Figura 2
Desenvolvimento 
e estrutura do 
Diagnóstico BIM.
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O produto desta primeira fase serviu de suporte à criação do PIBIM (fase 2), que 
consistiu num documento que além de compilar as informações recolhidas no diag‑
nóstico, tais como a maturidade BIM na empresa, aponta orientação para formações 
necessárias de acordo com o conhecimento dos colaboradores, orientação na área de 
tecnologia para melhores decisões sobre investimento em  softwares e hardwares de 
acordo com necessidades e, por fim, o redesenho do processo de trabalho global da 
empresa considerando os novos objetivos a longo prazo. Faz parte deste documento 
um levantamento e adaptação exaustiva dos mapas de processos das diversas áreas 
bem como uma análise SWOT, que sempre ajuda a definir as orientações estratégicas 
tendo em conta o ambiente interno e a conjuntura em que se insere. Este documento 
culmina num cronograma detalhado que procura estabelecer as ações com vista a 
atingir as metas de curto, médio e longo prazo, vencendo assim a diferença entre o 
que está atualmente com o que se deseja que venha a estar. (ver Figura 4)

Figura 3
Inquéritos para 
validação das 
expectativas.

Figura 4
Resultados da 
quantificação de 
maturidade vs  
Objetivos BIM.
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Neste plano de implementação também se orientou a escolha de um projeto Piloto 
que englobasse as áreas de Preparação, a de Gestão de obras,  de Planeamento, e 
que atendesse aos novos objetivos, isto é, que a partir da sua execução, a equipa 
do projeto pudesse ser capaz de aprender e desenvolver os principais documentos, 
templates, padronização e aprimorar a recolha de requisitos de projetos e de obra. 

A terceira fase, a das formações, consistiu na conceção, preparação e leccionamento 
de 7 módulos de aulas, coordenados dentro do projeto da implementação, todas 
orientadas para os objetivos desenhados no PIBIM (Figura 5). 

Além destas formações houve uma sessão de alinhamento e discussão do estado da 
arte só com a gestão de topo. Ao longo de todo o projeto, os formadores/consulto‑
res estiveram a prestar assistência técnica permanente consoante as necessidades 
especificas.

A quarta fase, prática, consistiu no Projeto Piloto. Para tal, foram designados cola‑
boradores com funções interdisciplinares e escolhidos dois projetos de estruturas 
distintas: um para ACA Engenharia e Construção e IELAC e outro para a AMBIAGUA. 

3.1. Atividades transversais

O plano de Implementação BIM além de registar a estratégia orientada, também 
identificou as metas e objetivos para cada uso BIM selecionado, bem como a inte‑
gração do seu planeamento e gestão entre todas as empresas do grupo, garantindo 
transversalidade a esta implementação. (Figura 6)

Figura 5
Formação BIM – 
Módulos e principais 
dados.
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Tendo em conta esta macro estrutura, foram traçadas metas e objetivos de curto, mé‑
dio e longo prazo para cada atividade relacionada com o uso BIM desejado. Após o 
mapeamento global do que se pretendia nas empresas, um dos grandes desafios foi 
a estruturação do planeamento das atividades que permitisse a participação dos co‑
laboradores nas atividades práticas e que se traduzisse no cumprimento das metas 
e objetivos traçados pelo plano.  Para atender ao planeamento foram selecionados 
os participantes da Equipa de Implementação, de um lado a equipa de consultoria 
BIM formada por uma BIM Manager e a equipa de consultoria da empresa BIMMS. 
E da parte do Grupo ACA, um BIM Manager e seis colaboradores das 3 empresas dos 
projetos Piloto (Preparação de obra, planeamento, MEP e gestão).

O planeamento traduziu ‑se num cronograma a nível de atividades de produção se‑
manal, com atribuição de responsabilidades para a consultora BIM, para o BIM Mana‑
ger do Grupo ACA (autores) bem como para a equipa dos Projetos Pilotos (colabora‑
dores das 3 empresas do Grupo ACA). A estruturação deste planeamento foi também 
fundamentada numa investigação anterior, que organiza através de uma framework 
os grupos de trabalho e as principais atividades realizadas num projeto BIM para 
cada fase de desenvolvimento [16] e considera ainda que, em cada uma delas, há 
uma ampliação de inputs de outros departamentos da empresa e, consequentemen‑
te, de informação a ser acrescentada no projeto.

As atividades do planeamento foram pensadas para serem transversais à empresa, 
para responder aos objetivos da mesma e para que a partir delas, os resultados de 
produção fossem as documentações de interesse e para aproveitamento de toda a 
Organização (Documentação, templates, biblioteca). 

Figura 6
Macro estrutura 
da execução da 
implementação.
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3.2. Projetos piloto

Após o planeamento estruturado foram selecionados dois projetos de natureza dis‑
tinta: um edifício e uma estação de tratamento de água. No entanto, o raciocínio 
transversal do plano de implementação permitiu organizar as atividades de desen‑
volvimento dos projetos de maneira a serem complementares e aproveitadas por 
todas as 3 empresas. 

A realização dos projetos contou com um planeamento semanal, onde foram reali‑
zadas reuniões de coordenação para estruturar o BIM central do Grupo ACA, respon‑
sável pela gestão futura da padronização e distribuição da informação nas obras, 
e outra de reunião prática para atendimento das equipas de cada projeto piloto. 
Fizeram parte da reunião prática outros consultores técnicos específicos de cada dis‑
ciplina modelada e durante essas reuniões, os colaboradores das empresas puderam 
apresentar o desenvolvimento dos seus projetos sob a orientação de uma equipa 
técnica especializada nos softwares adotados e sob a coordenação central do proje‑
to, responsável por manter a implementação dentro do planeado e assim, garantir a 
produção constante.

O planeamento foi coordenado para que seguisse a produção e adaptação de do‑
cumentos de coordenação de projetos e BIM conforme necessidade da empresa, e, 
ao mesmo tempo, desenvolver a parte prática do BIM que consiste na organização 
e capacitação no CDE (Common Data Environment) específico para a empresa, consi‑
derando a maneira tradicional de trabalho (sharepoint e acessos hierarquizados ao 
sistema), a produção de Plano de Execução BIM padrão da empresa, Guia BIM dire‑
cionado aos projetos da Organização, além de biblioteca de elementos, templates de 
trabalho e  documentação padrão orientada para a preparação de obra.

4. Resultados

O planeamento de médio prazo da implementação foi concluído em 11 meses. 

Os objetivos de curto e médio prazo foram atingidos na sua maioria, nomeadamente 
os processos BIM de gestão de obras foram mapeados, os usos BIM inicialmente de‑
finidos foram testados e validados, alguns processos manuais foram automatizados 
(quantitativos e produção de documentação), a equipa foi preparada para um teste 
em Projeto Piloto real, foi produzida a documentação BIM para Projeto Piloto (con‑
tratos e guias) e foram introduzidas melhorias nos processos e procedimentos de 
coordenação de projetos.

Assim, como resultado final, validou -se esta metodologia de implementação que as‑
sentou essencialmente na criação conjunta de processos de coordenação de projetos 
integrados no sistema de gestão do Grupo, na execução personalizada de documen‑
tação BIM, nos processos de trabalho BIM para Preparação de obra, na transforma‑
ção da equipa tradicional em equipa BIM. Com este trabalho garantiu -se a fixação 
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do know ‑how na empresa valorizando, aprimorando e explicitando o conhecimento 
tácito da Organização. 

Como objetivos de futuro e pensando em passos subsequentes foram identificados 
os múltiplos Projetos Piloto que se podem a realizar em cada área e em cada uma 
das empresas, a automatização de ferramentas, o desenvolvimento e otimização de 
novos usos BIM, o envolvimento de outras áreas e de outras empresas do grupo, o 
desenvolvimento de novas competências BIM bem como a gestão e transferência de 
conhecimentos BIM em toda a organização.

5. Conclusões 

Em conclusão, a apresentação deste trabalho torna ‑se relevante para a Indústria da 
Construção portuguesa pois ao explicitar e detalhar uma metodologia de implemen‑
tação validada, demonstra o esforço necessário de uma empresa nacional para se 
adaptar a uma qualquer normalização BIM, nomeadamente aos requisitos BIM cada 
vez mais impostos pelo mercado internacional de construção. Além desta vertente 
internacional, é já notório o aumento de profissionais qualificados para atender a 
novos contratos BIM em Portugal. O trabalho desenvolvido em mapas de processos 
para o setor, nomeadamente descrevendo a preparação de obra e a sua integração 
em processos BIM serão por certo assuntos a discutir e importantes mais valias para 
o desenvolvimento dos projetos de construção.
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Resumo

A construção civil enfrenta desafios induzidos pela informação fragmentada de fon‑
tes heterogêneas e autônomas. A adoção do modelo da informação da construção 
(BIM) traz melhorias ao projeto tornando o processo eficiente e mais produtivo, au‑
mentando sua qualidade e gerando informações mais precisas, ao passo que a Lean 
Construction parte de princípios para redução de desperdícios com materiais e servi‑
ços desnecessários, também tornando o processo de produção mais eficiente e pro‑
dutivo. A viabilidade da interação do BIM e da filosofia Lean tem sido alcançada em 
escritórios de projetos e em canteiros de obra com auxílio de tecnologia. Por outro 
lado, a visão da engenharia do conhecimento está nos processos de criação, organi‑
zação, formalização, compartilhamento, aplicação e refinamento de conhecimento. 
Tem ‑se por objetivo prospectar a partir dos conceitos de engenharia do conhecimen‑
to o quanto a interação do BIM com a Lean proporciona em termos de melhoria na 
tomada de decisão. A pesquisa consiste em uma revisão sistemática de literatura que 
aborda o uso do BIM e da Lean na fase de execução de construção em canteiro de 
obra. Com os resultados e análises realizadas, considera ‑se que as abordagens das 
práticas Lean e processos BIM permitem a gestão estratégica da informação, fato que 
pode orientar a implantação de procedimentos de engenharia do conhecimento que, 
uma vez bem ajustada, conduz a ganhos para a gestão do conhecimento.
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1. Introdução

Algumas das causas para desperdício na indústria da construção civil são as incon‑
sistências entre documentos de desenho, o fluxo restrito de informações em grandes 
entregas e os lapsos temporais após os pedidos de informação [1], sendo a frag‑
mentação das fases durante o ciclo de vida do empreendimento uma consequência 
da caracteristica da cadeia produtiva, em que os agentes envolvidos trabalham de 
forma segregada [2].

Para melhorar os processos de trabalho de muitos atores do processo construtivo 
e acrescentar a possibilidade de modelar o ciclo de vida de uma edificação, tem -se 
utilizado a Modelagem da Informação da Construção (em inglês, Building Information 
Modeling – BIM)[1]. O BIM se caracteriza pelo trabalho colaborativo entre os interes‑
sados durante o processo relacionado à construção do produto edificação e pelas 
relações paramétricas que permitem que o modelo tenha as informações interliga‑
das. Com auxílio da tecnologia ganha ‑se qualidade no processo de projeto, ao longo 
de todo o ciclo de vida do produto, tendo uma melhoria no produto final, dentre os 
beneficios destacam -se: visualização antecipada e mais precisa de um projeto; de‑
tecção de interferências; colaboração antecipada entre múltiplas disciplinas de pro‑
jeto; melhor implementação e técnicas de Lean Construction; melhor gerenciamento 
e operação das edificações [3].

A utilização do BIM contribui muito para evitar as perdas pela maneira com a qual as 
informações são geradas, administradas e transmitidas [1].  A riqueza de informação 
nos modelos permite mudanças drásticas nos processos de projeto e construção [3]. 
Como no ciclo de vida do empreendimento ocorre um intenso fluxo de informação, 
para sua gestão há a necessidade de de integrar processos, tecnologias e pessoas em 
prol de objetivos estratégicos [4]. Com isso a informação passa a ser objeto de papel 
relevante na gestão ao visar obtenção de estratégias para vantagem competitiva [5].

A engenharia do conhecimento se concentra na implementação de sistemas de for‑
ma a fornecer um fluxo eficiente de informações [6], ou seja, apoia o processo de 
gerenciamento do conhecimento por meio de técnicas, ferramentas e métodos para 
o desenvolvimento de sistemas computacionais. Dessa forma aparece no contexto 
do processo de gerenciamento como  uma solução para a complexidade gerir a in‑
formação e transformá ‑la em conhecimento [6]. A aplicação de uma série estrutu‑
rada de tarefas, atividades ou procedimentos relacionados à forma de obtenção, de 
distribuição e de uso da informação e do conhecimento no ambiente em que estão 
inseridos pode ser definida como gerenciamento da informação [5].

A adoção dos processos em BIM possibilita o fornecimento de insumos necessários 
para orquestração de uma intensa pluralidade e quantidade elevada de informações, 
fato que evidencia o potencial para uma transformação dos processos de projeto e 
construção, pois um dos motivos para a existência de replanejamentos e excesso 
de custos de acordo com Matthews et al [7] é o retrabalho e a fraca produtividade 
advindas da prestação ineficaz de informações durante a construção.
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A falha em atingir as metas de custo e cronograma são entendidas como perdas de 
valor [8]. O autor fez uma adaptação do conceito da Lean Production para a indústria 
da construção, a partir do sistema Toyota de produção estabelecendo onze princípios 
que guiam o estudo do sistema de produção a fim de minimizar o desperdício de 
materiais, tempo e esforço para gerar o máximo valor agregado, com isso apresentou 
um novo paradigma de gestão da produção que pode ser conceituada em três aspec‑
tos complementares: (1) Transformação, (2) Fluxo e (3) Geração de Valor.

A viabilidade do relacionamento entre processos BIM e a filosofia Lean se tornarem 
devidamente compreendidas, e se essas áreas estiverem enraizadas na compreen‑
são conceitual da teoria da produção, essas interações podem ser exploradas para 
melhorar continuamente processos de construção [9]. Para os autores ainda que a 
Lean e o BIM não dependam um do outro, todo o potencial de melhoria dos projetos 
de construção só pode ser alcançado quando a sua adoção é integrada. O processo 
de tomada de decisão de uma organização se apoiado por uma metodologia que 
propicia processos e ferramentas para fornecer estratégia, inteligência competitiva e 
planos – estará aplicando conceitos de engenharia do conhecimento [6]. Como pes‑
soas diferentes analisam o mesmo objeto como dado, informação ou conhecimento 
a metodologia da engenharia do conhecimento possibilita a transição entre as três 
dimensões dependendo agora do histórico e da perspectiva da análise do sistema e 
não mais da pessoa [3].

Considerando as sinergias entre BIM e Lean Sacks et al [10] sugeriram utilizar tecno‑
logia de mídia eletrônica para visualização do modelo BIM associado aos conceitos 
da filosofia Lean, pois no canteiro de obra, o problema da comunicação é gerado 
pelo erro na entrega das informações do produto aos trabalhadores. Dessa forma, 
evidencia -se  que no BIM: tem valor a informação com qualidade, ela fluir entre 
as diferentes disciplinas, a cadeia de valor é interligada pelas diferentes camadas 
(nD), a informação deve ser gerada na quantidade necessária ao projeto (puxar) e a 
melhoria contínua é desejada para tomada de decisão, a partir do entendimento e 
aplicação dos princípios Lean no processo de geração de dados e informação de um 
sistema BIM [3].

Como resultado dessa facilitação no processo de gestão da informação dentro dos 
sistemas da organização será a eficiência no processo de tratamento das informa‑
ções para extrair conhecimento estratégico, a partir da informação recuperada e pro‑
cessada pela engenharia do conhecimento para descobrir o conhecimento subjacen‑
te, como base para a tomada de decisões [6].

O gerenciamento da informação em si dificilmente é encontrado na indústria da 
construção, mesmo que ela envolva o uso de inúmeros sistemas computacionais 
e materiais, exigindo sinergismos entre diversas disciplinas e competências de di‑
ferentes áreas, pois a criação das informações está inserida em todas as fases do 
processo e é feita de forma segregada, sem um fluxo e gerenciamento bem definido. 
Com o objetivo de identificar a partir da revisão de literatura, este artigo se propõe a 
responder se a implantação dos modelos BIM para o gerenciamento da obra baseado 
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na filosofia Lean permite iniciar um processo para implantar a engenharia do conhe‑
cimento com base nos ganhos do fluxo e gerenciamento de informação.

2. Método

A abordagem da pesquisa é exploratória porque objetiva levantar informações sobre 
funcionalidades BIM e princípios Lean mais relevantes para aplicação em projetos 
de construção, a fim de identificar a possibilidade da implantação da engenharia do 
conhecimento a partir da revisão sistemática de literatura. Com isso a estratégia da 
pesquisa foi definida tendo em vista a necessidade de encontrar estudos da temática 
BIM com uso na fase de execução em canteiro de obras que também tratassem da 
filosofia Lean para a gestão da informação.

Para cumprir a estratégia traçada a pesquisa inicial foi realizada em 3 bases de da‑
dos, sendo Scopus, Web of Science e do Portal de Periódicos da Capes, buscando pelas 
variações variações dos termos “BIM” and “Lean construction” and “construction site” 
e que tenham sido publicados entre os anos de 2010 e 2020.

Na figura 1, o processo de definição para seleção dos artigos para leitura foi feito 
pelos seguintes passos: (1) pesquisa inicial, (2) leitura de títulos e exclusão de títu‑
los não pertinentes ao tema, (3) remoção de artigos duplicados, (4) eliminação de 
artigos a partir da leitura dos resumos, (5) eliminação de itens a partir da leitura de 
textos completos e, por fim, a análise dos artigos selecionados.

Na segunda etapa aplicou -se o primeiro filtro que consistiu na leitura dos títulos 
para selecionar os artigos com potencial relevância para a questão de pesquisa des‑
te estudo. Na terceira etapa o segundo filtro foi aplicado para eliminar os artigos 
duplicados. Em sequência na quarta etapa foi realizada a leitura dos resumos como 
terceiro filtro para selecionar os artigos que realmente continham informações rele‑
vantes para a discussão do tema da pesquisa.

Na quinta etapa foi realizada uma análise detalhada dos textos com o objetivo de 
identificar conteúdos relevantes no contexto de planejamento e gerenciamento do 
canteiro de obra envolvendo as práticas Lean e o uso do BIM para melhorar a efi‑
ciência do fluxo de informação para alcançar um nível estratégico, não envolvendo 
a logística do canteiro de obra, que é um assunto que apareceu com frequência du‑
rante a pesquisa.

Como primeiro passo no processo de análise foram observadas as palavras chave e a 
tipologia dos artigos selecionados. Dentre os 21 artigos selecionados notou ‑se uma 

Figura 1
Filtros.
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variedade de palavras chaves, ao total foram 63 diferentes palavras ou variações de 
palavras. As que tiveram maiores repetições foram BIM/Building Information Modeling 
com 20 vezes e Lean/Lean Construction/Lean Construction Management/LCM foram 16 
vezes, enquanto que Visual Management apareceu quatro vezes. Para a variação de 
termos Information/Information Integration/Information Management também foram 
quatro vezes, seguido por Last Planner System com três vezes. Com duas repetições 
foram as palavras chave Process visualization, Information systems e Field trials. Todas 
as outras 55 apareceram apenas uma vez.

Para análise da tipologia os artigos foram divididos em dois grupos sendo: os es‑
tudos de caso em que aplicaram uma ferramenta para abordar as duas práticas em 
conjunto, e teórico conceitual em que tratam da possibilidade de se criar uma fer‑
ramenta ou utilização de recursos e sistemas de TI para uma melhor integração 
das ferramentas. Dos 21 artigos selecionados sete foram enquadrados como teórico 
conceitual e quatorze estudos de caso.

3. Resultados

Os resultados serão analisados conforme a separação da tipologia feita na primeira 
análise.

3.1. Teórico conceitual

Dos sete artigos enquadrados nessa tipologia, dois desenvolveram ferramentas de 
gerenciamento – KanBIM e VisiLean – a diferença das ferramentas consiste no foco 
dos sistemas. O KanBIM foca no controle do fluxo de trabalho, sistema habilitado 
para BIM para apoiar o planejamento da produção e o controle diário da produção 
nos canteiros de obras [10], enquanto o foco do VisiLean é no planejamento e con‑
trole da produção, sistema de gerenciamento de produção enxuto que usa o BIM 
como plataforma visual e permite a programação do fluxo de extração no canteiro 
de obras [11].

A partir da proposição de uma combinação para comunicação de um aplicativo 
de gerenciamento de produção com mensagens Quantum Lifecycle Management 
(QLM) [12]. Os autores explicam que o sistema interpretará automaticamente a ima‑
gem e identificará o status apropriado da tarefa e com cada atualização no status da 
tarefa, a infraestrutura de comunicação (com base nos padrões de mensagens QLM) 
atualizará o sistema de gerenciamento de produção.

Dave et al [13] propõem um quadro de comunicação de trabalho que possibilite ala‑
vancar a comunicação sistema ‑sistema, sistema ‑humano e sistema humano. A ideia é 
automatizar total ou parcialmente várias funções de comunicação em toda a cadeia 
de suprimentos. No ciclo de vida do projeto de construção as interfaces da internet 
das coisas são padronizadas, em que particularmente o mecanismo de assinatura 
Open ‑Messaging Interface (O ‑MI) e suas variantes. Estes são uma oportunidade de 
manter a consistência do fluxo de informações nos sistemas de gerenciamento da 
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Lean Construction em relação aos eventos reais que ocorrem no campo e o progresso 
real da tarefa.

Para explorar as conexões entre gerenciamento visual em Lean Construction e sis‑
temas de tecnologia da informação (TI) emergentes. Tezel e Aziz [14] identificam 
oportunidades nas quais os sistemas de TI emergentes adicionam os recursos de 
reconhecimento de contexto, mobilidade, dinamismo e feedback instantâneo aos 
sistemas, ferramentas e práticas de Lean Construction convencionais do gerencia‑
mento visual.

O desenvolvimento de um aplicativo baseado em BIM e realidade aumentada (AR) 
combinado com práticas de Lean Construction, apresenta uma solução capaz de de‑
tectar desvios de agendamento visualizando o progresso da construção em reali‑
dade aumentada e fornecer dados diários de progresso e desempenho das obras, 
bem como informações/documentos específicos do contexto sobre tarefas agenda‑
das [15].

Enquanto que Reinbold et al [16] preconizam a integração de dados de posiciona‑
mento interno coletados automaticamente de recursos de construção com modelos 
BIM como ferramenta de gerenciamento visual para aumentar a conscientização si‑
tuacional em projetos de construção.

A tabela 1 associa os artigos citados aos principios Lean a que estão relacionados.

Autores Valor Fluxo de valor Cadeia de 
valor Puxar Melhoria 

contínua

Sacks et al [10] X

Dave e Koskela [11] X

Dave et al [12] X

Dave et al [13] X

Tezel e Aziz [14] X

Ratajczak et al [15] X

Reinbold et al [16] X

Os artigos selecionados destacam de diferentes maneiras o potencial sinérgico entre 
Bim e Lean voltados para a fase de construção. Os artigos também servem como base 
para concretizar estas iterações em estudos de caso.

3.2. Estudos de caso

Para analisar as funcionalidades BIM e os princípios Lean utilizados em cada estudo, 
bem como o entendimento necessário dos gestores das interações positivas na práti‑
ca o quadro 1 sistematiza quais práticas BIM foram utilizadas baseadas nos aspectos 
de interesse de concentração do foco de cada pesquisa e com isso quais principios 
Lean foram alcançados.

Tabela 1
Artigos selecionados 
com enfoque teórico‑
‑conceitual – BIM x 
LEAN.
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A partir da sumarização dos resultados e das práticas utilizadas identificadas, no 
Quadro 1, traz a reflexão que as diferentes forma das práticas Lean x BIM se relacio‑
narem é que propiciam a Engenharia do Conhecimento. Observa ‑se o elevado grau 
de sobreposição das aplicações e ficam evidentes melhorias na comunicação, toma‑
da de decisão, fluxo de informação, integração dos dados, redução de desperdícios e 
fluxo de trabalho o que resulta no aumento de valor agregado. Assim como que co‑
nhecimento absorver a partir do exemplo: a redução da variabilidade alcançada pela 
possibilidade de visualização do modelo, análise de alternativas de projeto, detecção 
de interferências, redução de retrabalho, entre outras.

Dessa forma o desenvolvimento de Tecnologias da Informação e Comunicação ade‑
rentes a sinergia propiciam a geração de conhecimento explícito que poderá apoiar as 
tomadas de decisões futuras adjacentes, que é entendido como engenharia do conhe‑
cimento. Esta perspectiva esta alinhada aos conceitos e práticas discutidos e apoia‑
dos em sistemas criados para armazenar as boas práticas de gestão da informação.

Quadro 1
Artigos selecionados e 
práticas abordadas.
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4. Discussão

No cenário tradicional do canteiro de obras em que ocorrem perdas resultantes da 
falta de informações, integração e colaboração com a equipe de projeto, somadas à 
visão tradicional do processo, o conhecimento esta fragmentado e é adquirido de 
diferentes fontes, em que cada peça fornece informações limitadas e não o quadro 
completo. Com isso não se consegue obter e processar esse conhecimento fragmen‑
tado, impossibilitando a engenharia do conhecimento.

Porém ao expor a viabilidade do relacionamento entre BIM e Lean Construction na 
análise dos artigos sugere -se que a adoção conjunta seja classificada como um pro‑
cesso da engenharia do conhecimento. A classificação é possivel pois o resultado 
advindo da revisão de literatura mostra que as ferramentas propostas fornecem um 
meio eficiente para o fluxo de informação, e as informações podem ser usadas para 
avaliar e visualizar os fluxos de projetos de construção, melhorando o processo de 
tomada de decisão nos níveis operacional, tático e estratégico.

Dessa forma o ambiente de gestão em canteiro de obras consegue alcançar o nível 
de tomada de decisão e ser considerada engenharia do conhecimento, em que a 
informação é alimentada pela própria engenharia (leia criação) que envolve o ciclo 
de teoria, técnica e tecnologia e pela informação advinda de dados e conhecimento 
pessoal de cada indivíduo para que transformem os dados em informação, confor‑
me exibido na figura 2. Sendo este ciclo sustentado pelo entendimento de que a 
engenharia da informação e do conhecimento é aplicada a processos gerenciais e a 
utilização de ferramentas para tomadas de decisão baseadas em um planejamento 
estratégico e de inteligência competitiva no ambiente empresarial [6]. 

A evolução para engenharia do conhecimento requer a sistematização dos saberes 
das equipes a partir das lições aprendidas e transmitidas para outros empreendi‑
mentos, de modo, a evitar a repetição dos erros e aumentar a assertividade das 
decisões gerenciais [3]. Com isso o conhecimento é apresentado e construido à me‑
dida que o sistema responde às necessidades do usuário e permite a compreensão 

Figura 2
Releitura engenharia 
da informação e do 
conhecimento.
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conectada ao tópico, fazendo com que a engenharia do conhecimento seja entendida 
como a aquisição, formalização e refinamento do conhecimento.

Assim qualquer organização/projeto na indústria da construção em uma jornada 
Lean deve considerar o uso do BIM para melhorar seus resultados e ao mesmo tem‑
po empresas utilizando BIM devem garantir que seu processo de adoção está con‑
tribuindo ao máximo para deixar seus processos Lean [9]. A partir disso os processos 
tradicionais são alterados para se enquadrarem nos processos novos que foram de‑
senvolvidos baseados nos princípios da Lean Construction que diminuem desperdí‑
cios e aumentam a geração de valor [3].

Ainda que este cenário colabore para a geração de novos mecanismos de comunica‑
ção e compartilhamento de informações os ganhos proporcionados pela utilização 
do BIM e da Lean em conjunto somente são possíveis quando há uma estrutura em 
que pessoas, processos e sistemas de informação se apoiam, assim como na enge‑
nharia do conhecimento. Logo, é preciso a colaboração e adoção das novas práticas 
por todos os envolvidos no processo para que se tenha uma implementação bem‑
‑sucedida das duas abordagens, para alcançar o nível da engenharia do conheci‑
mento. Essa colaboração se torna um ponto de atenção ja que os artigos estudados 
relatam como dificuldade encontrada a resistência à mudança pelos profissionais 
nos canteiros de obras.

5. Conclusão

Para facilitar os processos de criação, organização, formalização, compartilhamento, 
aplicação e refinamento de conhecimento sugere -se que integração entre a Lean 
Construction e o BIM seja implementada a através de uma plataforma, num passo a 
passo contínuo, para que em seguida essa se estabeleça como uma estratégia de im‑
plantação da engenharia do conhecimento. Utiliza ‑se a abordagem computacional 
para transformar conteúdo informacional em conhecimento estruturado, obtendo as‑
sim sistemas robustos que armazenam as informações e otimizam a tomada de deci‑
são do gestor principal. Esta afirmação é sustentada pelo alinhamento bem -sucedido 
entre a Lean Construction e o BIM que contribuem para a melhoria do gerenciamento 
sendo facilitado por uma plataforma para a troca de informações relacionadas a pro‑
dutos, processos e recursos, promovendo a cooperação e o fluxo de informação entre 
os envolvidos verificados no rol de artigos selecionados.
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Resumo

O intercâmbio de informações entre os domínios Building Information Modelling (BIM) 
e Building Energy Modelling (BEM) deveria idealmente ocorrer de forma rápida, preci‑
sa e consistente. No entanto, a conversão de modelos BIM para BEM ainda se realiza 
com limitações, como por exemplo a perda e distorção de informações geométricas 
e alfanuméricas. Tal processo, além de não contar com normalização específica, re‑
quer o uso de ferramentas digitais intermediárias e intervenções manuais morosas, 
repetitivas e sujeitas a erros. Face ao exposto, este trabalho apresenta uma proposta 
metodológica, denominada BIEM (Building Information Energy Modelling), que permi‑
te a conversão da informação armazenada nos modelos BIM para a elaboração de 
modelos energéticos de maneira automatizada, com o objetivo de reduzir tempos de 
modelação, uso de plataformas intermediárias, custos e potenciais erros oriundos de 
ajustes manuais. Como resultado, foram desenvolvidas duas soluções digitais com 
abordagens distintas. A primeira utiliza modelos no formato OpenBIM IFC (Industry 
Foundation Classes), e a segunda, utiliza modelos nativos da plataforma proprietária 
Revit® 2020. Ambas as soluções fazem uso do motor de código aberto EnergyPlus® 
9.5 para criar e executar as simulações energéticas. No final do artigo, são compara‑
das as duas soluções e efetuada a validação face ao método tradicional de conversão 
e análise feito de forma manual.
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1. Introdução

A eficiência e conservação energética na indústria da Arquitetura, Engenharia e a 
Construção (AEC) representa uma preocupação global, dado que o setor é o maior 
consumidor de energia no mundo [1]. Adicionalmente, a operação de um edifício 
consome entre o 80% e 90% da energia empregue no seu ciclo de vida, o que assina‑
la a necessidade de ter edifícios mais sustentáveis e eficientes no âmbito da sua uti‑
lização [2]. A preparação de modelos de simulação permite a previsão do comporta‑
mento energético dos edifícios através de ferramentas digitais BEM (Building Energy 
Modelling) [1] e requerem, na sua conceção, informações parametrizadas essenciais 
para a execução das análises energéticas pretendidas, tais como a geometria do edi‑
fício/construção, materiais e suas propriedades térmicas, informação climática, tipo 
de uso das zonas térmicas, ganhos térmicos, sistemas de aquecimento, ventilação e 
ar condicionado (HVAC), e condições exteriores, entre outras [2]. 

O processo de análise depende de motores de simulação que utilizam modelos ma‑
temáticos para representar a geometria dos edifícios, associada a parâmetros físicos 
e térmicos, servindo ‑se dessa informação para calcular os comportamentos energé‑
ticos [3]. Alguns exemplos de motores de simulação energética comumente adota‑
dos pela indústria AEC são evidenciados de seguida. Com licenças de código aberto 
podem identificar -se o DOE -2® desenvolvido por James J. Hirsch & Associates (JJH) 
em colaboração com Laurance Berkeley National Laboratory [4] e o EnergyPlus® de‑
senvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory [5]. Estes software permitem 
a redistribuição, partilha, modificação, e o estudo do seu código fonte, através de 
licenças de tipo 3 ‑clause BSD licence [6], o que promove a colaboração entre usuários 
[7–9]. Com licença paga refere ‑se aqui o IES ‑VE® desenvolvido por Integrated Envi‑
ronmental Solutions Limited [10].

Os modelos BIM permitem guardar e gerir informações geométricas e não geométri‑
cas das edificações. Além disso, possibilitam a colaboração interdisciplinar baseada 
na partilha de dados durante todas as fases do ciclo de vida de um determinado em‑
preendimento, incluindo os requeridos para as análises energéticas. Industry Foun‑
dation Classes (IFC), desenvolvido por BuildingSmart, e Green Building XML (gbXML) 
desenvolvido por Green Building [1,2,11,12], são dois dos mais importantes modelos 
de dados para troca de informação, respetivamente para BIM e BEM. O IFC consiste 
num esquema de dados de caráter aberto, consolidado como o formato padrão para 
a interoperabilidade entre diferentes plataformas [3]. Este tem uma estrutura hie‑
rarquizada que permite a representação de diferentes elementos das construções 
como objetos, dotados de propriedades e relações com outros objetos/entidades. 
O gbXML, por sua vez, opera no campo da simulação energética, e é utilizado pela 
sua capacidade de representar informações úteis para análises de eficiência energé‑
tica das edificações, bem como de impacto ambiental [11,13,14].
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A revisão da bibliografia realizada permitiu a identificação de estudos existentes que 
oferecem soluções para tornar a interoperabilidade de BIM para BEM mais eficiente 
e automatizada. Alguns exemplos relevantes incluem: i) metodologias para análi‑
ses energéticas baseadas em BIM [8,15–17]; ii) abordagem BIM para BEM aplicada 
à administração pública e renovação de escolas [18]; iii) modelo preditivo para a 
recalibração contínua de modelo BEM, utilizando informações BIM [2]; iv) ferramen‑
ta para a integração de modelos BIM e meta ‑modelos para a predição de ganhos 
térmicos em habitações a través de gbXML [19]; v) Revit® add ‑in para a análise 
preditiva de conforto térmico e consumo energético[20]; vi) metodologia integrada 
que conecta BIM e ferramentas de análise energética com o sistema de certificação 
de edificações verdes LEED® [12]; vii) OpenStudio® add ‑ins para o aproveitamento 
dos esquemas de dados BIM no contexto das análises energéticas [7,9]; viii) deteção 
de espaços com riscos potenciais de consumo energético elevado, desconforto hu‑
mano e sobrecarga de sistemas [21]; ix) verificador de modelos BIM no formato IFC 
para a geração de zonas térmicas [22]; x) metodologia para a extração automática 
de informações de design de modelos baseados em BIM para analisar a sua relação 
semântica com dados colecionados de regulamentações energéticas [23].

Os diferentes enquadramentos, metodologias e otimizações apresentadas procura‑
ram, sob diferentes perspetivas, tornar mais eficiente a interoperabilidade BIM -BEM. 
No entanto, os fluxos de trabalho para conversão de modelos BIM para BEM ainda 
dependem de intervenções manuais ou semiautomáticas, morosas, repetitivas e su‑
jeitas a erros, além de requererem diferentes plataformas intermediárias [1,3,9,13,24] 
que exigem mapeamentos e traduções entre modelos de dados de dados distintos, 
muitas vezes não normalizados [25]. Estas limitações de interoperabilidade podem 
levar a perda ou distorção de informações. Portanto, ainda há lacunas de conheci‑
mento no que diz respeito à conversão automática e eficiente de modelos BIM para 
BEM. Adicionalmente, grande parte das ferramentas intermediárias referidas tem ca‑
ráter proprietário e dessa forma, não partilham os seus códigos fonte livremente à 
restante comunidade técnico -científica [8,9,15–17,21,22,24,26]. 

Em resposta ao contexto apresentado, este artigo propõe um enquadramento que 
possibilita um fluxo de informação unidirecional no processo de interoperabilidade 
para a constituição de modelos BEM a partir de modelos BIM de forma precisa e 
automática, sem ferramentas intermediárias, suprimindo a necessidade de interven‑
ções manuais para adequar a informação a passos subsequentes. Denominado Buil‑
ding Information Energy Modelling (BIEM), o enquadramento proposto está dividido 
em duas abordagens. A primeira, denominada abordagem de caráter aberto ou BIEM‑
‑IFC, estrutura ‑se a partir de modelos openBIM IFC. A segunda, denominada aborda‑
gem de caráter semiaberto ou BIEM ‑Revit, processa modelos no formato nativo da 
ferramenta de modelação Autodesk Revit® 2020, funcionando como um add ‑in da 
referida plataforma. A execução das simulações energéticas em ambas abordagens 
faz uso do motor de código aberto EnergyPlus®. 
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2. Metodologia

2.1. Fluxo de trabalho BIEM ‑IFC

Através da linguagem de programação C#, o fluxo de trabalho da abordagem BIEM-
‑IFC ilustrado na Figura 1(a), converte de forma direta e automática modelos IFC 
para modelos energéticos na estrutura de dados nativa do EnergyPlus®, o IDF. Isto é 
realizado sem a necessidade de conversões para formatos utilizados por plataformas 
intermediárias como o gbXML. Inicialmente, o modelo BIM é criado numa ferramen‑
ta de modelação e exportado para IFC. Através da biblioteca xBIM [27], a aplicação 
BIEM -IFC desenvolvida extrai do ficheiro IFC as informações geométricas e não geo‑
métricas relevantes para a análise energética. Em seguida, por meio da sua interface 
gráfica (Figura 1(b)), a ferramenta desenvolvida permite a definição dos parâmetros 
de simulação e a seleção do ficheiro de dados climáticos pelo utilizador. A plataforma 
retém as referidas definições e faz uso de regras semânticas estabelecidas em código 
para criar o ficheiro IDF [28]. BIEM ‑IFC aciona internamente o motor EnergyPlus® 
e executa a simulação energética, permitindo a visualização dos resultados no fim. 
O processo, a partir deste instante, passa a ocorrer em background no EnergyPlus®, 
sendo o utilizador informado de qualquer interação que possa ser necessária. Em 
particular, quando as informações não cumprem os requisitos mínimos para realizar 
a análise energética, a ferramenta alerta o usuário. Nesse instante, o usuário pode re‑
ver o ficheiro IDF ou seguir com a execução utilizando uma configuração por defeito 
dos parâmetros que estejam em falta.

 (a) (b)

Figura 1
BIEM ‑IFC: (a) Fluxo de 
trabalho da abordagem 
de caráter aberto; (b) 
Interface gráfica do 
utilizador.
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2.2. Fluxo de trabalho BIEM ‑Revit

A abordagem BIEM ‑Revit, semiaberta, compreende uma solução digital na forma de 
um add ‑in para a ferramenta proprietária de modelação Revit® 2020. Através da 
linguagem de programação Python e da API da referida ferramenta de modelação, 
o fluxo de trabalho BIEM -Revit, representado na Figura 2, converte de forma direta 
e automática modelos BIM em formato proprietário do Revit® 2020 para mode‑
los energéticos na estrutura de dados nativa do EnergyPlus®, o IDF. Isto é também 
efetuado sem a necessidade de conversões para formatos utilizados por platafor‑
mas intermediárias. O processo inicia ‑se com a criação do modelo BIM no ambiente 
da ferramenta de modelação. Em seguida, ao ser executado, BIEM -Revit identifica 
os parâmetros de simulação definidos pelo utilizador para da análise energética e, 
através da API da plataforma de modelação [29], é produzido um modelo analítico 
do edifício, organizando as informações necessárias para a simulação (geométricas 
e não ‑geométricas) em categorias nativas de objetos: zonas térmicas, superfícies e 
aberturas analíticas. Os dados obtidos são mapeados, e baseado nas regras semânti‑
cas do formato IDF [28], o add ‑in produz o modelo energético em IDF final que será 
utilizado na análise executada pelo motor EnergyPlus®. Embora o BIEM ‑Revit crie 
de forma automática o modelo BEM, diferentemente do BIEM ‑IFC, ainda não tem a 
capacidade de executar nem rever os resultados da análise energética e depende da 
interface gráfica do EnergyPlus® EP -Launch.[30] para essa finalidade.

Figura 2
BIEM ‑Revit: Fluxo de 
trabalho da abordagem 
de caráter semiaberto.



270 DESAFIOS DE INTEROPERABILIDADE ENTRE BIM E BEM

2.3. Mapeamento de dados

Os modelos BIM contêm informação necessária e suficiente para a construção de 
modelos BEM que cumpram com as normalizações energéticas internacionais [23]. 
Posto isto, um dos processos primordiais no desenvolvimento de soluções para a 
transposição de BIM para BEM, é o mapeamento dos dados dos modelos basea‑
dos em BIM e a sua conversão para o modelo de dados energéticos IDF, nativo do 
EnergyPlus®. Para ilustrar como a informação é traduzida nas duas abordagens do 
enquadramento proposto, foi utilizado o exemplo de uma parede.

BIEM ‑IFC faz uso da entidade IFC IfcRelSpaceBoundary para coletar dados da parede, 
da zona térmica e da geometria da superfície de contato entre a parede e a zona. 
Quando esta superfície de contato com a zona térmica é definida na face interior 
da parede, BIEM ‑IFC ajusta a posição da geometria para estabelecer uma superfície 
analítica que corresponda ao eixo central da parede original. A Figura 3 ilustra grafi‑
camente o mapeamento de IFC para IDF. 

No caso de BIEM ‑Revit, uma vez criado o modelo analítico pelo código através da 
API da plataforma de modelação, os dados da superfície analítica são armazenados 
numa variável, que depois é utilizada para fornecer as informações necessárias para 
representar a parede no formato IDF, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 3
Mapeamento de dados: 
de IFC para IDP.

Figura 4
Mapeamento de dados: 
modelo nativo Revit 
para IDP.
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3. Caso de estudo para validação das ferramentas digitais 
propostas

O estudo de caso implementado consistiu numa hipotética moradia térrea, unifa‑
miliar, hipoteticamente localizada na cidade do Porto, com área total de 236.5 m2, 
pé ‑direito interno de 2.6 m e onze zonas térmicas (ambientes). A Figura 5 apresenta 
a planta e uma perspetiva 3D da moradia.

 (a) (b)

As condições climáticas da localização da moradia foram obtidas a partir da estacão 
climatológica mais próxima, identificada pelo número 085450. Assim, a temperatura 
exterior, dados dos ganhos solares, velocidade do ar, direção do ar e os registos de 
precipitação histórica podem ser utilizados pelo motor EnergyPlus® para a execução 
da simulação energética dentro de um período de tempo, o qual pode ser definido 
pelo usuário nos parâmetros da simulação.

3.1. Avaliação da interoperabilidade

As duas abordagens, demostraram a capacidade de traduzir as informações de mo‑
delos BIM para o modelo de dados energéticos nativo do EnergyPlus®, o IDF, de 
maneira automática, rápida e precisa. Os dois modelos IDF finais produzidos pelo 
BIEM ‑IFC e BIEM ‑Revit foram comparados com o um modelo BEM de referência, 
também em IDF, criado manualmente pela abordagem tradicional. A comparação 
permitiu confirmar que o número de instâncias das diferentes classes de objetos 
do EnergyPlus®, mapeadas e produzidas através das informações obtidas dos mo‑
delos BIM, como Material, WindowMaterial:SimpleGlazingSystem, Construction, Zone, 
BuildingSurface:Detailed e FenestrationSurface:Detailed, foi o mesmo. A confirmação 
da geometria analítica nos modelos IDF, gerados a partir da simplificação dos ele‑
mentos da moradia, não revelou nenhuma diferença geométrica. No entanto, especi‑
ficamente na abordagem BIEM -IFC, foram encontradas algumas limitações relativas 
às propriedades térmicas dos materiais associados aos elementos construtivos. Estas 
foram devidas à ferramenta de exportação IFC da plataforma de modelação utilizada 
(Revit® 2020). 

Os ficheiros IFC obtidos do Revit® 2020 não contêm dados térmicos individuais dos 
materiais aplicados a cada uma das camadas internas que compõem os elementos 
compostos do edifício. Em vez disso, a plataforma de modelação exporta as pro‑
priedades térmicas do sistema de camadas como um todo para estes elementos. 

Figura 5
Casa de estudo: (a) 
planta; (b) perspetiva 
3D.
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Sendo assim, foi preciso explorar outras plataformas de modelação BIM e as suas 
ferramentas de exportação IFC para se obter a informação necessária para a análise 
energética com o motor EnergyPlus®. Nesse contexto, o software de modelação Ar‑
chicad® 24 demonstrou -se mais eficiente no processo de exportação, uma vez que 
o seu tradutor IFC, possibilitou customizar a exportação para conseguir as informa‑
ções necessárias. Dessa forma, o ficheiro IFC obtido do Revit® 2020 foi importado no 
ambiente Archicad® 24 e exportado novamente em IFC, para se conseguir os dados 
necessários à abordagem BIEM ‑IFC. Salienta ‑se que, no contexto da metodologia 
apresentada no presente trabalho, o modelo BIM no formato IFC e um input necessá‑
rio. No entanto, a forma como este e obtido e independente da metodologia, devendo 
apenas garantir que o modelo IFC contem toda a informação necessária.

4. Resultados

Utilizando o mesmo caso de estudo, foram executadas simulações energéticas para 
cada um dos ficheiros IDF gerados (BIEM -IFC, BIEM -Revit e modelo de referência), 
para prever a temperatura média mensal, em cada uma das zonas térmicas do edi‑
fício. Os resultados demostraram que os comportamentos da temperatura em todas 
as zonas da edificação foram similares. Para a simulação foram utilizados os dados 
climáticos coletados da estação climatológica referida na Secção 3, descarregados 
da base de dados do clima do EnergyPlus®, disponível online [31]. As simulações 
incorporaram, para cada zona, um sistema de admissão de ar e saída de retorno. Os 
ganhos térmicos foram definidos pelo mesmo cronograma de acesso de luz solar ao 
interior das diferentes zonas nos três modelos BEM. A simulação teve um período de 
análise de 365 dias. A Figura 6 apresenta a comparação das temperaturas médias 
mensais na zona número 1 e 11 (ver Figura 5 [a]), obtidas nas simulações para os três 
modelos energéticos. A temperatura média anual prevista no modelo de referência 
foi de 26.36°C. O resultado da mesma variável para a simulação com o modelo BEM 
produzido por BIEM ‑IFC e por BIEM ‑Revit foi de 26.83°.

A diferença encontrada nos resultados obtidos está relacionada com um aspeto es‑
pecífico. Na Figura 5 (b), é possível observar que a laje do teto, cuja função é definir a 
fronteira superior das zonas térmicas, está sob a sombra do telhado, que no caso da 
moradia em questão, não constitui superfície delimitadora de zona térmica, uma vez 
que o espaço entre a laje de cobertura e o telhado é aberto ao exterior. No proces‑
so de criação manual do modelo de referência, este aspeto foi considerado. Porém, 
BIEM -IFC e BIEM -Revit, ainda não têm a capacidade de identificar estas condições 
de sombreamento. Assim, nos modelos IDF produzidos nas duas abordagens, a laje 
encontra ‑se simulada como exposta ao sol, enquanto no modelo de referência não. 
Esta diferença resultou nas variações das temperaturas previstas nas simulações 
energéticas, e foi identificada com facilidade na zona térmica 11, devido à extensão 
em área ser a maior. 
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 (a) (b)

5. Conclusões

Este artigo apresentou uma metodologia alternativa, materializada por duas abor‑
dagens distintas, para mitigar alguns dos desafios associados ao processo de inte‑
roperabilidade BIM para BEM, tornando ‑o mais automatizado. Foi possível tirar as 
seguintes conclusões:

• As duas abordagens, BIEM ‑IFC e BIEM ‑Revit, conseguiram produzir modelos 
BEM em formato IDF a partir de modelos BIM que permitiram simulações 
energéticas bem ‑sucedidas com o motor EnergyPlus®;

• As duas abordagens, BIEM ‑IFC e BIEM ‑Revit, conseguiram recriar a geometria 
da edificação satisfatoriamente. A conversão das superfícies da edificação em 
superfícies analíticas para a análise energética coincidiu exatamente com 
modelo de referência. No entanto, ainda é preciso validar o enquadramento 
com geometrias de maior complexidade;

• As duas abordagens, BIEM ‑IFC e BIEM ‑Revit, ainda apresentam limitações 
para identificar e representar no ficheiro IDF as condições de sombreamento 
nas superfícies da edificação, o que resultou numa pequena diferença de 
temperatura média identificada em relação ao modelo de referência. No 
futuro esta limitação será abordada com o objetivo de melhorar a precisão 
das simulações energéticas feitas com a metodologia BIEM;

• Duas plataformas distintas de modelação BIM (Revit® 2020 e Archicad® 24) 
e suas respetivas ferramentas de exportação IFC foram analisadas. O expor-
tador IFC do Revit® 2020 não forneceu as informações requeridas para a 
análise energética, no que diz respeito às propriedades térmicas e físicas 
dos materiais que compõem os elementos da edificação compostos por 
camadas. O exportador IFC do Archicad® 24, por sua vez, não teve a mesma 
limitação, e permitiu exportar o ficheiro IFC conforme objetivo.
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Abstract

With the growing adoption of the BIM methodology by the AEC (Architecture, En‑
gineering and Construction) Industry, Hilti, as a company strongly connected to in‑
novation, has cemented collaboration with reference companies and participation in 
relevant projects worldwide.

One of these partnerships is with Grupo Ramos Ferreira, a company with great expe‑
rience in the design and execution of special installations. Ramos Ferreira and Hilti 
are collaborating in the construction of the Odense Hospital in a BIM environment, 
in this project that will be the largest hospital in the South of Denmark, with an in‑
vestment value of around 600 Million Euros.

The current paper aims to describe the collaboration between Hilti and Ramos Fer‑
reira, particularly in the definition of the support structure of the Mechanical and 
Hydraulic trades. Thus, the collaboration process in a complex context is described, 
as well as the design according to Eurocodes and a local Standard (DS 428 ‑2019), 
the project optimization, phasing and coordination with logistics and the creation of 
Shop Drawings and the corresponding impact on the assembly of structures. 

Finally, a self ‑evaluation of the work developed is carried out, namely with the iden‑
tification of the main challenges, benefits in the design and construction phase and 
next steps in order to improve productivity and security on the jobsite. 
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1. Project Framework

1.1. Hilti BIM Design Services

Hilti aims to make construction work simpler, faster and safer, with products, systems, 
software and services that provide clear added value. Hilti’s brand stands for quality, 
innovation and direct customer relationships. This mindset drives the company to 
invest approximately 6 percent of annual sales into research and development [1]. 

One example of Services provided by Hilti is related to BIM. BIM is used to plan 
pipes, ducts and cables, however the matching mechanical, electrical and plumbing 
supports are often not considered in the design stage and, thus are not on the BIM 
model. As a result, each trade commonly defines their own supports more based on 
experience rather than Engineering, which impacts in terms of coordination, waste 
of material, too much time invested in ordering material, etc. [2]. With the goal to 
improve productivity along the entire workflow including definition, installation and 
operation/maintenance of MEP systems, Hilti has developed BIM Design Services, 
which include the Design, Modelling and Output creation of MEP supports in a BIM 
workflow. Figure 1 shows the progress of the model along with the development of 
the different services [2]. Hilti’s scope starts with previously coordinated LOD 300 
Project Models, adding next a new layer of information to the MEP models with the 
supports, having a final model with a high LOD – LOD 400 [3].

The stakeholders of the construction industry do not want BIM for itself, it always 
should be a mean to an end, and for Hilti these ends called BIM Use Cases. 

The Use Cases powered by the BIM are [2]:

• Design optimization: with the study of different solutions and the adoption 
of multi ‑trade supports – later described in the current paper;

• Pre ‑fabrication: enabled by the shop drawings and coordinated models;
• Advanced logistics: Coordinating the logistics with the bill of materials;
• BIM ‑to ‑Field: usage of measuring tools to layout the positioning of the sup‑

ports based on spacial parameters on the BIM model;
• Validation: better management of documentation and monitoring of the job‑

site through the BIM model;

Figure 1
Progression of BIM 
Services: Design (left), 
Modeling (middle) 
and Output Extraction 
(right).
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• Field ‑to ‑BIM: importing jobsite information into the model with Hilti’s 
scanner.

Every year the pipeline of projects in which Hilti collaborates gets stronger, as this 
paper describes the collaboration with Ramos Ferreira, a leading company of design 
and execution of MEP installations, in a challenging project: the new University Hos‑
pital in Odense, Denmark. 

1.2. Project Information

The Odense Hospital is part of a large structural reform for the Danish Healthcare 
System. It will be the largest new Hospital in Denmark built from scratch, with a 
ground floor of approximately 286,000 m2 and with 849 beds [4]. 

Ramos Ferreira is the company in charge of the execution of the Mechanical and 
Hydraulic Trades of Central Building (DP03), shown at Figure 2.

1.3. Project Scope and Analysis

As shown in 1.2, Ramos Ferreira is working in the Central Building of the Odense 
Hospital. In this building there are different areas that distinguish for being more 
complex, which are the corridors, shafts and technical areas. As so, these were the 
areas considered under the scope of the BIM Design Services.

For the corridors, common trade solutions (supports that integrate both mechanical, 
electrical and plumbing trades), with a 2 -meter spacing, were already defined by Hilti 
Italia for the General Contractor of the Project. However, as defined in the Danish 
Standard DS 428 ‑2019 [4], there is a need to have intermediate supports between 
the common trade supports. As so, our scope was to study: (i) the intermediate sup‑
ports of the corridors, (ii) supports of the shafts and (iii) supports of the technical 
areas. 

Figure 2
The Odense Hospital, 
with the Central 
Buikding (DP03) shown 
in red.
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Regarding the analysis of the project, the first step was to estimate the number of 
hours needed to execute the project. For this, it was performed a deep analysis, with 
the measuring of the different corridors, shafts and technical areas on the software 
Navisworks – see Figure 3.

With the measuring of the project, we also identified different types of solutions for 
the project (for example single point supports, U ‑frames, multi ‑trade supports, etc.) 
in which, for every type of solution, we have a benchmark of number of hours needed 
for design, generation of input to the modelling team, QA/QC, modelling and produc‑
tion of output from the BIM model. 

From this study we estimated more than 1800 hours to execute the project, sepa‑
rated by the different tasks, supporting us on the planning of the project.

2. How we collaborate

2.1. Mobilization plan – team involved

In order to assist the execution of large and complex projects, like the Odense Hos‑
pital, Hilti has a BIM Competence Center, in Rotterdam, in which a very experienced 
team supports the market organizations. The BIM Competence Center of Hilti has the 
accreditation of ISO19650 [6].

A team of 10 people, from Hilti Portugal and the BIM Competence Center, was mobi‑
lized to execute this project. The team in Portugal consists of a BIM Project Manager, 
responsible for the project management, and two BIM Lead Engineers, which ensure 
the correct design of the MEP supports. From the BIM Competence Center there is 
an International BIM Project Manager, responsible to coordinate the team in Rot‑
terdam, an International BIM Lead Engineer, which supports the team of designers 
in Portugal, a BIM Lead Modeller, which supports the Modelling team, composed by 
four modellers.

To ensure a good communication between the different teams, including the BIM 
Managers from Ramos Ferreira, is essential to have a good collaboration process. 

Figure 3
Example of corridors 
(left), shafts (middle) 
and technical areas 
(right) identified and 
measured.
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2.2. Collaboration process

In order to ensure a good communication, is relevant to have an effective central 
repository where the construction project information is housed and shared through 
the different teams involved – the Common Data Environment (CDE). The CDE se‑
lected for this project was BIM 360, from Autodesk.

For the definition of the MEP supports, is vital that the project is coordinated up‑
front, without clashes between the different trades. To guarantee so, it is used the 
“Design Collaboration” functionality of BIM 360, where the BIM project models are 
“consumed” once they are coordinated and published by the different teams. After 
consuming the models, we link to our BIM model and start the design. 

One major aspect that has a big impact within our productivity is that the project 
is divided into different Building Blocks, which makes our BIM models lighter and, 
therefore, faster to work. We have one central model for each Building Block, allow‑
ing us to work in an efficient way simultaneously by different teams. 

The input to the modelling team and the QA/QC process (deep dive on these process‑
es in chapter 3.3 of the current paper) is performed by the BIM Lead Engineers and 
communicated to the modelling team through BIM Track. BIM Track is a web ‑based 
issue tracking platform, that allows continuous coordination and keeps the project 
team updated about the issues open and closed – see Figure 5. Each issue created on 
BIM Track is connected to a specific Level, Phase, Discipline or Team involved, which 
makes it possible to have clear view on the different issues along the execution of 
the project. This platform is used by the Design team to communicate the input to 
modeler (information that the modelling team needs) and also the quality control of 
the models and output (drawings and bill of materials). A package is only delivered to 
Ramos Ferreira once all the issues are closed, so we have a guarantee that the output 
is according to the design. In Figure 4 it’s possible to see a chart with the different 
issues according to the building blocks (phase of the project).

The output – design reports, BIM models, drawings and Bill of Materials are also 
shared through the CDE. An overall scheme of the collaboration process is presented 
at Figure 5.

Figure 4
Issues sorted by phase 
of the project.
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3. From model to execution

3.1. Design of MEP Supports

The MEP supports are essentially small steel structures, in which the structural de‑
sign must be carried out to ensure that they comply with the current regulations. The 
design is performed with the support of the software Hilti Profis Installation – see 
Figure 6. Profis Installation does the verification of the steel members of the sup‑
ports according to Eurocode 3 [7]. 

Alongside the verification according to Eurocode 3, some extra requirements were 
also considered, according to the Danish local standard DS 428 ‑2019 [5]. These re‑
quirements are related to the maximum spacing between the mechanical supports 
and other specific details, like the minimum threaded rod diameter for the supports. 

The design criteria assumed is also influenced by the location of the supports. At the 
corridors, since we are only considering intermediate supports between the main 
supports, as stated in 1.3, the design only considers the self ‑weight of pipes and 
ducts, including water and insulation. 

Figure 5
Overall scheme of the 
collaboration process.

Figure 6
Design example of 
a support on Profis 
Installation.
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However, in the Technical Areas and Shafts, since the project has pipes with large 
diameters, thermal expansions phenomenon’s must also be taken in account, to ef‑
fectively control the displacements of the pipes. 

When designing the supports, the goal is to achieve the optimal solution and provide 
the required inputs for the modellers to initiate the modelling process. The input to 
the modelling team needs to have all the information needed for later ordering and 
prefabricate the MEP supports, namely all the accessories needed, including non‑
‑graphical parameters, like the item number. 

3.2. Solution Optimization

In order to identify the optimal solution for each situation, there are more param‑
eters to consider than the cost of the material (hardware cost), namely the time and 
effort needed to assembly and install the supports (labour cost). 

As so, during the design phase, multiple solutions can be studied for one application, 
considering the hardware cost and the labour cost. In the end these two different 
costs are summed in order to identify the global cost for the solution and, conse‑
quently, the cost optimal solution. For example, some accessories can have a higher 
cost comparing to others but be much faster and simpler to assembly (lower labour 
cost), which makes the solution, in the end, more suitable. 

One example of this study carried out by our Engineers during the design is shown 
at Figure 7, with the comparison of five different solutions for the same application. 

Another topic that our team optimizes during the design is related to multi ‑trade 
supports. Traditionally, each trade works independently from each other, and defines 
their own supports and subsequently installs them at different points in time. Hilti 
follows an optimized project approach, striving to organize the mechanical and hy‑
draulic trades into the same support – Hilti’s multi ‑trade supports. In Figure 8 it’s 
possible to see one example of a multi -trade support defined by Hilti.

Figure 7
Coast optimal solution 
study – schematic 
representation.
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3.3. Quality assurance & Quality control Process

Hilti’s commitment to Quality assurance & Quality control (QA/QC) is based on the 
ISO 9001 certification [8]. All the BIM Lead Engineers have a clearly identified QA/
QC process that takes place in two different occasions: (i) at the end of the model‑
ling process and (ii) at the end of the production of BIM Output (drawings and bill 
of materials). This ensures that all the outputs from the BIM model are according to 
the quality requirements before sharing with Ramos Ferreira in the Common Data 
Environment.

As mentioned in the collaboration process, all the issues are communicated through 
BIM Track. With this process all the issues are treated as soon as possible, and an 
effective dialogue is achieved. The entire process is visible to all the relevant per‑
sonal, which is relevant to guarantee that the proposed solutions fit all the parties 
involved. 

3.4. Shop Drawings

The drawings of the MEP support solutions are generated through the BIM model. 
This fact, combined with the QA/QC process previously described, ensures high out‑
put quality and enables the prefabrication/pre ‑assembly of the supports. 

The supports are defined with two different types of drawings: (i) a plan view identi‑
fying the position of the supports superimposed with the architectural layout and (ii) 
a section parametric drawing, which contains different tables with the parameters 
on the drawings, making possible the prefabrication with the minimum number of 
drawings and leading to high savings in labour costs. An example of the drawings 
generated is show at Figure 9.

Figure 8
Example of a multi‑
-trade support defined 
by Hilti with mechanical 
(duct) and hydraulic 
(pipes) trades: input 
to modeler (left) and 
support in the model 
(right).
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3.5. Phasing and Advanced Logistics

The world is facing challenging days, within a global pandemic context. The Covid vi‑
rus is having an impact on different factors, namely in the logistics and stock material. 

To minimize the impact of the pandemic context in the milestones of the project, it 
is essential to have a clear communication between our BIM Lead Engineers and our 
Logistics department, to make sure we are defining solutions and blocking hardware 
for the project in the warehouse at the same time. 

For a successful logistics operation, BIM is vital. Our BIM models include all the piec‑
es needed to assembly the supports, so the Bill of Materials is automatically extract‑
ed from the BIM model and has no human error. It was defined by Ramos Ferreira and 
Hilti a periodic delivery of hardware in Denmark (approximately every two months), 
so the material is being delivered for the different building blocks along the time. 
This also helps Ramos Ferreira to control the space they have for stock on the jobsite. 

When there is a big mismatch between the quantity of material needed for the pro‑
ject at a time and the minimum order quantity (more than 10%), the remains are 
considered for the next orders of material, making sure we achieve high savings of 
material and minimize waste. 

4. Our experience so far

The development of a LOD 400 model on the MEP trades of a project can have a big 
impact on the savings and productivity of a project. While defining the MEP supports 
upfront in the Odense Hospital, even though the project is still in progress, we have 
been identifying a lot of added value for Ramos Ferreira, namely:

Figure 8
Example of drawings 
generated: plan view 
(left), section view (top 
right) and table with 
parameters (bottom 
right).
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• Better coordination of the different trades and among contractors – no defi‑
nition of support solutions on the jobsite;

• Savings on hardware (estimating up to 30%) due to the definition of the MEP 
supports  ‑ Ramos Ferreira has a precise bill of materials, which allows a de‑
tailed material ordering instead of a bulk ordering with high material waste;

• Savings on hardware due to the multi ‑trade support approach (mechanical 
and hydraulic elements with the same support) – Estimated savings of ap‑
proximately 1400 supports, 2800 anchors and, consequently, 700 hours of 
assembling supports and 110 hours of drilling on all of the Central Building;

• Savings on assembly time of approximately 610 hours, due to the usage of 
the shop drawings for assembling the supports (estimation for all of the 
Central Building);

• Improved Logistics, minimising the impact of the pandemic on the delivery 
of material on the jobsite and meeting the demanding project deadlines. 

The added value mentioned above clearly justifies the Return of Investment (ROI) on 
the BIM Design Services. With our experience in this project, one key takeaway is the 
relevance of defining upfront the BIM Uses for the project. With a clear view about 
how can BIM support us in the different stages, is possible to convert the powerful 
information in the BIM model into productivity in the jobsite. The challenging expe‑
rience within this project is also supporting Hilti on optimizing our BIM processes, to 
be more and more productive. 
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Resumo

O Building Information Modeling (BIM) oferece uma nova abordagem nos processos 
de controlo e gestão de toda a informação criada e desenvolvida na fase de projeto 
pelas várias especialidades, bem como por todos os intervenientes durante o ciclo de 
vida dos edifícios, através da criação de um modelo digital. A reabilitação de edifícios 
tem vindo a crescer nos últimos anos e é atualmente uma das áreas com maior in‑
vestimento a nível mundial. Um dos principais objetivos da reabilitação de edifícios 
é aumentar o seu ciclo de vida, consumindo menos material e energia, em compa‑
ração com os recursos exigidos pelas novas construções. A eficiência energética dos 
edifícios nos últimos anos tem sido abordada em todo o mundo como um dos fatores 
fundamentais para uma melhor utilização dos recursos naturais e, consequentemen‑
te, para a redução da pegada de carbono.

O principal objetivo deste trabalho é evidenciar a importância da reabilitação ener‑
gética de edifícios, através do desenvolvimento de modelos energéticos baseados 
em ferramentas BIM. O procedimento adotado pode servir como guia prático noutras 
situações e projetos semelhantes pela sua facilidade de aplicação a outros edifícios. 
O trabalho apresentado consiste na simulação energética em BIM de uma inter‑
venção do uso e ocupação de uma grande área comercial, na área metropolitana 
de Lisboa. Prevê ‑se, com o procedimento proposto, apresentar a comparação entre 
ganhos de desempenho em termos de eficiência energética, considerando o período 
de retorno do investimento e custos associados a nova alternativa de reabilitação, 
assim como o balanço a análise da emissão de CO2.

Palavras ‑chave: BIM; Reabilitação energética de edifícios; Edifícios comerciais; Efi‑
ciência energética. 
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1. Introdução

Os edifícios são responsáveis por cerca de 40% do consumo total de energia na 
Europa, e representam um terço das emissões globais de gases de efeito estufa [1]. 
Reabilitar é tornar os edifícios mais eficientes, permite atingir vários objetivos em 
simultâneo, seja pela redução do consumo de energia e das emissões de gases com 
efeito estufa, seja pelo aumento da vida útil dos edifícios, com consequente rentabi‑
lização dos recursos ambientais já investidos [2, 3].

O BIM incorpora muitas das funções e ferramentas necessárias para modelar o ciclo 
de vida de uma edificação, através da construção de um modelo virtual preciso e di‑
gital, com características físicas e funcionais, que permite a troca eficiente de dados 
dentro dos processos de conceção, construção e manutenção de um determinado 
ativo construído [4].  Dada a riqueza da informação, o modelo digital pode ser apli‑
cado ao sector da reabilitação, ao utilizar a dimensão BIM 6D que permite executar 
análises energéticas detalhadas, avaliar o impacto ambiental, realizar medições e 
verificações com vista a um melhor desempenho energético [5].

Este artigo pretende apresentar uma proposta de guião para a construção de mode‑
los de energia para edifícios a serem reabilitados e que pode ser aplicado a qualquer 
ferramenta BIM de análise energética, sendo apresentadas diretrizes e informações 
que são atribuídas ao modelo, e que podem ser alteradas e comparadas ao longo 
do processo de elaboração dos projetos, com o objetivo de definir, no final, quais 
opções mais adequadas, tendo em conta o custo de investimento, de exploração, de 
manutenção e do desempenho energético que contribui com a pegada de carbono. 

2. Enquadramento conceptual

A quantidade de informação envolvida em qualquer projeto de construção e a ne‑
cessidade de controlar tempos, custos e desperdícios, estabeleceu e fortaleceu o BIM 
como parte integrante do setor da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação 
(AECO), com vista à promoção da interoperabilidade de informação e uma comu‑
nicação adequada entre as várias equipas envolvidas nos projetos. O BIM pode ser 
adotado em qualquer fase do ciclo de vida de um empreendimento, nomeadamente 
nas fases de projeto, construção e/ou exploração [6].

Os modelos paramétricos são características do BIM que agregam grandes vanta‑
gens para os intervenientes no setor. Dado que são definidos parâmetros para um 
objeto, ao alterar algum desses parâmetros, a mudança repete ‑se de forma automá‑
tica em todos os objetos semelhantes, permitindo assim a possibilidade de se testar 
várias alternativas e avaliar os seus efeitos nas construções. É de referir que são 
estes parâmetros que permitem a extração de informações, como tabelas de quanti‑
dades de materiais [5].

O BIM tem sido utilizado em diversos estudos de reabilitação energética ao longo 
dos anos, comprovando desta forma os benefícios da utilização desta metodologia 
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em análises deste tipo. Reabilitar do ponto de vista energético consiste em otimizar 
a eficiência dos sistemas de climatização e iluminação, de forma a reduzir o custo 
associado ao consumo atual de energia e, se possível, recorrer à introdução de dispo‑
sitivos que permitam o aproveitamento de energia a partir de fontes renováveis. [7] 
Em casos de estudo recentemente publicados, for possível comparar de forma rápida 
e eficaz diferentes soluções de reabilitação através do acesso a informação prévia 
como os consumos, o balanço energético e o impacto ambiental. Estas informações 
permitem que, ainda numa fase inicial, o projetista, o dono de obra e empreiteiro 
possam decidir de forma mais sustentada as suas ações de forma a otimizar todo o 
projeto e intervenções de reabilitação [5]. É de referir ainda um estudo que estabele‑
ce fases distintas e sequenciais para a elaboração do modelo de energia em projetos 
de reabilitação, apresentando premissas de implantação e integração de dados entre 
o modelo BIM e o software de simulação de energia. É ressalvada também a necessi‑
dade de criar sistemas que permitam calibrar a simulação de energia usando dados 
de contas reais de serviços públicos. Ao utilizar o BIM, torna ‑se possível elaborar 
opções para uma renovação com enfoque na componente energética onde o modelo 
final deve ser baseado em análises de custo -benefício detalhadas que incluem con‑
siderações ambientais (economia de energia), bem como fatores económicos, como 
retorno sobre o investimento ou período de retorno [8]. 

3. Guia orientativo para simulação energética em BIM

Na sequência do caso de estudo que envolve a reabilitação dos sistemas de clima‑
tização de um edifício comercial, observou ‑se a necessidade de se ter mecanismos 
digitais de simulação em BIM, para avaliar as condições reais de funcionamento do 
edifício existente e comparar com as possíveis alterações do projeto de reabilitação. 
O guia foi dividido em quatro etapas:

3.1. Etapa 1 (construção e validação do edifício existente)

Corresponde à obtenção e estruturação da informação dos dados do edifício existen‑
te, sendo importante a validação do modelo com base no consumo real das contas 
do serviço público (Figura 1).

Figura 1
Fluxo de trabalho 
da Etapa 1 (Edifício 
existente) para criação 
e análise da simulação 
energética em BIM, 
adaptado de [9].
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Os materiais dos elementos construtivos devem ter as seguintes propriedades cla‑
ramente definidas: espessura, e (m), condutividade térmica, λ [W/(m.K)], calor especí‑
fico, c (J/g.ºC) e massa volúmica, ρ (kg/m3) para os cálculos da resistência térmica, R 
(m2.K/W) e coeficiente de transferência de calor, U [W/(m2.K)], para vãos envidraçados 
os parâmetros complementares são designadamente transmissão de luz visível e fa‑
tor solar [10]. É preciso saber o tipo de espaço a que cada ambiente pertence e defi‑
nir parâmetros como área por pessoa, ganho de calor (sensível e latente) por pessoa, 
perfis de ocupação, taxas de ventilação, períodos de utilização dos equipamentos 
elétricos, tipo de zona térmica que se define como o espaço ou conjunto de espaços 
passíveis de serem considerados em conjunto devido às suas similaridades em ter‑
mos de perfil de utilização dos sistemas técnicos. O sistema técnico é definido como 
o conjunto dos equipamentos associados ao processo de climatização, incluindo o 
aquecimento, arrefecimento e ventilação natural, mecânica ou híbrida, a preparação 
de águas quentes sanitárias e a produção de energia renovável, bem como, nos edi‑
fícios de comércio e serviços, os sistemas de iluminação e de gestão de energia, os 
elevadores e as escadas rolantes [11].

Após inserir os dados e gerar o modelo de energia através da ferramenta de análise, 
são obtidas informações das necessidades anuais de aquecimento e arrefecimento 
para serem transformadas em custo de energia e comparadas com o consumo real 
das contas do serviço público referente ao sistema de climatização, após a validação 
do modelo os dados de consumo são armazenados para serem utilizados na Etapa 3 
e o modelo segue para a Etapa 2. 

3.2. Etapa 2 (alternativa de reabilitação ao modelo existente)

A segunda etapa é destinada a elaboração de alternativas de reabilitação do modelo 
da Etapa 1 com aplicação dos regulamentos vigentes (Figura 2).

Em Portugal, a primeira legislação com preocupação relativa ao comportamento tér‑
mico e eficiência energética de edifícios, data de 1990, com a publicação do Decreto-
‑Lei 40/90. Desde então, a regulamentação tem estado em constante alteração e 
reformulação, devido tanto à transposição das Diretivas Europeias, como pelas preo‑
cupações em adotar metodologias mais eficientes e que procurem traduzir um me‑
lhor comportamento do edifício [13]. Atualmente, vigora o Decreto ‑Lei 101D/2020, 
que revogou o Decreto -Lei 118/2013, e define os novos requisitos aplicáveis aos 
edifícios para melhoria do seu desempenho energético.

Figura 2
Fluxo de trabalho da 
Etapa 2 para criação e 
análise da simulação 
energética em BIM, 
adaptado de [9].
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Ainda na Etapa 2 são feitas alterações nos parâmetros dos dados do modelo de 
energia de acordo com cada alternativa de reabilitação. Após gerar os modelos de 
energia, os dados das análises devem seguir para a Etapa 3.

3.3. Etapa 3 (análise comparativa do consumo de energia dos 
modelos de energia) 

A terceira etapa refere ‑se à comparação entre os modelos de energia do edifício 
existente (Etapa 1) com os modelos de energia gerados para cada opção de inter‑
venção de reabilitação (Etapa 2), analisando as necessidades anuais de energia ao 
longo de todo o ano, os respetivos custos de energia, consumo de energia primário e 
as emissões de CO2. A necessidade de energia tem o objetivo de mostrar a influência 
de aquecimento e arrefecimento existente no edifício para cada mês do ano, sendo 
possível estudar os fatores de maior influência na necessidade do uso de climatiza‑
ção e sugerir alterações para a sua minimização, auxiliando na escolha das soluções 
construtivas, assim como dos sistemas de climatização e equipamentos, tendo em 
vista uma maior eficiência energética da edificação [14]. Na realização de um estudo 
energético em edifícios, é importante analisar também a emissão de gases de efeito 
estufa (CO2) que o consumo de energia provoca, e pensar em alternativas que pos‑
sam auxiliar a reduzir este consumo.

3.4. Etapa 4 (análise financeiras entre os modelos de energia)

A quarta etapa corresponde à análise do nível ótimo de rentabilidade, definido como 
o desempenho energético que leva ao menor custo ao longo do ciclo de vida eco‑
nómico estimado. Tendo como princípio o comparativo dos dados obtidos da Etapa 
3 da necessidade de energia e o cálculo do custo global (custo de investimento, ma‑
nutenção e os custos de exploração do edifício ao longo do seu período de vida) das 
opções estudadas no edifício, obtém ‑se a análise do nível ótimo de rentabilidade [7]. 
Através destes dados pode ‑se extrair o período de retorno do investimento para cada 
análise e encontrar quais soluções satisfazem o melhor desempenho energético e 
financeiro.

4. Resultados do caso de estudo

4.1. Localização e caracterização geral

O Caso de Estudo corresponde a uma superfície comercial, localizada na Área Me‑
tropolitana de Lisboa, onde se prevê alterações na utilização e ocupação na região 
do Food Court, e consequentemente, alterações ao nível dos consumos de energia 
do sistema de climatização. A área do caso de estudo (Etapa 1 – Edifício existente) 
corresponde a 3.283m2, contemplando estabelecimentos de restauração, sendo que 
para a Etapa 2 (Alternativa de reabilitação) a área do estudo reduz cerca de 53,79% 
o que corresponde a 1.517m2, contemplando estabelecimentos de retalho. As áreas 
do estudo estão representadas na Figura 3.
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4.2. Construção do Modelo Existente

Foi realizado uma análise do Relatório do Certificado Energético do edifício em es‑
tudo e durante a visita ao local, por forma a produzir um modelo o mais aproximado 
possível das condições reais e atuais de uso e ocupação do edifício existente. O mo‑
delo de arquitetura para o estudo de caso foi simplificado, contendo apenas paredes, 
lajes, telhado, forros, portas e vão envidraçados; elementos estruturais como pilar e 
vigas não foram considerados neste modelo.

Tendo por base a metodologia BIM, uma grande vantagem do Revit, programa uti‑
lizado neste estudo de caso, é a possibilidade de criar, com precisão aprofundada, 
materiais que representam a realidade das suas propriedades térmicas, as quais po‑
dem ser editadas caso necessário. O programa realiza um cálculo automático da re‑
sistência térmica dos componentes construtivos, R, a partir das espessuras e valores 
de condutibilidade térmica de cada camada de material. Entretanto o programa não 
conta as resistências térmicas superficiais interiores e exteriores dos elementos no 
cálculo da resistência térmica total de ambiente a ambiente, R, e, consequentemente, 
no coeficiente de transmissão térmica, U [14], conforme indicado nas publicações 
do LNEC (ITE50). Assim, foi inserido uma camada interna e externa nos elementos 
construtivo com espessuras e parâmetros para considerar a resistência térmica su‑
perficial e averiguar os valores dos coeficientes de resistência térmica (R) e de trans‑
missão térmica (U), no Revit, com base no documento ITE50.

Na construção do modelo existente é importante criar zonas térmicas e configurar 
os espaços do projeto, pois as cargas internas do edifício são provenientes do tipo 
de espaço, sendo possível configurar de acordo com as características de uso, ocupa‑
ção e o tipo de condição de climatização. Para os dados de ocupação foi feita uma 
análise das informações obtidas pelo programa de gestão energética WiseMetering, 
fornecido pela empresa que administra o edifício, o que proporcionou maior asserti‑
vidade na construção do modelo existente.

Figura 3
Áreas para Caso de 
Estudo: a) Etapa 1 
(Edifício Existente); b) 
Etapa 2 (Alternativa de 
Reabilitação).
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4.3. Análise e validação do modelo de energia com o  
consumo real

Uma forma encontrada para validar o modelo de energia do edifício existente com 
os dados reais de consumo foi através da análise do relatório de cargas térmicas do 
Revit de aquecimento e arrefecimento. Foi adotado que os equipamentos funcionam 
16h em função da ocupação e horário de funcionamento do edifício, e durante os 
365 dias do ano que gera um total de 4.480.588 kWh/ ano. Através dos dados for‑
necidos de 2019 pela empresa que administra o edifício, foi possível obter o con‑
sumo de energia térmica de água fria das UTA´s da região do Food Court no total 
de 4.417.966 kWh/ano. Portanto o desvio obtido foi de 1,4%, assim o modelo em 
condições reais é válido, pois o desvio é de 10% em relação ao consumo energético 
do edifício ao longo do ano [15].

4.4. Modelação da alternativa de reabilitação 

Um dos grandes recursos dos programas BIM é a capacidade de acumular infor‑
mações em diferentes fases do projeto.  Sendo assim, é possível utilizar o modelo 
desenvolvido na Seção 4.4 e criar uma nova fase no Revit, a que foi dado o nome 
de "Alternativa de Reabilitação". Nesta fase foram realizadas diversas alterações no 
projeto como retirada de parede e lajes (demolição), criação de novos elementos 
construtivos (paredes, lajes, pisos, portas). A Figura 4.24 apresenta as alterações no 
Piso 2 e no Piso 3 com relação à arquitetura, mostrando o contraste da parte nova 
(vermelho) e da parte a ser demolida (amarelo). O Piso 1 não sofreu alterações.

Foram criadas novas zonas térmicas em função dos novos espaços e devido as altera‑
ções de uso e ocupação, já o tipo de sistema de climatização foi mantido por possuir 
características adequadas de funcionamento dos novos espaços e zonas térmicas. 
Para a realização da simulação dinâmica, os valores do coeficiente de transmissão 
térmica (U) da cobertura, parede e pisos internos e da fachada envidraçada foram 
mantidos, tendo os valores do U de todas as paredes externas sido redefinidos para 

Figura 4
Projeto da Alternativa 
de Reabilitação.
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fazer a verificação do valor de referência do U de acordo com a regulamentação vi‑
gente [A Portaria n.º 17 ‑A/2016]. 

4.5. Comparação entre modelos de energia (etapa 1 vs etapa 2)

Nesta seção apresenta ‑se a comparação dos dados gerados nos modelos de energia 
do edifício existente e a alternativa de reabilitação, onde o foco é verificar qual o 
impacto da carga de arrefecimento para a área do Food Court que foi modificado e 
reduzida para uma área de saguão em função da modificação do tipo de ocupação 
(restauração para retalho).

Os dados apresentados na Tabela 1 mostram a influência da alteração de ocupação. 
Verifica -se uma redução: i) de área e volume em 53%; ii) do valor do consumo em 
cerca de 44%; iii) do impacto do número de pessoas em apenas 31%. 

Fases (Edifício) Nº de 
Pessoas Volume (m3) Área (m2) Carga de Arrefecimento (kWh/ano)

Existente 1817 25062 3.282 4480588

Alternativa de Reabilitação 1248 11771 1.517 2523522

Diferenças  ‑569  ‑13291  ‑1765  ‑1957066

Desvio [%]  ‑31,3  ‑53,0  ‑53,8  ‑43,7

Através do relatório de carga térmica do Revit é possível identificar quais as compo‑
nentes que mais contribuem para as necessidades de arrefecimento (Figura 5) 

Nesta etapa é feito o comparativo da energia primária (Ep) e do Custo de Energia 
para os dados do edifício existente e da alternativa de reabilitação, representados 
na Tabela 2.

Tabela 1
Dados Comparativo 
Edifício Existente 
x Alternativa de 
Reabilitação.

Figura 5
Carga de arrefecimento 
por componentes 
(Edifício existente 
x Alternativa de 
Reabilitação).
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Fases (Edifício) Área Nvc  
(kWh/m2.ano)

Ep  
(kWhep/m2.ano)

kgCO2 / 
ano

Custo Energia  
[€/kWh] /ano

Edifício Existente (a) 3282 1365 512 241831 191449

Alternativa de Reabilitação (b) 1517 1663 623 136202 107827

Diferenças (b ‑a) 298 112 105629  ‑83623

Desvio 22% 22%  ‑44%  ‑44%

Com os dados obtidos, ao analisarmos os valores Ep (kWhep/m2.ano), pode -se afir‑
mar que o consumo de energia da Alternativa de Reabilitação por metro quatro esta 
22% maior que a do edifício existente, podendo ter como fator influência a alteração 
do uso e ocupação do espaço. Outro ponto de análise da Tabela 2 é que ao anali‑
sarmos o custo de energia no ano total, em função da área do edifício existente ser 
maior o custo de energia da alternativa de reabilitação é 44% menor que o consumo 
de energia do edifício existente.

4.6. Análise financeiras entre os modelos de energia (Etapa 4)

Para este estudo foi feito uma análise sobre a alternativa de reabilitação já definida 
para a área do Food Court, e o propósito foi demonstrar o impacto desta alternativa 
em comparação com as condições existentes do edifício. Neste caso, como se trata 
de uma solução (alternativa de reabilitação) já adotada não tendo outras soluções 
(alternativas), o custo ótimo acaba sendo o da alternativa de reabilitação. Os cálculos 
a seguir não levaram em consideração os custos de manutenção tanto do edifício 
existente quanto da alternativa de reabilitação, na Tabela 3 representa os resultados 
do custo global de acordo com o regulamento delegado (UE) Nº 244/2012 para 20 
anos, tendo como taxa de desconto de 4% de juros (constante) e apresenta o período 
de retorno do investimento conforme Despacho (extrato) n.º 15793 -L/2013 [16].

Dados Edifício existente Alternativa de reabilitação

Área útil (m²) 3282 1517 

Custo de Investimento (€) 0,00 1552324 

Custo de Investimento (€)/m2 0,00  1023 

Custo Global (Cg) (€) 4662330 4178206 

Custo Global (Cg) (€/m2) 1421 2754 

Custo de Exploração (20 anos) 4662331 2625882 

Fator de Desconto (Rd,i) 0,46

Período de Retorno 15 Anos

Ao analisar o Custo Global (Cg) (€/m2), verificou -se que a alternativa de reabilitação 
não apresenta ganhos financeiros comparados com o valor do Edifício existente.  Por 
outro lado, ao analisarmos o custo Custo Global (Cg) (€) ao longo de 20 anos o custo 
de exploração é maior do edifício existente em função da área ser maior, onde é 
possível obter o período do retorno do investimento para este setor do edifício em 
15 anos. 

Tabela 2
Análise comparativa 
de Energias do Edifício 
Existente x Alternativa 
de Reabilitação.

Tabela 3
Análise do Custo Global 
e do Período de Retorno.
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Conclusões

Aliar o BIM à análise energética de um edifício reabilitado, permite validar soluções 
mais sustentáveis para o ambiente que maximizem o potencial do edifício, tornando‑
‑as mais vantajosas não só para o dono de obra, como para todos os intervenientes 
e/ou gestores do edifício.

O sistema de climatização é influenciado pelos ganhos térmicos das envolventes e 
pelo tipo do espaço e ocupação, como visto nos resultados obtidos; desta forma, este 
trabalho proporciona um mecanismo para auxiliar os gestores para avaliar se as ca‑
racterísticas dos materiais e equipamentos atendem às necessidades do projeto e do 
cliente. A análise feita em função do consumo de energia por metro quadrado e do 
custo global por metro quadrado, demostrou que a solução adotada para o modelo 
da alternativa de reabilitação em função das necessidades de energia do novo uso 
do espaço, apresentou condições inferiores comparada com o edifício existente.

O objetivo deste artigo foi de servir, para a classe académica e dos profissionais do 
setor, como um guia orientativo para a construção de um modelo de energia, onde 
se apresentam os principais parâmetros térmicos e normativos para elaborar um 
modelo de energia de um edifício existente, validar este modelo energético e extrair 
informações para uma melhor análise das cargas térmicas do edifício existente e das 
soluções propostas de reabilitação.
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Resumo

A mobilidade de transporte é um parâmetro socioeconômico vital para o desenvol‑
vimento humano, proporcionando segurança e bem ‑estar aos seus usuários. O cres‑
cente aumento da população urbana mundial elucida a necessidade de avanço tec‑
nológico em técnicas de gestão mais sustentáveis. A adoção da plataforma Building 
Information Modelling (BIM) em infraestrutura de transporte é potencialmente atra‑
tiva para a gestão da informação de projetos públicos e privados. O artigo apresenta 
os resultados da pesquisa exploratória e levantamento das publicações científicas 
numa análise amostral de periódicos relacionados ao uso de BIM em projetos de 
infraestrutura de transportes. Do total de vinte e oito publicações, revisou ‑se cinco 
artigos amostrais especificamente correlacionados à infraestrutura de transporte, 
visando contribuir com a base científica atual e o avanço setorial. Os resultados obti‑
dos apontam o crescente aumento do uso da plataforma BIM em projetos de infraes‑
trutura de transporte. Também revela a iminente necessidade do estabelecimento de 
um padrão neutro de compartilhamento de informações e promoção da interopera‑
bilidade de dados, englobando não apenas componentes tecnológicos, mas também 
a gestão dos processos e o fortalecimento dos profissionais envolvidos. Ademais, 
aponta a tendência de colaboração contínua entre as instituições acadêmicas e as 
indústrias para mitigar desafios, preencher lacunas e dirimir restrições construtivas.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.25
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1. Introdução

A definição do termo infraestrutura apresentada pelo dicionário Oxford consiste em 
“estruturas físicas e organizacionais básicas, instalações necessárias à operação de uma 
sociedade ou organização empresarial”. Entre os ativos do amplo segmento de infraes‑
trutura encontra ‑se a Infraestrutura de Transportes, o qual inclui: estradas, ferrovias, 
pontes, túneis e centros de distribuição de massas, como por exemplo: aeroportos, 
portos e docas.

No âmbito dos aspectos relacionados ao desenvolvimento social e econômico de 
uma nação, a infraestrutura da mobilidade de transporte constitui um importan‑
te parâmetro indicativo de eficácia do movimento de insumos e pessoas. A revisão 
literária aponta que quanto mais ágil e eficiente for a infraestrutura implantada 
de apoio à atividade humana, maior a segurança e bem ‑estar propiciado aos seus 
usuários.

A crescente taxa mundial de adensamento populacional urbano, associada ao evo‑
lutivo envelhecimento dos elementos construtivos relacionados à infraestrutura de 
transporte, evidencia a constante necessidade de implementação de inovações tec‑
nológicas na indústria da construção, aliadas às técnicas de gestão mais eficientes 
ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento – incepção, concepção, mode‑
lagem de projetos, construção, uso e manutenção, retrofit ou demolição.   

Neste sentido, entende ‑se que a plataforma Building Information Modelling (BIM) 
constitui “uma tecnologia de modelagem associada a um conjunto de processos para 
produzir, comunicar e analisar modelos de edificações” [1], além de “uma forma cola‑
borativa de trabalhar com base em tecnologias digitais, que permitem métodos mais 
eficientes de projetar, fornecer e manter ativos físicos construídos durante todo o seu 
ciclo de vida.” [2]. Constitui também “o método de trabalho digital para a indústria da 
construção, criando benefícios adicionais, pessoas, processos e ferramentas interagem 
durante todo o ciclo de vida da construção. Assim, um projeto de construção ganha em 
transparência, qualidade, custo certo e certeza do tempo.” [3]. Já o disposto na legislação 
brasileira intituldada Decreto Federal Nº 9.377, a qual institui a Estratégia Nacional 
de Disseminação do BIM no Brasil, entende ‑se a designação de BIM como “o conjunto 
de tecnologias e processos integrados que permite a criação, a utilização e a atualização 
de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo, de forma a servir a todos 
os participantes do empreendimento, potencialmente durante todo o ciclo de vida da 
construção.” [4].

Importante esclarecimento sobre o uso do BIM na construção é que este não se resu‑
me apenas à modelagem tridimensional de projetos (3D), mas sim, constitui o amplo 
ambiente virtual que propicia o processo de gestão da informação, sendo o modelo 
3D apenas uma maneira de representação da informação. Desta forma, a gestão 
centralizada e colaborativa da informação proporcionada pela plataforma BIM ao 
longo de todo o ciclo de vida do empreendimento – desde a sua criação, comparti‑
lhamento e gerenciamento de dados – promove uma nova mudança de paradigma 
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para o setor da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO) por meio da 
disponibilidade de captura e acesso à todas as informações relacionadas às diferen‑
tes disciplinas de projeto e etapas de construção, afim de serem utilizadas nas fases 
de Operação e Manutenção (O & M), Retrofit ou Demolição [5].

Ao longo das últimas décadas, o BIM vem sendo evolutivamente adotado pela Ca‑
deia Produtiva da Indústria da Construção (CPIC), contudo a sua aplicação na infraes‑
trutura de transporte tem acontecido de forma mais lenta e gradual [6]. Num esforço 
conjunto para a adoção do BIM, cada vez mais a indústria e academia se aliam no en‑
frentamento dos desafios setoriais. Contudo, de uma maneira geral, a revisão literária 
focada em BIM aponta para outras áreas correlatas, não especificamente voltadas 
para infraestrutura de transportes, tais como: edificações, gerenciais, colaboração, 
aplicação e gerenciamento de dados; aliada à perspectiva construtiva e pesquisa 
global BIM [7]. Desta forma, este artigo visa contribuir com a atual base de pesquisa 
acadêmica sobre o uso do BIM em projetos de infraestrutura, especificamente volta‑
dos para a área de transporte e suas aplicações em prol do avanço setorial. Fornece o 
resultado da pesquisa exploratória de levantamento de publicações científicas mais 
relevantes e a análise amostral de artigos de periódicos científicos.

2. Building Information Modelling (BIM) em projetos de 
infraestrutura

Inicialmente, antes da empregabilidade do termo “BIM” no setor construtivo, a pro‑
dução de informações paramétricas computacionais voltavam ‑se para o desenvolvi‑
mento de projetos de modelos de produtos e representação eletrônica de edifícios. 
Posteriormente, a troca de dados e a colaboração de projetos foi amparada pela tec‑
nologia Computer Aided Design (CAD), ou seja, Desenho Assistido por Computador. 

Atualmente, no âmbito da modelagem de projetos, a plataforma BIM abrange o mo‑
delo tridimencional (3D) evoluído da tecnologia CAD, e acrescenta o armazenamento 
da expansão de todas as suas informações e propriedades, tais como: desenhos e 
plantas de projetos, dados de produtos, simulações, cronogramas, prazos, sequencia‑
mento de operações, entre outras dimensões [8].

No contexto da infraestrutura de transporte, antes da adoção do BIM para esta área, 
ferramentas e métodos computacionais foram desenvolvidos para auxiliar a entre‑
ga de projetos digitais. A empregabilidade da definição de BIM nesta área remonta 
ao desenvolvimento de um sistema eletrônico para microcomputador, destinado ao 
gerenciamento de pontes. Anteriormente, o fluxo de trabalho baseava -se na prática 
da modelagem de projetos e reporesentação gráfica em papel. A adoção do fluxo 
de trabalho eletrônico computacional para modelagem de projetos propiciou o sur‑
gimento do Bridge Information Modelling (BrIM), sendo este uma extensão do BIM 
com enfoque em pontes [9].

A necessidade da concepção de modelos de projetos BrIM, diferenciados do BIM, 
advém da variação das características e técnicas utilizadas para construção, operação, 
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manutenção das estruturas  - as pontes possuem recursos específicos, tais como: ali‑
nhamentos dos eixos de referências e curvaturas de vigas, que demandam exclusi‑
vidade de concepção projetual, construção e manutenção diferenciadas das peças 
estruturais edilícias. Neste sentido, grande parte dos recursos são empregados na 
fase de operação e manutenção (O & M) das estruturas ao longo de todo o ciclo de 
vida das pontes; diferentemente das edificações cujos recursos empregados ao ciclo 
de vida enfatizam as etapas posteriores à sua entrega. 

Adenais, os projetos de infraestrutura civil demanadam grande parte das informa‑
ções dos terrenos, como por exemplo, os dados oriundos de sistemas de coordenadas 
e do Sistema de Informação Geográfica (GIS), além de operações pesadas de movi‑
mentações de terras (cortes/aterros). A definição mais atual para Civil Integrated 
Management (CiM), que dispõe sobre a Gestão Integrada Civil equivalente ao BIM, 
é “a coleta, a organização, a acessibilidade gerenciada e o uso de dados e informações 
precisos habilitados por tecnologia ao longo do ciclo de vida de um ativo de transporte. 
O conceito pode ser usado por todas as partes afetadas para uma ampla gama de pro‑
pósitos, incluindo planejamento, avaliação ambiental, levantamento topográfico, projeto, 
construção, manutenção, gerenciamento de ativos e avaliação de risco.”

Neste sentido, uma variedade de siglas e termos vem sendo adotada, até mesmo sob 
a mesma sigla, a fim de significar a utilização da tecnologia para o desenvolvimento 
e compartilhamento de informações ao longo do ciclo de vida de um empreendi‑
mento, estrutura ou ativo. A Tabela 1 apresenta as principais siglas atualmente pu‑
blicadas na literatura acadêmica.

Acrónimo Significado Tradução (português)

BIM Building Information Modelling Modelagem da Informação da Construção

BrIM Bridge Information Modelling Modelagem da Informação de Pontes

CAD Computer Aided Design Desenho Assistido por Computador

CIM Civil Integrated Management Gentão Integrada Civil

CiM Civil Information Modelling Modelagem da Informação Civil

CIM Construction Information Management Gestão da Informação da Construção

CIM Construction Information Modelling Modelagem da Informação da Construção

VDC Virtual Design and Construction Desenho e Construção Virtual

2.1. Categorias BIM para projetos de infraestrutura de  
transporte

A infraestrutura civil constitui o conjunto de elementos que apoiam as atividades 
da civilização humana. A mobilidade de transportes constitui um subconjunto da 
infraestrutura civil, cuja categoria específica pode ser ditada pelo modal a que se 
enquadra, exemplificando: “uma estrada pode ser construída em cima de um dique ou 
represa; os metrôs podem fazer parte do transporte ferroviário e de massa; e estradas 
podem ser usadas para veículos e pedestres. O modo de transporte também pode ditar 
qual categoria específica se enquadra”[10]. 

Tabela 1
Acrónimos e 
significados para vários 
termos de modelagem 
da informação.
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Neste sentido, entende ‑se que as principais categorias relacionadas à infraestrutura 
de transportes englobam os seguiintes segmentos construtivos: pontes, estradas e 
rodovias, ferrovias, transporte de massa, túneis, aviação e aeroportos, portos e docas, 
além de vias para veículos não motorizados e pedestres.

2.2. Níveis de desenvolvimento dos projetos BIM: informações 
e maturidade

Os níveis de desenvolvimento dos projetos BIM se classificam em:

• Level Of Development (LOD) – nível de detalhe definido pela quantidade de 
gráficos e informações contidas num determinado modelo; 

• Level Of Information (LOI) – nível de informação que descreve a a quantidade 
de informação não gráfica de determinado modelo. 

Os diferentes Níveis de Desenvolvimento (ND) correspondem, cada um, a certo grau 
de definição e detalhe dos elementos, componentes e materiais dos projetos BIM 
[11]. A Tabela 2, a seguir representada, apresenta a classificação mundialmente reco‑
nhecida dos níveis de maturidade BIM [2].

Maturidade BIM Descrição

BIM Nível 0  ‑ Elaboração de CAD 2D utilizada;
 ‑ Processo sem colaboração entre as partes envolvidas.

BIM Nível 1

 ‑ Mistura de trabalho de conceito 3D e 2D para elaboração de ap ‑rovação e 
documentação;

 ‑ Compartilhamento eletrônico de dados usando um ambiente de dados comum;
 ‑ Nenhuma colaboração entre as partes, mas os dados são compartilhados.

BIM Nível 2

 ‑ Todas as partes usam seu próprio CAD em modelos (3D), não necessariamente 
trabalhando em um modelo único e compartilhado;

 ‑ Colaboração é usada;
 ‑ Os dados são trocados entre as partes e informações de design é compartilhada em 

um formato de arquivo único;
 ‑ O modelo BIM federaqdo é criado. Cada parte pode combinar dados para fazer os 

cheques.

BIM Nível 3  ‑ Colaboração total entre todas as disciplinas utilizando um único projeto compartilhado 
de modelo em um repositório centralizado.

3. Pesquisa e Análise

A pesquisa de cunho exploratório centrou -se no levantamento de artigos científicos 
e teses relacionadas ao uso do BIM em projetos de infraestrutura. O escopo abrange 
trabalhos acadêmicos publicados no Brasil relacionados ao uso do BIM em projetos 
de infraestrutura, especificadamente delimitados para a mobilidade de transportes 
correlacionados às atividades humanas. Visando conhecimento do panorama atual 
de publicações acerca do tema, delimitou ‑se a busca de periódicos publicados por 
instituições brasileiras de ensino superior. Outra delimitação é a exclusão das téc‑
nicas computacionais de modelagem de projetos, tais como análises estatísticas ou 
probabilísticas. 

Tabela 2
Níveis de maturidade 
BIM.
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A pesquisa se atêm ao uso das citações disponibilizadas pelas ferramentas Web of 
Science (https://www.webofknowledge.com/) e, por conseguinte, SciELO Citation In‑
dex (https://search.scielo.org/); conforme as classificações dos periódicos e contri‑
buições acadêmicas publicamente divulgadas. Tais citações também se atêm à plata‑
forma Sucupira, ligada ao portal de periódicos disponibilizados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  ‑ CAPES (http://www.periodicos.capes.
gov.br/), fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC) do Brasil. 

Devido à metodologia aplicada para coleta e filtragem dos trabalhos publicados, a 
revisão exclui qualquer pesquisa em andamento não publicada ou divulgada até a 
sua conclusão. Também exclui da análise os blogs, artigos de revistas, páginas da 
web e outros tipos de documentos não oficiais, embora possam ser referenciados 
neste artigo. O método de revisão aborda as quatro etapas descritas a seguir: 

• Escolha das fontes do banco de dados e identificação dos periódicos 
acadêmicos: Web of Science, SciELO e plataforma Sucupira (CAPES); 

• Consulta das palavras -chave: i) “BIM em projetos de infraestrutura”, ii) “BIM e 
projetos de infraestrutura” e, iii) “Projetos BIM para infraestrutura”; 

• Coleta, armazenamento e filtragem dos periódicos relevantes para revisão; e 
• Realização da análise sintética de uma tese e cinco artigos.

3.1. Síntese da análise dos periódicos relevantes

Com base nos resultados da coleta de dados, procedeu ‑se a análise sintética dos pe‑
riódicos acedêmicos considerados como relevantes à temática relacionada ao uso do 
BIM em projetos de infraestrutura de transporte, a seguir identificados e resumidos.

3.1.1. Tese: Proposição de uma estrutura conceitual de gestão do  
processo de projeto colaborativo com o uso do BIM

A proposição de uma estrutura conceitual voltada para o processo da gestão cola‑
borativa de projeto integrado à tecnologia BIM compõe o propósito deste trabalho 
científico. Por meio da ampla revisão bibliográfica, buscou -se sustentação teórica no 
conjunto de metodologias aplicáveis ao setor da construção, possibilitando a melho‑
ria dos métodos de trabalho. Indicadores de desempenho também são propostos a 
fim de medir o desempenho e a qualidade do projeto BIM. Também propõe a refor‑
mulação do conceito do Nível de Desenvolvimento ou Detalhe (ND) para Nível de 
Maturidade (NM), apresentando um sistema de planejamento e controle do processo 
do projeto BIM, composto pela gestão do programa de necessidades, do nível de 
desenvolvimento da modelagem e da densidade de interferências [8].

Apesar dos dois testes práticos realizados terem sido aplicados em projetos de edi‑
ficações, as proposições conceituais e sistêmicas apresentadas também podem ser 
aplicadas ao processo de modelagem dos projetos de infraestrutura por tratarem de 
gestão integrada de projetos BIM.
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Os resultados encontrados se resumem em: i) necessidade de implementação de 
um modelo para a gestão de requisitos; ii) desenvolvimento de uma matriz de ele‑
mentos BIM adequada à realidade brasileira; iii) desenvolvimento de novos indica‑
dores chave de desempenho; validação completa de todos os indicadores propostos 
na estrutura conceitual; v) necessidade de capacitação profissional, em especial do 
coordenador de projetos.

3.1.2. Artigo 1  ‑ Aplicação do Building Information Modeling (BIM) em  
projetos de infraestrutura nas fases pre ‑completion e/ou  
post ‑completion

O trabalho aponta que a aplicação da tecnologia BIM na infraestrutura brasileira de‑
manda grande mudança de paradigma no tocante ao planejamento, à oportunidade 
e à conveniência da implementação de uma Política Pública. Neste sentido, como 
hipótese, questiona a efetividade da Estratégia Nacional de Implementação do BIM 
no âmbito do Governo federal brasileiro, a fim de verificar a promoção de resultados 
benéficos para a implementação das Políticas em Infraestrutura [15].

Justifica que anualmente o Governo Federal brasileiro investe a bilhões de reais em 
obras essenciais de infraestrutura, sendo que parte dessas obras são auditadas pelos 
órgãos de controle (interno e/ou externo). Contudo, tais auditorias apontam a comum 
ocorrência de irregularidades, as quais se incluem problemas relacionados à concep‑
ção, avaliação da viabilidade técnica, econômica e ambiental, além de deficiências na 
fiscalização; o que decorrem em paralisações e atrasos das obras.

Como resultado da pesquisa, conclui que a implementação do conjunto de tecno‑
logias BIM aliada à integração dos processos na área da infraestrutura brasileira, 
de modo colaborativo, pode proporcionar a antecipação de simulações, bem como 
das análises quantitativas, estimativas e econômicas, contribuindo para a efetivi‑
dade da tomada de decisões antes da execução da construção do empreendimento 
– constituindo a grande mudança do paradigma governamental. Acrescenta que a 
antecipação das simulações propicia a coordenação simultânea de várias disciplinas 
(arquitetura, fundação, estrutura, instalações etc.), contribuindo para a prevenção de 
riscos e possíveis erros, corrigindo inconsistências ainda na fase de planejamento 
(pre ‑completion). Acrescenta ainda o desenvolvimento coordenado e colaborativo 
dos projetos, especificações técnicas e orçamentos, elevando a capacidade de visua‑
lização, análise e compatibilização dos elementos em diferentes disciplinas. 

No âmbito da auditoria, controle e fiscalização pública de projetos de infraestrutura, 
conclui a efetividade da utilização da tecnologia BIM, o que coaduna com a propo‑
sição estabelecida pela Estratégia BIM BR, em relação: i) aos projetos executivos e/
ou construtivos; ii)  extrapolação das dimensões de projeto em duas dimensões (2D) 
para de 3D (modelo tridimensional), para o 4D (3D + planejamento físico da obra) e 
5D (4D + orçamento). Esclarece que “na fase post ‑completion é possível inferir todas 
as informações utilizadas em todo o ciclo de vida”. Acrescenta que há muito o que se 
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implantar no Brasil, principalmente em relação à disruptura tecnológica no setor da 
construção e a interoperacionalidade do tripé BIM: Pessoas x Tecnologia x Processos.

3.1.3. Artigo 2  ‑ Análise de casos práticos da adoção do processo BIM em 
empreendimentos de infraestrutura

Esse artigo analisa e comenta o estágio atual da aplicação de processos BIM em em‑
preendimentos de infraestrutura, com ênfase em estruturas subterrâneas (túneis), a 
partir dos conceitos difundidos na área de edificações. Observa a evolução do incre‑
mento de publicações relacionadas aos processos BIM, possibilitando a modelagem 
para novos tipos de objetos aplicados à infraestrutura [16].

Elucida que, internacionalmente, a aplicação dos processos BIM vem sendo adaptada 
à realidade atual disponível em cada país, sendo que no Brasil encontra ‑se em fase 
inicial de aplicação na área de infraestrutura. Salienta que os benefícios resultam na 
melhoria dos projetos, “que vão desde maior precisão nas quantidades, soluções factí‑
veis de serem construídas, reutilização de componentes, maior qualidade na informação 
a ser utilizada na fase de operação, melhor planejamento e menores prazos e custos de 
execução do empreendimento, dentre outros.” Como resultado, ressalta a necessidade 
de evolução do modelo aberto, intitulado Industry Foundation Classes (IFC), como 
sendo de fundamental importância para a disseminação dos processos BIM em in‑
fraestrutura, por permitir o intercâmbio de um modelo colaborativo sem perda ou 
distorção de dados ou informação. Acrescenta ainda que “os proprietários dos em‑
preendimentos de infraestrutura devem demandar a aplicação do BIM em seus empreen‑
dimentos e desenvolver a cultura de utilização dos produtos BIM na etapa de operação.”

3.1.4. Artigo 3 – Aplicação da metodologia BIM para estudos de obras de 
infraestrutura de transporte: estudo de caso ‑projeto de pavimentação 
da rodovia SC ‑436

Esse trabalho avalia a utilização da metodologia BIM na área de infraestrutura, por 
meio de estudo de caso do projeto de pavimentação da rodovia brasileira denomi‑
nada SC ‑436. Com base na importância e na grande demanda brasileira pelas obras 
de infraestrutura, realiza a revisão bibliográfica acerca do tema e propõe um modelo 
de fluxo de trabalho com a utilização de algumas das ferramentas BIM disponíveis 
no mercado [17].

Salienta que as obras de infraestrutura, tais como de sistemas viários, drenagem, 
abastecimento de água e de energia, entre outras, constituem os principais gargalos 
enfrentados por países em desenvolvimento, devido à sua complexidade e elevada 
demanda de investimentos. Neste sentido, a busca por automação e inovação na 
indústria da construção civil se torna preeminente.

Como resultado, conclui que a aplicação do BIM se mostra muito promissora para a 
elaboração de projetos conceituais e executivos relacionados ao modal rodoviário. 
Facilita a extração de dados, como levantamento de quantitativos e documentações 
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afetas aos elementos, além de propiciar a visualização integral da modelagem 
rodoviária.

Ressalta algumas dificuldades enfrentadas em relação ao fluxo de dados ao longo da 
modelagem dos projetos, devido ao tamanho do empreendimento. Acrescenta outra 
dificuldade enfrentada pela “incipiência do tema em trabalhos acadêmicos, tornando 
o aprendizado da metodologia e ferramentas demasiadamente prolongados.” Contudo, 
observa que o grande interesse acerca do tema, não só para profissionais atuantes 
na área como para a sociedade em geral, uma vez que as obras rodoviárias envolvem 
aspectos relacionados ao custo, produtividade e qualidade.

3.1.5. Artigo 4  ‑ Proposta de um plano de execução BIM para a diretoria 
de projetos da superintendência de infraestrutura da UFRN

Em decorrência das metas e prazos estipulados pela Estratégia Nacional de Disse‑
minação da tecnologia BIM no Brasil, o trabalho propõe um Plano de Execução BIM 
para a Diretoria de Projetos da Superintendência de Infraestrutura da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Por meio de um estudo de caso desenvolvi‑
do nesta organização brasileira, desenvolve um fluxo de processos para adoção do 
contexto BIM pela Diretoria de Projetos (INFRA) [18]. 

Profissionais do setor de projetos e de orçamentos desta Superintendência avalia‑
ram o fluxo de processos proposto, quanto a aplicabilidade, clareza, pontos positivos 
e negativos. O resultado da avaliação permite qualificar o fluxo apresentado como 
aplicável ao ambiente de trabalho, caracterizando ‑se como um guia de auxílio e 
impulsionamento para os profissionais no processo de adoção do BIM nesta organi‑
zação.

3.1.6. Artigo 5  ‑ Diretrizes para o desenvolvimento de um sistema  
avançado para estudos e projetos viários: o conceito BIM na construção 
da plataforma SAEPRO

O artigo centra -se na identificação dos benefícios da implantação do BIM no desen‑
volvimento de um sistema voltado para o gerenciamento de projetos e processos de 
obras de infraestrutura viária. Objetiva identificar, caracterizar e hierarquizar as reais 
necessidades de um sistema de informática para suprir as principais demandas dos 
projetos de obras viárias [19].

Observa que o gerenciamento da interrelação das atividades de uma obra viária é 
complexo, dependendo das variáveis como porte, o prazo, o custo e a diversidade 
de agentes envolvidos. Ressalta que a multidisciplinaridade com interdependência 
é o principal fator associado ao retrabalho, que gera aumento de prazo e de custos. 
Assim sendo, salienta que “o desenvolvimento de um sistema deve procurar atender às 
principais demandas verificadas no setor de projeto e construção de obras de infraes‑
trutura viária. Mais que um conjunto de ferramentas para o cálculo e processamento de 
diferentes atividades, o sistema deve permitir a integração destas e dos profissionais 
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envolvidos, de forma a maximizar os benefícios que a tecnologia da informação (TI)”. Con‑
clui que a utilização e apuração da aplicação de modelos em projetos de engenharia 
é “vital para a simplificação da realidade e para a redução da escala de representação. 
A precisão dos mesmos deve ser apurada, de forma a reduzir as diferenças entre estes 
e a realidade.” Acrescenta que a aplicação do conceito BIM nos “estudos, projetos, 
construção/fiscalização, operação e análise de obras de infraestrutura viária têm muito 
a acrescentar à forma como, ainda hoje, estes processos são realizados. A coordenação, 
cooperação e integração de etapas e agentes, através de um sistema uno, permite a cons‑
trução de modelos mais precisos, minimizando falhas e o retrabalho.” 

Como resultado associado ao estudo, estabeleceu ‑se o desenvolvimento de uma 
plataforma, registrando a utilização de sua versão alfa “por empresas de consultoria 
em obras de infraestrutura viária, por instituições acadêmicas nacionais (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA e 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC) e internacionais (Universidad Nacional del 
Nordeste – UNNE – Argentina).” Por fim ressalta que “a pluralidade de agentes no de‑
senvolvimento dos conceitos, e do próprio sistema, é fator fundamental para a evolução 
e crescimento deste projeto.”

4. Considerações finais

Partindo da premissa de que o Brasil consiste num país com dimensões continentais 
ainda em fase de desenvolvimento, a representatividade do vetor da infraestrutura 
de trasnportes no orçamento governamental é expressiva e superlativa. Embora o 
Brasil esteja em fase de implantação da metodologia BIM no setor da construção, a 
Estratégia Nacional para a Disseminação do BIM constitui um significativo avanço e 
incentivo setorial. 

A adoção do BIM na indústria da construção é mundialemte considerada como uma 
mudança de paradigma que envolve inovações disruptivas. No contexto de se im‑
plantar e interligar cidades com infraestrutura cada vez mais inteligente, a adoção 
de técnicas e tecnologias que promovam a agilidade, precisão e confiabilidade da 
interoperabilidade de informações torna ‑se preeminente para todos os agentes en‑
volvidos na cadeia produtiva da infraestrutura de transporte, devido a complexidade 
e elevada demanda de investimentos.

Os periódicos analisados apontam a representatividade dos benefícios advindos 
pela adoção da plataforma BIM ao longo de todo ciclo de vida dos empreendimentos 
de infraestrutura de transporte, na busca da otimização dos prazos e custos, assim 
como a melhoria da qualidade e produtividade desde as etapas de insepção, concep‑
ção, modelagem de projetos, execução e fiscalização, operação e manutenção, até a 
fase de reabilitação ou demolição. Dessa forma, a automação e inovação na indús‑
tria da construção civil se torna preeminente. Contudo, os periódicos elucidam que 
ainda há de se considerar significativos desafios setoriais para a plena integração 
do tripé: Tecnologia x Pessoas x Processos – especialmente quanto aos profissionais 
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qualificados, acessibilidade às capacitações técnicas e amadurecimento do método 
de trabalho.

Entre os benefícios levantados na revisão bibliográfica, destacam -se as melhorias dos 
métodos e dos fluxos de trabalho aplicáveis ao ambiente laboral digital multidisci‑
plinar, por meio da gestão colaborativa e integrada dos processos de modelagem de 
projetos BIM destinados a infraestrutura de transporte. Tais melhorias possibilitam a 
antecipação de simulações e análises, tanto qualitativas quanto quantitativas, além 
da gestão de risco e extração de estimativas de custo mais efetivas para a tomada 
de decisões que antecedem a execução do empreendimento. 

Destacam ainda a convergência do consenso voltado para a necessidade de evolução 
do modelo aberto IFC (Industry Foundation Classes) para a disseminação dos pro‑
cessos BIM em infraestrutura. Esse conceito de modelo aberto permite o intercâmbio 
projetual de modo colaborativo, sem perda ou distorção de dados e informações; 
evitando retrabalhos, prevenindo riscos e possíveis inconsistências, ainda na fase de 
planejamento.
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Resumo

A integração de metodologias BIM já está a produzir efeitos muito positivos na for‑
ma de construir em Portugal, mas há ainda muitos caminhos de melhoramento a 
explorar. Nesse contexto, a implementação BIM no Grupo CASAIS tem contribuído 
para a melhoria dos processos com impacto direto na redução de prazos, mitigação 
de erros no fabrico e incompatibilidades em fase de obra bem como impactos na 
consequente evolução tecnológica. Por forma a evoluir na sua capacidade e valên‑
cias BIM, a empresa está neste momento a investir significativamente no núcleo de 
Pré ‑Construção.

A Pré ‑Construção, com recurso às técnicas de Multi Trade Prefabrication (MTP), as‑
sume um papel crucial na industrialização da construção, uma vez que permite o 
desenvolvimento de diferentes atividades em simultâneo e possibilita a sistemati‑
zação de tarefas comuns a diferentes projetos de construção, conduzindo à redução 
do tempo total de trabalho. 

No presente estudo aborda ‑se a implementação das técnicas de Pré ‑Fabricação e 
Construção Modular direcionadas para os sistemas MEP, num trecho de um corredor 
de um edifício, verificando os prós e os contras deste processo construtivo.
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1. BIM nos Sistemas MEP – Mechanical Eletrical  
and Plumbing

Os sistemas mecânicos, elétricos e de águas, comummente conhecidos como siste‑
mas MEP, são sistemas que regulam a temperatura ambiente e conduzem redes de 
águas e esgotos. Os sistemas MEP representam uma parte substancial de um edifí‑
cio e influenciam diretamente a sua eficiência, segurança e futuro comportamento 
energético. Estes projetos englobam o dimensionamento das redes e a definição dos 
locais dos diferentes componentes das infraestruturas, que por vezes apresentam um 
espaço reduzido, onde é fundamental evitar problemas de interferências multidisci‑
plinares, respeitando o projeto diversificado e respetivos critérios operacionais. Em 
obras especiais, como aeroportos e estações férreas, a instalação dos sistemas MEP 
representam 20% ‑40% do custo total de obra e ocupam mais de 50% da duração 
total de construção do edifício [1].

Os projetos de infraestruturas MEP tornaram ‑se bastante complexos por forma a 
darem resposta às necessidades do edifício e a designs sofisticados, principalmente 
quando se trata de obras “high -tech” e infraestruturas de grande escala, como hotéis 
ou centros hospitalares. Assim, a coordenação dos sistemas MEP tornou ‑se o maior 
desafio para as equipas coordenadoras e recorre às suas capacidades de visualização 
3D. Apesar do seu elevado grau de complexidade, estes sistemas desenvolvem ‑se 
num espaço limitado e invisível ao utilizador comum, regendo ‑se por critérios rigo‑
rosos de conceção, construção e manutenção [2]. 

1.1. Coordenação de projetos MEP

A coordenação MEP é um processo iterativo e baseado na experiência, necessitando 
de tempo e recursos humanos consideráveis. A coordenação dos sistemas MEP é, 
para muitos profissionais da indústria da construção, considerada uma das tarefas 
mais desafiantes no processo de desenvolvimento de um projeto de construção, face 
à elevada complexidade das configurações de cada sistema, aos requisitos de espe‑
cialidade e às restrições específicas de cada obra. 

Em 2013, um estudo levado a cabo por Ghang Lee e Jonghoon “Walter” Kim, apre‑
sentava a comparação entre as estratégias de coordenação paralela e coordenação 
sequencial, nos projetos MEP. O estudo revelou que, para um mesmo projeto, a estra‑
tégia de coordenação sequencial consegue ser três vezes mais rápida que a coorde‑
nação paralela. Em muitos casos, a expressão “processo paralelo” é indicativo de que 
se trata de um processo “eficiente”. Contudo, na coordenação MEP, dá -se prioridade ao 
processo de coordenação sequencial, pois é mais efetiva [3] , [4].

1.2. Benefícios da implementação BIM nos projetos MEP

A implementação de modelos de informação nas práticas de trabalho promove alte‑
rações significativas. A modelação virtual 3D e a introdução de BIM permitem antever 
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decisões de projeto desde as fases preliminares do processo construtivo, o que con‑
duzirá a um número de vantagens considerável [5].

2. Pré ‑Fabricação e Construção Modular

Do ponto de vista industrial, a Pré ‑Fabricação está associada ao conceito de estan‑
dardização, um processo de produção que permite a produção em massa de objetos 
ou componentes de uma forma otimizada e com a redução efetiva de desperdícios 
associados à produção [6]. Para alguns autores, a industrialização define -se como 
sendo o somatório de racionalizar, mecanizar e automatizar [7]. A Pré ‑Fabricação é 
um método construtivo alternativo ao tradicional. Trata ‑se de uma forma de cons‑
trução segura, económica, durável, sustentável e arquitetonicamente versátil. É uma 
forma industrializada de construção com diversas vantagens, uma vez que permite 
incorporar, de forma mais rápida, económica e adequada a inovação em materiais, 
sistemas e processos. A produção em fábrica permite processos de fabrico racionais 
e eficientes, controlo de qualidade, trabalhadores qualificados, repartição de tarefas 
e menor custo de obra por m2, face à automação do processo de produção [8].

O uso da Pré -Fabricação para uma construção de edifícios mais rápida e eficiente é 
um dos tópicos mais estudados na indústria da construção, a nível mundial. A utiliza‑
ção de ferramentas BIM providencia a oportunidade de coordenar diferentes equipas 
de trabalho para um Pré -Fabricação mais eficaz. 

Todavia, alguns estudos sugerem que a Pré ‑Fabricação também potencia o aumento 
dos custos e da duração do projeto, devido ao elevado grau de produção, transporte 
e instalação, para além das dificuldades de implementação, especialmente quando 
os detalhes da Pré ‑Fabricação não se encontram explanados no projeto ou quando 
os operados não estão familiarizados com os processos de produção. Este método 
de construção requer um alto nível de coordenação entre equipas, o que poderá não 
ser economicamente viável [9], [10]. Em 2017, num estudo levado a cabo por Hoover 
et al, afirma -se que mais de 50% de empresas de construção reportaram que a Pré-
-Fabricação é ineficiente [11].

Apesar das contrariedades que a Pré ‑Fabricação aparenta, é visível que o principal 
problema da sua implementação explica ‑se pela inércia à mudança de mentalidade 
e de modelo de produção [12]. Erradamente, o preço de um módulo ainda é o crité‑
rio principal para a tomada de decisões. Deve ‑se ter em conta o valor global, pois o 
seu uso estimula: a rápida instalação em obra, a redução de acidentes de trabalho, a 
diminuição de desperdícios de material e a melhoria do controlo de qualidade [13].

Tendo em conta as possibilidades identificadas aos processos de Pré -Construção e 
Pré ‑Fabricação, bem como as oportunidades oferecidas pelas metodologias BIM, o 
presente trabalho, realizado no Núcleo de Pré ‑Construção do Grupo Casais, focou ‑se 
num caso de estudo real de uma zona densa de redes MEP localizadas em corredor 
de um Hotel.
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3. Caso de estudo – Desenvolvimento de um módulo de 
corredor

Este caso de estudo surge com o intuito de aprimorar a Pré ‑Construção Modular 
direcionada para os sistemas MEP, com o estabelecimento de alguns princípios para 
a criação de racks MEP, apresentando uma cartilha de boas práticas de disposição 
e montagem dos diversos constituintes mecânicos, hidráulicos e elétricos. Para a 
utilização de módulos prefabricados, dever -se -á, primeiramente, identificar as áreas 
suscetíveis à sua implementação. A adoção de prefabricação MEP em zonas críticas, 
com elevado grau de densidade em termos de serviços MEP, promove um aumento 
da produtividade.

A modelação foi efetuada com recurso ao software Autodesk Revit e, uma vez que se 
pretendia alcançar um grau de rigor e de grande proximidade entre a informação 
modelada e o que virá a ser executado em obra, para garantir a fiabilidade geométri‑
ca dos elementos, estabeleceu ‑se como escolha primordial que as famílias dos pro‑
dutos prescritos deveriam provir diretamente dos fabricantes. Só na impossibilidade 
da sua utilização é que se recorreu à criação de famílias. No caso de estudo, foram 
utilizados vários objetos paramétricos de diversas bibliotecas, tendo os mesmos sido 
retirados gratuitamente de sítios como o BIMmarket, o BIMobject, o MEPcontent, o 
BIM&CO, o MagiCAD e o Bimothèque.

O módulo de corredor foi desenvolvido de forma iterativa, tendo ‑se servido das van‑
tagens da modelação paramétrica para direcionar o modelo para o processo de pro‑
dução, sistematizando as tarefas principais como listagens de material e orientações 
para montagem do módulo MEP.

3.1. Caraterização do empreendimento e descrição do projeto

O empreendimento trata ‑se de um complexo destinado à habitação, pertencente ao 
Grupo B&B Hotels e que tem como principal investidor e responsável pela constru‑
ção o Grupo CASAIS. O B&B Hotel Porto Gaia, que conta com o trabalho colaborativo 
entre as equipas de projeto do Grupo Casais e do Arq. M. Fernando Rocha (URBIS), é 
uma unidade hoteleira cuja área total de construção é de 12782,70 m2. O Hotel dis‑
punha de modelos BIM da Arquitetura e das Estruturas, facilitando os trabalhos aqui 
reportados. O projeto MEP original existente foi revisto no presente trabalho, pelo 
que não se volta a fazer menção ao mesmo no presente artigo (por ser obsoleto em 
relação ao que é apresentado).
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Com auxílio de plataforma BIM, procura ‑se criar um rack capaz de suportar todos 
os diferentes componentes MEP, englobando as instalações mecânicas, elétricas, as 
tubulações hidráulicas e todos os seus suportes, numa zona crítica do corredor de 
hotel. O objetivo passa por padronizar e sistematizar uma das zonas mais complexas 
do edifício, bem como reduzir o tempo despendido em obra e os custos associados.  

A zona do corredor em estudo foi selecionada por apresentar uma elevada densidade 
de sistemas MEP, dado tratar ‑se do local onde ocorre a aglomeração das condutas 
de extração e insuflação de ar do piso 2, acrescentando os restantes componentes 
dos sistemas hidráulico e elétrico (secção assinalada a vermelho na Figura 2). Esta 
modularização de uma das zonas mais críticas do corredor permite que, futuramente, 
a mesma estrutura do rack seja facilmente ajustável a zonas mais simples. 

3.2. Dimensionamento do módulo e disposição dos  
constituintes de cada instalação

Com base nos projetos/modelos de Arquitetura e Estruturas e pela junção dos seus 
submodelos, verificou -se que a disposição dos sistemas MEP seria sobre o teto falso 
do Piso 2. Para além de suportar os elementos das especialidades, o módulo deve 
ainda suster o teto falso. A plataforma de modelação selecionada para o estudo aqui 
apresentado foi o Revit 2020.

Figura 1
Representação 3D do 
edifício B&B Hotel 
Porto Gaia.

Figura 2
Piso 2 do B&B Hotel 
Porto Gaia. A secção 
assinalada a vermelho é 
a que foi alvo de estudo.
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A Figura 3 esquematiza a disposição proposta para os vários sistemas que compõem 
o módulo, sendo que os parágrafos seguintes providenciam a justificação para as 
opções tomadas. 

No que concerne às instalações elétricas, é necessário incorporar no módulo prefa‑
bricado os caminhos de cabos (esteira) que suportem toda a cablagem, bem como os 
seus acessórios; as instalações hidráulicas dizem respeito ao abastecimento de água 
quente, água fria e retorno como também ao abastecimento de água para incêndio, 
com recurso à coluna húmida para os sprinklers e coluna seca, tornando ‑se fulcral 
a disposição assertiva de todas as tubagens; as instalações mecânicas, referentes à 
insuflação e à extração de ar e à rede frigorígena, ocupam grande parte do volume 
do rack, pelo que o mau posicionamento das condutas e caminhos de cobre impossi‑
bilitará a incorporação dos restantes componentes no módulo.

Por se tratar dos elementos mais volumosos do rack e pela sua reduzida necessidade 
de manutenção, as condutas do sistema de ventilação são afixadas na parte superior 
do módulo. No que diz respeito ao sistema hidráulico, há a necessidade de direcio‑
nar as tubagens para as diversas divisões. Uma vez que as tubagens estão expostas 
na parte inferior do módulo, a sua ramificação de forma horizontal não é possível, 
pois entra em colisão com as tubagens solidárias. Assim, para que a derivação se dê, 
recorre ‑se a picagens. A colocação das tubagens à parte inferior do módulo dá ‑se 
pelo facto de se tratarem de elementos mais suscetíveis de operações de manuten‑
ção e para facilitar a união entre racks. No abastecimento de água contra incêndio, 
face à impossibilidade de dispor todas as tubagens num mesmo plano, colocou ‑se a 
coluna seca suspensa à calha superior do módulo, sofrendo um desvio por forma a 
evitar uma interferência física com uma das condutas de insuflação de ar.

A esteira de cabos deve ser colocada num local com fácil acesso, pois é em obra que 
os cabos elétricos são passados ao longo dos módulos do corredor. Portanto, o ope‑
rador terá que ter acessibilidade e espaço suficientes para manusear a cabelagem e 
fixá -la de modo correto e seguro.

Na disposição dos componentes dos diversos sistemas no módulo, foram várias as 
interferências que ocorreram. A resolução destes pontos de conflito foi efetuada de 

Figura 3
Esquematização da 
disposição dos sistemas 
integrantes do módulo 
MEP de um corredor.
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forma manual (i.e. sem apoio específico de automatismos da plataforma de mode‑
lação), tendo -se seguido os seguintes princípios: verificação da existência de um 
espaço mínimo para que os objetos  em conflito sejam realocados, respeitando o 
espaçamento mínimo e as considerações de montagem e o redimensionamento dos 
equipamentos até que as interferências sejam inibidas. Por vezes, acabam por surgir 
interferências que são aceitáveis, uma vez que não impossibilitam a montagem do 
módulo. Nestes casos, deve ‑se eleger a solução que apresente o menor número de 
interferências aceitáveis e os componentes responsáveis por tais conflitos deverão 
ser montados à posteriori em obra. O rack é subdividido em secções a cada metro 
de comprimento, levando a que em determinadas situações seja imperativa a trans‑
lação de alguns componentes dos sistemas ou o redimensionamento das calhas de 
instalação para que as interferências cessem, como foram casos das condutas de 
ventilação mecânica, que colidiram com alguns dos perfis verticais do módulo.

Inicialmente, procurou ‑se efetuar um redimensionamento das calhas de instalação, 
como se verifica na Figura 4(c), tendo -se criado uma consola de calhas que abraçasse 
ambas as condutas responsáveis pela insuflação de ar. Contudo, apesar do conflito 
ter sido resolvido, esta solução obrigaria a um grande trabalho de fabricação e ao 
desperdício de material. A solução que melhor respondia às necessidades encontra‑
‑se na Figura 4(d), em que as condutas se encontram suspensas com recurso a varões 
M8 e calhas de instalação HILTI MQ ‑21,5.

3.3. Construção do módulo 

Na Pré -Fabricação convencional, de acordo com as especificações do projeto, são 
designados sistemas de suporte específicos para cada uma das disciplinas. No caso 
das técnicas de MTP, um mesmo suporte deve servir de apoio a diferentes elemen‑

Figura 4
Pormenorização 
de algumas das 
interferências ocorridas 
durante a construção 
da estrutura do 
módulo. Em 4(a) e (c) 
observam -se conflitos 
identificados. Em 4(b) 
e 4(d) encontra ‑se as 
disposições obtidas 
após a resolução dos 
conflitos.
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tos das várias disciplinas que incorporam o rack. Assim, no dimensionamento do 
suporte estrutural, deve -se ter em consideração não só a fixação dos componentes 
como também permitir um dado espaço de trabalho para que os operadores consi‑
gam montar certos componentes e realizar operações de manutenção ao rack. Para 
a criação do módulo MEP, é fulcral a correta seleção do tipo de perfil a ser utilizado 
na sua estrutura.

Para análise e seleção do tipo de perfil ideal, criaram -se duas estruturas metálicas 
distintas para o módulo MEP: uma com recurso a componentes direcionados para a 
Pré ‑Construção e Construção Modular, fazendo uso dos sistemas de calhas de ins‑
talação e ligadores metálicos disponibilizados pela HILTI, e outro utilizando perfis 
de secção transversal quadrada, os denominados tubos FACAR. Para a modelação da 
primeira solução fez ‑se uso de objetos paramétricos e na segunda houve a necessi‑
dade de criação de uma classe/família de perfis.

Ora, a calha de instalação galvanizada MQ com 41 mm de altura para aplicações 
de cargas médias, foi a selecionada para a estrutura global do módulo, na solução 
HILTI. Os perfis transversais têm 1200 mm, pelo que o somatório deste comprimento 
com a largura dos perfis MQ -41 perfaz um total de 1282 mm, tratando -se da largura 
total do rack. O módulo é seccionado de metro em metro, por forma a viabilizar uma 
boa fixação dos componentes mecânicos. Assim, uma vez que se utilizam 6 calhas 
de 1000 mm cada, o comprimento total do módulo é de 6287 mm (6000 mm + 4 x 
41 mm). A altura do módulo (750 mm) foi definida considerando o espaço sobre o 
teto falso e a largura (6287 mm) tendo em consideração o espaço de trabalho que os 
operadores necessitam.  

Idealmente, os módulos MEP de um corredor devem ter um comprimento de acordo 
com a dimensão estandardizada das tubagens que este suporta. Por exemplo, as 
tubagens das instalações hidráulicas têm um comprimento standard de 5 metros, o 
que levaria a que o rack tivesse 4 metros de comprimento, considerando que a união 
entre módulos adjacentes se dá com o espaçamento de 1 metro. Contudo, no caso 
de estudo, para o dimensionamento da estrutura do módulo, tiveram ‑se em conta as 
calhas de suporte, uma vez que os perfis MQ -41 são comercializados em comprimen‑
tos estandardizados de 2 metros, 3 metros e 6 metros. Para além disso, as tubagens 
presentes no rack, na sua maioria, têm picagens, pelo que o tubo teria que inevitavel‑
mente ser cortado para o comprimento necessário. Outro fator preponderante para 
o dimensionamento do módulo ter sido efetuado considerando o comprimento de 
calha de suporte e não o da tubagem foi o preço, em que o do primeiro é bastante 
superior ao do segundo, por metro. Na Figura 5 encontra ‑se o módulo desenvolvido 
com recurso aos componentes HILTI.
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O modelo direcionado para a construção modular na sua totalidade, com recurso 
aos componentes HILTI, permite uma montagem rápida, segura e eficiente do mó‑
dulo MEP do corredor. Relativamente ao uso de perfis metálicos de secção transver‑
sal quadrada 40x40x2 mm para a construção do módulo, este promove uma pré‑
‑fabricação mais morosa e inibe a modularização.

A criação de um módulo com o tubo FACAR foi efetuada pelo facto de o protótipo 
final do rack, totalmente construído com calhas de instalação HILTI, apresentar um 
custo de compra de material impraticável, para a realidade da Pré ‑Construção. 

No que diz respeito ao rack construído com os componentes HILTI, face à facilidade 
de manuseio e assemblagem das peças, é possível uma montagem mais rápida e 
segura, dado que as calhas de instalação apresentam orifícios direcionados para a 
inserção dos elementos de suporte dos componentes dos sistemas mecânico, hidráu‑
lico e elétrico. Em adição, esta solução incentiva a Modularização uma vez que, por 
se tratar de elementos com uma elevada facilidade de montagem, permite o ajusta‑
mento das calhas de suporte de acordo com a densidade dos sistemas MEP.

A estrutura metálica construída com os perfis HILTI é fracionada de metro em metro, 
face ao comprimento que as calhas apresentam, havendo a necessidade de se cortar 
o perfil para posterior ligação metálica com as vigas transversais. Esta necessidade 
de corte das calhas para posterior união é uma grande desvantagem, pois obriga à 
utilização de um grande número de chapas metálicas de união, peças estas que apre‑
sentam um custo elevado. Contudo, para além do corte dos perfis, não há outra tarefa 
que necessite de especial atenção na construção do módulo, para além da correta 
disposição dos componentes dos sistemas MEP.

Noutro plano, um rack que seja totalmente desenvolvido com tubo FACAR, torna ‑se 
uma solução bastante mais económica, mas impossibilita a modularização, dado que 
as uniões metálicas se dão por soldadura. Este tipo de perfil é comercializado em 

Figura 5
Módulo MEP 
desenvolvido com 
recurso a componentes 
HILTI.
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grandes dimensões, podendo ser comprado em grande escala e, em ambiente fabril, 
montar ‑se uma linha de produção para o corte do mesmo. Ao contrário das calhas 
HILTI, o problema relacionado com os desperdícios de material é diminuto, dado que 
o processo de soldadura facilita o reaproveitamento.

As grandes desvantagens da utilização do tubo FACAR são: utilização de soldadura 
para as uniões metálicas, o que obriga à necessidade de operadores especializados; 
obrigatoriedade da furação dos perfis após terem sido soldados, para que os supor‑
tes dos componentes dos sistemas MEP, como as tubagens e as condutas circulares, 
sejam afixados com recurso a varões roscados, anilhas, porcas e contraporcas; a im‑
possibilidade de implementação de uma solução modular, uma vez que a utilização 
da soldadura não permite a alteração estrutural do módulo.

Na Figura 6 compara ‑se o custo de aquisição e de montagem da estrutura do mó‑
dulo MEP. Como é possível verificar, a utilização de calhas direcionadas para a pré-
‑fabricação tem um custo elevadíssimo, mesmo com um desconto empresarial de 
40%. No que diz respeito à solução que faz uso de tubo FACAR, verifica -se que o 
principal gasto a união metálica efetuada por soldadura, como seria de esperar. Para 
a obtenção do custo de soldadura, considerou ‑se que um soldador com experiência 
demora, em média, 5 minutos para limpar o material, garantir o alinhamento da es‑
quadria, efetuar a soldadura e aplicar um tratamento contra a corrasão do aço galva‑
nizado após a união metálica ter sido efetuada, com um custo associado de 25€/hora.

Para além da montagem da estrutura do módulo MEP, existem custos associados à 
montagem dos componentes dos diversos sistemas MEP, que não foram considera‑
dos tendo em consideração que integram ambas as soluções (com a agravante de, no 
caso da solução de tubo FACAR, haver a necessidade da perfuração dos perfis para 
acoplar os suportes).

Retira -se assim que, embora a solução que recorre a perfis metálicos de secção trans‑
versal quadrada 40x40x2 mm apresente um custo de produção inferior à solução 
que faz uso de perfis HILTI direcionados para a Pré -Construção Modular, o tempo de 
montagem e preparação do rack é significativamente superior, face aos processos de 
soldadura e furação do tubo FACAR.

Figura 6
Comparação de custos 
de construção da 
estrutura do módulo 
MEP.



320 INDUSTRIALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE EDIFÍCIOS – BIM E PRÉ-CONSTRUÇÃO 
MODULAR

3. Considerações finais 

O presente artigo apresentou o recurso a metodologias BIM para atingir uma so‑
lução viável de modularização de uma das partes mais complexas de um corredor 
de Hotel, onde a densidade dos sistemas MEP era bastante elevada. O desenvol‑
vimento da estrutura metálica do rack, a implementação dos suportes a cada um 
dos componentes dos sistemas integrantes e a resolução de interferências entre 
elementos foram realizados de forma manual. Com o desenvolvimento deste estudo, 
percebeu ‑se a importância do trabalho colaborativo no processo de Pré ‑Construção 
dos sistemas MEP e a necessidade de implementação de softwares que potenciem a 
criação de módulos automaticamente, sem que haja a necessidade destes terem de 
ser manualmente desenvolvidos, como foi o caso. Ademais a verificação automática/
assistida permite ao engenheiro responsável antecipar e prevenir erros na fase pre‑
coce de Pré ‑Construção.

Este processo poderá, no futuro, ser automatizado com recurso ferramentas atual‑
mente disponíveis para a coordenação de projetos, análise de interferências, resolu‑
ção de conflitos em coordenação com ferramentas especializadas para MEP como é o 
caso do eVolveMEP para a divisão de sistemas MEP completos em módulos e redire‑
cionar o projeto para a Pré ‑Construção, obtendo ‑se todas as informações necessárias 
à fabricação total do rack.

Contudo, apesar destas barreiras, retiraram ‑se alguns pontos chave para trabalhos 
futuros, tendo ‑se percebido que a construção modular dos sistemas MEP deve ser 
previamente ponderada e debatida em toda a extensão da equipa de trabalho, uma 
vez que nem sempre a sua implementação poderá ser benéfica, quando comparada 
com a construção clássica. No caso particular em estudo, a criação de um módulo 
que desse resposta à elevada densidade dos sistemas MEP na região do corredor era 
algo a ter em conta, face ao tempo de implementação em obra descartado. Contudo, 
em casos onde a densidade dos sistemas MEP é reduzida, todo o processo de coor‑
denação das equipas de trabalho, projeto e criação do rack poderá não ser vantajoso. 

No que concerne à disposição dos elementos dos sistemas no módulo, delinearam‑
‑se princípios básicos de construção, por forma a dinamizar o processo construtivo.
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Resumo

Com a finalidade de mitigar as consequências provocadas pelas graves inundações 
que têm fustigado Lisboa devido a eventos pluviais extremos, a Câmara Municipal de 
Lisboa promoveu a sua maior obra dos últimos 100 anos, a empreitada de execução 
dos túneis de drenagem da cidade de Lisboa e intervenções associadas.

Sendo uma obra geotécnica complexa e audaciosa, projetada para um período de 
vida útil mínimo de 100 anos, não poderia deixar de acompanhar as melhores prá‑
ticas internacionais e, como tal, está a ser desenvolvida com recurso à metodologia 
BIM. O concurso público foi preparado tendo em conta que o projeto de execução se‑
ria desenvolvido pelo adjudicatário, no regime usualmente conhecido de conceção‑
‑construção, e deste modo o projeto está a ser realizado com o apoio de uma equipa 
experiente em obras geotécnicas e sistemas de informação, constituída pelo emprei‑
teiro (Mota ‑Engil e Spie Batignolles) e o projetista (LCW, AQUALOGUS, Spie Batignol‑
les e SUEZ), contando com o apoio da fiscalização (TPF – CONSULTORES DE ENGE‑
NHARIA E ARQUITETURA, S.A.) e do Dono de Obra (EPPGDL/CML) e seus consultores 
(Iscte – Instituto Universitário de Lisboa).

Para retirar a máxima potencialidade desta metodologia, o projeto e os modelos têm 
evoluído significativamente, facto que só é possível devido à enorme colaboração 
entre todos os intervenientes, coadunando ‑se assim com a metodologia adotada. 
Com uma flexibilidade e evolução próprias de uma metodologia que, em Portugal, 
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ainda se encontra numa fase de implementação e expansão, regista ‑se já um avanço 
significativo em relação às práticas usuais, que culminará no objetivo final de apoiar 
a manutenção do sistema de drenagem em fase de operação. Durante o processo 
de preparação e construção esta metodologia permitirá definir e gerir os fluxos de 
comunicação e informação, assegurar a qualidade, apoiar o planeamento da obra e 
assegurar que a informação relevante é armazenada no cadastro tridimensional da 
obra.

O artigo irá abordar os desafios com que a equipa se deparou até ao momento (fase 
final da conceção) para que os usos mencionados sejam possíveis.

1. Introdução

De acordo com o relatório de 2018, publicado pela Dodge Data & Analytics [1], que 
avalia o valor do BIM para projetos do setor da água, registou ‑se uma grande evolu‑
ção entre os estudos de 2012 e 2017. No primeiro, apenas uma pequena percenta‑
gem dos inquiridos considerava o BIM uma mais ‑valia para os projetos deste setor. 
No estudo de 2017, projetistas, construtores e donos de obra passaram a considerar 
que os benefícios do BIM para os projetos do setor da água estavam em linha com 
os dos restantes setores. Porém, à data do segundo estudo, a utilização do BIM em 
túneis era considerada invulgar, ainda que uma parte significativa dos inquiridos 
estimasse aplicar a metodologia a esse tipo de obras nos dois anos seguintes.

O benefício mais valorizado foi a melhoria da colaboração, sendo também referido 
em diversos casos de estudo que se registou um maior envolvimento do Dono de 
Obra durante a fase de projeto fruto de uma comunicação mais eficiente.

O trabalho que é apresentado neste artigo foi desenvolvido em conjunto pelas dife‑
rentes entidades intervenientes no processo, e visa apresentar os principais desafios 
BIM na implementação do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, cuja empreitada se 
materializa, entre outras obras, por dois túneis com extensão de 4,4 km e 1,1 km, 
respetivamente (marcados a amarelo na Figura 1)

Figura 1
Traçado dos túneis.
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2. Enquadramento

2.1. O projeto – PGDL: túneis e obras associadas

Devido à intensificação da precipitação causada pelas alterações climáticas, respon‑
sável pelos intensos eventos pluviométricos que periodicamente fustigam a área 
urbana de Lisboa, causando graves inundações e consequentes prejuízos elevados 
ao município e seus cidadãos, tornou ‑se urgente a necessidade de elaborar um plano 
que permitisse a avaliação e atualização dos sistemas de drenagem. Este, o Plano 
Geral de Drenagem de Lisboa, assenta sobretudo na realização de uma grande em‑
preitada, que visa resolver 70% a 80% dos problemas provocados pelas inundações 
na cidade de Lisboa, a Empreitada de Execução dos Túneis de Drenagem da Cidade de 
Lisboa e Intervenções Associadas.

Sendo uma obra importante e de grande envergadura, a empreitada de maior inves‑
timento lançada pelo município de Lisboa no último século, foi imperativo que na 
sua conceção, nomeadamente no concurso que lhe deu origem, fossem respeitadas 
as melhores práticas de engenharia, olhando não só para a produção do empreendi‑
mento, mas para todo o seu ciclo de vida. Assim, a introdução da exigência de utili‑
zação da metodologia BIM, no concurso público internacional que deu origem a esta 
empreitada, foi impreterível, tornando ‑a assim na primeira empreitada promovida 
pela Câmara Municipal de Lisboa a adotar esta metodologia.

2.2. BIM no Projeto 

Considerando o objetivo desta empreitada, de proteger a cidade de Lisboa para o 
evento pluviométrico do século, o ciclo de vida da mesma torna ‑se bastante rele‑
vante, em particular a fase de manutenção e operação do ativo. Esta relevância inci‑
dente sobre a fase de exploração, aliada à inevitabilidade de uma digitalização dos 
processos, levou a que fosse de natural interesse para a Câmara Municipal de Lisboa 
a utilização da metodologia BIM na sua conceção.

No entanto, o interesse do Dono de Obra na utilização desta metodologia não se ex‑
tingue com a fase de manutenção e operação. A otimização da gestão dos trabalhos 
de conceção e execução da obra no âmbito da empreitada, nomeadamente através 
da otimização da monitorização, controlo e eventual revisão do planeamento das 
múltiplas dimensões da mesma, também foram fatores ponderadores na inclusão da 
exigência do BIM nesta obra.

Estes dois grandes fatores levaram à decisão do Dono de Obra, tendo sido trans‑
postos naturalmente nos Objetivos Gerais, presentes nos requisitos de informação 
patenteados em concurso.
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3. Lançamento do Concurso

Tendo sido decidida a adoção da metodologia BIM para a Empreitada de Execução 
dos Túneis de Drenagem da Cidade de Lisboa e Intervenções Associadas, foi necessário 
definir os requisitos de informação, que seriam o alicerce do PEB (Plano de Execu‑
ção BIM).

Dado a natureza particular do concurso em causa, em regime de conceção ‑construção, 
e o nível de maturidade, à data, do Dono de Obra, este optou por criar um conjunto 
de requisitos gerais e técnicos, essenciais ao entendimento dos seus objetivos e exi‑
gências, promovendo, no entanto, alguma flexibilidade quanto aos caminhos a tomar 
e permitindo assim essa gestão aos concorrentes.

Os requisitos de informação foram expressos na especificação técnica ET -CEM 004 
patenteada a concurso e debruçaram ‑se sobre:

• Os objetivos gerais do projeto;
• Os usos BIM;
• Requisitos técnicos, como:

◦ Software, Plataformas e formatos (dando sempre abertura à concorrência);
◦ Especificações do modelo;

• Sistema de coordenadas a ser adotado;
• Níveis de desenvolvimento da Informação / Dimensões (nomeadamente os 

LOD);
• Sistema de classificação sendo, no entanto, dado a abertura de escolha do 

mesmo;
• Algumas especificações relacionadas com o PEB.

Estas exigências definidas na Especificação Técnica, complementaram outras mais 
genéricas presentes no corpo do Caderno de Encargos.

Após o lançamento do concurso, em fase de esclarecimentos e erros e omissões, fo‑
ram colocadas questões sobre o que era pretendido do BIM e de que forma este seria 
executado. As questões levantadas, e a necessária reavaliação do tema para que as 
respostas fossem dadas, contribuíram para um melhor entendimento da vontade do 
Dono de Obra e integraram assim as peças de concurso.

4. Aquisição de consultoria especializada em BIM

Finda a análise das propostas e escolhido o adjudicatário do concurso para a emprei‑
tada de execução dos túneis de drenagem, foi também lançado um concurso público 
para a sua fiscalização especializada, tendo sido selecionada a empresa TPF. Dada 
a elevada importância e complexidade do BIM neste processo, tornou ‑se necessário 
e imprescindível assegurar um acompanhamento diligente e minucioso de todos 
os procedimentos desta metodologia, bem como garantir a qualidade dos mode‑
los recebidos. Assim o Dono de Obra considerou essencial ser assessorado por uma  
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entidade externa especializada, cuja competência técnica, idoneidade e experiência, 
nestes temas, permitisse não só ter uma opinião técnica critica e fundamentada, para 
avaliar e apoiar a aprovação dos elementos que fossem entregues pelo empreiteiro, 
mas também ter um papel ativo no processo de decisão e acompanhamento, possi‑
bilitando assim uma melhor defesa dos interesses do Município, dentro do espírito 
colaborativo associado à metodologia.

Foi então lançado um procedimento no qual o adjudicatário teria de apoiar o Dono 
de Obra na análise do PEB proposto pelo adjudicatário, formação inicial da equipa 
do Dono de Obra, apoio durante o projeto e obra e ainda apoio na entrega final e na 
integração na solução escolhida para gestão do empreendimento.

A opção pelo ISCTE, com uma equipa dedicada e especializada, tem ‑se revelado mui‑
to acertada não só pelo conhecimento e apoio nesta área como pelas sugestões 
construtivas que trazem ao processo.

Com a finalização deste processo, foi definido o grupo de entidades envolvidas no 
processo BIM, contendo o Dono de Obra e seus Consultores, a Fiscalização, o Emprei‑
teiro e a sua Equipa Projetista.

5. PEB

Após o início do contrato e tendo sido definidas todas as entidades envolvidas no 
processo BIM, procedeu ‑se com o desenvolvimento do PEB. Este pretendeu organi‑
zar o âmbito, os objetivos e os usos BIM, definindo ainda os requisitos de gestão da 
informação para minimizar problemas de coordenação e garantir a sua qualidade e o 
seu uso eficiente. Tendo como necessidade o uso deste documento em todo o proces‑
so da obra, nomeadamente na produção, controlo e análise do projeto de execução, 
este realizou ‑se, como exigido no caderno de encargos, no primeiro terço do prazo 
do projeto de execução. O cumprimento deste primeiro objetivo foi essencial ao bom 
e eficiente funcionamento do restante processo, tendo a definição de fluxos de infor‑
mação, prazos, estrutura, entre outros, presentes neste documento, desempenhado 
uma função muito relevante a posteriori.

Para cumprir estes objetivos e introduzir a flexibilidade necessária a este documen‑
to, atribuindo ‑lhe o caráter dinâmico que a metodologia BIM impõe, foi acordado por 
todos os intervenientes criar um corpo fixo, onde estariam definidas as orientações 
transversais a todo processo, sendo este complementado por anexos onde estariam 
definidos:

• O sistema de controlo da informação modelada e verificação de qualidade;
• A codificação geral de ficheiros;
• O nível de detalhe geométrico e nível de informação;
• O esquema organizativo da modelação.
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Estes anexos serão detalhados ao longo do projeto e subsequente fase de obra, dan‑
do assim um cariz flexível, mas diligente, ao PEB.

5.1. Usos BIM e Níveis de Desenvolvimento

A definição clara e inequívoca dos usos e dos níveis de desenvolvimento, intrinseca‑
mente interligados, é essencial ao bom uso da metodologia BIM.

A definição dos mesmos em fase de desenvolvimento do PEB teve por base o pre‑
sente na especificação técnica BIM, referida acima, tendo estes que cumprir o exigido 
em concurso.

O primeiro componente a ser discutido e detalhado consistiu nos usos BIM, pois 
definem o âmbito do mesmo, traduzindo as necessidades das diversas partes inte‑
ressadas e o que se poderá retirar dos modelos.

Ficou então definido que o projeto seria desenvolvido num nível crescente de de‑
talhe, partindo dos elementos já desenvolvidos e submetidos a concurso, passando 
pela fase de Projeto Base até à conclusão do Projeto de Execução. Este projeto seria 
desenvolvido, excetuando em casos pontuais, em CAD (aproveitando e evoluindo o 
trabalho desenvolvido durante a fase de concurso) e posteriormente modelado com 
base nesses desenhos.

Criou ‑se então uma tabela detalhando os usos e tornando ‑os claros para todos os 
envolvidos, que se resume na Tabela 1. Nesta foi ainda determinada a fase do em‑
preendimento onde cada uso seria útil, fase de projeto (P), de construção (C) ou de 
exploração (E), definindo consequentemente qual o nível de desenvolvimento tanto 
em termos de geometria como de informação que os modelos teriam de apresentar 
em cada fase. 

Dimensão USO Fase

3D
Representação 3D da geometria global do empreendimento de modo a antecipar 
todas as colisões e incompatibilidades e avaliar a adequabilidade das soluções 
concebidas.

P+C

4D

Planeamento físico da obra através da associação ao modelo 3D de informação 
relativa às fases da construção, em ligação aos diagramas bidimensionais espaço‑
-tempo. Identificação de conflitos de exequibilidade e a coordenação de trabalhos 
com entidades internas e externas.

P+C

5D
Apoio à gestão das quantidades contratuais recorrendo a informação constante 
nos modelos tridimensionais, como complemento de outras fontes de informação 
relevantes

P+C

7D

Constituição e consulta de um cadastro tridimensional do empreendimento. 
Introdução na base de dados federada de informação pertinente para a fase de 
exploração. Utilização da informação complemento constante na base de dados 
federada durante a fase de exploração do empreendimento, garantindo a sua 
atualização no decurso do tempo.

C+E

Tabela 1
Identificação dos Usos 
BIM e Respetivas 
Dimensões.
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Dado o projeto não estar a ser modelado de raiz, sendo um desenvolvimento de 
um CAD, foi dada prioridade aos usos com uma mais ‑valia concreta para o Dono de 
Obra. Usos como a quantificação (dimensão 5D), não tão relevantes para o Dono de 
Obra, em casos onde o concurso é do tipo de conceção construção, foram assumidos 
como complementares, pois o esforço acrescido de modelação não representaria um 
benefício equivalente.

Definidos os usos e em que fase do empreendimento se enquadravam, foi possível 
rever a questão dos níveis de desenvolvimento dos modelos por forma a compreen‑
der como, onde, e quando os diferentes níveis de desenvolvimento deveriam ser apli‑
cados. Tendo sempre os interesses últimos do Dono de Obra como um imperativo, 
as diferentes partes acordaram que o mais adequado seria criar uma matriz espaço/ 
tempo. Esta encontra ‑se repartida primeiramente pelas 21 obras do empreendimen‑
to, onde se definem as exigências em relação a cada obra. Dentro de cada uma das 
obras são ainda definidos locais concretos onde, devido à complexidade da constru‑
ção, à sua importância ou nível de risco, é associado um LOD (Level of Development) 
superior, como demonstra a Figura 2. Evita ‑se assim sobrecarregar os modelos com 
detalhe desnecessário e promover um esforço demasiado elevado, exacerbado pelo 
facto projeto não ter sido modelado de raiz, para um retorno efetivo diminuto.

Associado ao nível de desenvolvimento de cada local, está necessariamente a fase 
do projeto em que esse nível de detalhe é exigido. Sendo este um processo iterativo, 
o nível de detalhe vai consequentemente crescendo de fase para fase. 

5.2. CDE

Outra peça importante do puzzle diz respeito aos fluxos de informação das 21 obras 
e, consequentemente, à definição do Common Data Environment (CDE). Exigindo 
uma plataforma colaborativa que permitisse o acesso por parte do Dono de obra e 
da fiscalização, a todo o momento, aos modelos e ficheiros atualizados, a especifi‑
cação técnica colocada a concurso deu abertura aos concorrentes, e neste caso em 
particular ao adjudicatário, para a escolha da mesma. Recaiu ainda sobre o adjudica‑
tário o fornecimento das licenças necessárias e a permissão de um nível de acesso 
equivalente ao de administrador. No entanto, com o desenvolver dos trabalhos o 
Dono de Obra constatou que seria importante, ou mesmo essencial, que a posse e 
consequente administração do acesso à plataforma fosse da sua direta dependência. 

Figura 2
Exemplo de LODs 
utilizados.
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Este facto baseou ‑se na necessidade de garantir acesso total, de uma perenidade do 
histórico da informação ao longo do período de exploração, para poder criar vias de 
comunicação internas ao DO, independentes de outras entidades, ou mesmo para 
ter um maior controlo sobre a informação existente. Salienta ‑se a necessidade do 
acesso e manutenção da qualidade da informação, ao longo no ciclo de vida, pois 
embora prementes, as restantes necessidades são partilhadas com todas as entida‑
des envolvidas. Finalmente, considerou ‑se ainda importante que o CDE funcione de 
acordo com os princípios sugeridos na BS EN ISO 19650 ‑1:2018 [2].

Assim, optou ‑se por adotar a funcionalidade Docs da plataforma Autodesk Construc‑
tion Cloud (ACC), a versão atual do amplamente conhecido BIM 360. Esta plataforma 
permite que o Dono de Obra aloje o projeto na sua licença e que cada entidade se 
junte, a convite do mesmo, com a sua própria licença, a este projeto. Esta modalida‑
de, em que cada entidade traz as suas licenças, tem -se provado bastante eficiente, 
permitindo uma gestão das licenças mais eficaz, visto a dificuldade de prever, em 
fase de concurso, o número necessário. A detenção de licenças próprias, por parte 
das entidades envolvidas, permitiu acelerar a disponibilidade de acesso às mesmas.

Outras funcionalidades, como a centralidade de informação, a possibilidade de vi‑
sualização e interação com os modelos, o controlo de versões, as ferramentas de 
análise, a interação entre os membros do projeto, a flexibilidade de níveis de per‑
missões, quer por utilizador, por “role” ou por empresa, entre outros aspetos, foram 
também fatores determinantes na escolha da plataforma a utilizar.

É, no entanto, de salientar, que como em todas as escolhas, existem algumas li‑
mitações na solução adotada. A impossibilidade de rastrear a atividade das pastas, 
limitando -se a listar os documentos presentes na pasta à data de exportação, a difi‑
culdade em gerir estruturas de pastas complexas, a impraticabilidade da visualização 
de PDF, página a página, ou a limitação do número de páginas em cada documento 
(limite de 500 ou 2000, consoante as situações), a inadequabilidade das ferramentas 
de aprovação de documentos, ou a impossibilidade de sincronizar automaticamente 
para outras plataformas na cloud (como o SharePoint) sem usar aplicações pagas, 
são questões que poderiam e deveriam ser melhoradas, e tem de ser tidas em conta, 
a par com o custo, na altura de decidir a plataforma a utilizar.

6. Desenvolvimento

A empreitada apresenta vários desafios ao nível da modelação tridimensional por 
conter geometrias não clássicas para as quais a ferramenta de modelação adotada, o 
Revit não dispõe de ferramentas standard. Nesse sentido, foi necessário desenvolver 
automatismos internos que permitissem acelerar o processo de modelação dessas 
geometrias, sem comprometer os objetivos e usos acordados.

Numa primeira abordagem foram feitos desenvolvimentos em Dynamo for REVIT, 
mas de modo a potenciar a celeridade e fiabilidade do processo os mesmos fo‑
ram transpostos para extensões .NET (addins) tendo sido criados diversos comandos  
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REVIT incorporados numa caixa de ferramentas designada METools, proprietária do 
adjudicatário.

Em particular, foram desenvolvidas as seguintes ferramentas .NET:

– Geração automática do túnel e respetiva soleira, partindo do seu traçado em 
planta e do seu perfil vertical, permitindo a sua segmentação em troços para 
melhor manipulação do modelo e respetiva informação complementar (foi 
adotada uma segmentação de 18m em 18m);

– Geração automática de cortes ou planos de referência ao longo do traçado 
do túnel;

– Colocação automática de famílias ao longo do traçado do túnel;
– Conversão de perfis geológicos em objetos tridimensionais, modelados ao 

longo do traçado do túnel, seguido o seu alinhamento planimétrico (Figura 
4);

– Manipulação booleana de sólidos de forma direta no projeto REVIT, sem 
necessidade de entrar em ambiente de criação de famílias (adição, subtração, 
interseção, separação, etc.), permitindo por exemplo cortar qualquer objeto 
REVIT com a geometria de qualquer outro objeto;

– Conversão de geometrias diversas em famílias REVIT;
– Alinhamento altimétrico de objetos com a topografia

Figura 3
Menu do Addin ME 
Tools e exemplo de 
modelação de um troço 
de túnel.

Figura 4
Perfil geológico 
transposto para o 
modelo tridimensional 
com marcação de PKs.
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As ferramentas acima elencadas permitiram alcançar uma qualidade de modela‑
ção geométrica superior ao mesmo tempo que otimizaram o ritmo de trabalho, li‑
bertando os quadros técnicos para trabalho de análise de projeto de maior valor 
acrescentado. Salientar que estes automatismos não evitaram a utilização de catego‑
rias REVIT pensadas para uma dada tipologia de objetos numa tipologia de objetos 
completamente distinta dessa. A correta classificação dos objetos foi salvaguardada 
através das tabelas Elements and Functions (EF), Spaces and Locations (SL), Sistems 
(Ss) e Products (Pr) do sistema de classificação UNICLASS 2015.

Por serem ferramentas de automação mais ligeiras, alguns desenvolvimentos foram 
mantidos em Dynamo, permitindo uma manutenção e adequação mais expeditas. 
Nesse âmbito salientam ‑se as ferramentas de gestão BIM como sejam renomear 
famílias, copiar e ajustar parâmetros, ou listar os links REVIT e respetivas versões na 
folha de abertura de um dado projeto RVT, funcionalidades que permitem poupar 
muito tempo num projeto desta envergadura.

Igualmente de modo a agilizar a modelação foram desenvolvidas famílias adapta‑
tivas como por exemplo a que gera enfilagens em guarda -chuva, importantes na 
visualização do processo de construção e gestão de conflitos espaciais nas zonas 
densamente ocupadas, em função da seção do tubo, inclinação, ângulo de preenchi‑
mento, afastamento, etc.

Em Janeiro de 2022 o empreendimento encontra ‑se em curso, estando em fase de 
entrega do projeto de execução. A metodologia BIM e em concreto os modelos que 
têm vindo a ser desenvolvidos, tem permitido um melhor entendimento do que será 
construído e consequentemente uma abordagem mais célere e expedita na solução 
de problemas, como adiante se exemplifica.

Uma colisão entre uma conduta, de construção prevista para o anteprojeto, e o túnel 
do Metro, na zona da Av. da Liberdade, foi rapidamente detetada aquando da constru‑
ção do modelo, levando a uma atempada alteração do projeto, e consequente subida 
da mesma.

Figura 5
Enfilagens em guarda-
‑chuva geradas a partir 
de famílias adaptativas.
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Também na Av. Almirante Reis, a análise, com recurso ao modelo da obra, de uma 
zona onde existe uma situação de conflito com diversas infraestruturas existentes, 
como demonstra a Figura 6, permitiu uma a obtenção de uma solução perspicaz e 
mais célere. Esta deu ‑se devido à facilidade do entendimento de estruturas tridi‑
mensionais complexas, que o modelo permite, bem como à rápida confirmação da 
viabilidade das soluções propostas, bem como ao trabalho colaborativo de todos os 
intervenientes: projetistas, empreiteiro, fiscalização, dono de obra, consultores (ver 
Figura 7).

 

7. Conclusões

Apesar de ainda estarmos numa fase inicial da empreitada global, a fase de conce‑
ção, esta metodologia BIM tem demonstrado inúmeras mais valias e ganhos, tanto 
em eficiência, como em conhecimento. A adoção destas práticas em obras como a 
dos túneis de drenagem de Lisboa, tem ‑se demonstrado imperativa para garantir 
o melhor desempenho (e empenho) das equipas e uma maior interoperabilidade e 
colaboração.

Sendo a digitalização uma realidade do presente, e já não do futuro, a adoção destas 
práticas deve ser mais generalizada, pelo menos em grandes empreitadas. Esta obra 
tem demonstrado a bondade deste processo e deverá servir de exemplo para obras 
vindouras, especialmente obras de foro público, cujas entidades nem sempre estão 
sensíveis a estas necessidades.

Figura 6
Sistema de drenagem 
a ser construído na 
Av. Almirante Reis e 
proposta alternativa.

Figura 7
Análise de soluções 
alternativas para a Av. 
Almirante Reis, em 
reunião conjunta.
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Com o decorrer dos trabalhos, a evolução do projeto e da obra, esperamos continuar 
com esta aprendizagem e trazer mais valor ao empreendimento.

Há que salientar o facto de ainda estarmos numa fase muito inicial do empreendi‑
mento, a de conceção, sendo expectável que o maior ganho ocorra na fase de cons‑
trução e, posteriormente, durante a exploração da infraestrutura. Não obstante, os 
ganhos e mais valias da adoção desta metodologia já são significativos, sendo um 
ótimo presságio para o que está por vir.
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Resumo

O grande avanço da tecnologia nos últimos anos trouxe mudanças para as mais 
diversas áreas, e à indústria da construção civil foi beneficiada por esse desenvolvi‑
mento. Devido essa evolução, as ferramentas computacionais, estão mais precisas e 
acessíveis, tanto a nível de hardware como de software.

Um grande avanço para a construção civil, foi o desenvolvimento da metodologia 
Building Information Modeling (BIM), responsável por disponibilizar um novo meio 
de gestão da informação de construção, que se baseia no desenvolvimento de um 
modelo de informação virtual colaborativo. Embora a implementação tenha ocorrido 
a um ritmo lento, o principal destaque dessa metodologia é a promoção do processo 
de comunicação e coordenação entre todos os profissionais envolvidos na incorpo‑
ração de qualquer tipo de edificação. Os softwares que se baseiam no conceito BIM, 
permitem a automação de tarefas complexas e repetitivas, ao mesmo tempo que re‑
duzem a ocorrência de erros humanos e melhoram o desempenho na concretização 
do projeto.

Este artigo tem como objetivo evidenciar as vantagens da tecnologia e do conceito 
BIM no que diz respeito à automatização do processo de detalhamento de armaduras 
em vigas e pilares, seguindo o fluxo de trabalho entre Excel – Dynamo  - Revit, com 
enfoque não só na redução do tempo de execução dos desenhos, mas também na 
melhoria da apresentação dos desenhos de armadura  ‑ que atualmente são realiza‑
dos em 2D e com as rotinas desenvolvidas passam a ser visualizados em 3D. 

Por fim, com o intuito de avaliar as rotinas desenvolvidas, será apresentado um caso 
de estudo.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.28

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.28


338 AUTOMATIZAÇÃO DO DETALHE DE ARMADURAS DE ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO 
EM AMBIENTE BIM

1. Introdução

A indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) está em grande desenvol‑
vimento em busca de um processo mais automatizado e otimizado. Com o progresso 
da metodologia de Building Information Modeling (BIM), modelos virtuais precisos 
de edificações passam a ser construídos em ambiente virtual. Ao finalizar o modelo, 
tem ‑se a geometria exata e os dados necessários para auxiliar a requisição de mate‑
riais de construção, fabricação e a própria construção da edificação [1].

Um dos dados que podem ser obtidos nos modelos são as armaduras dos elementos 
estruturais, onde podem ser visualizadas todas as soluções e interferências antes de 
executá ‑las no local e obter de forma automática os quantitativos.

Ainda que se disponha de meios tecnológicos, a maior parte dos pormenores dos 
elementos de betão armado ainda são realizados com o recurso ao CAD 2D ou com 
o desenho individual dos varões de armadura dos elementos em ambiente 3D, o que 
torna o processo de detalhamento muito moroso.

Este artigo tem como objetivo apresentar um processo para automatização da por‑
menorização das armaduras de vigas e pilares de betão armado através de um fichei‑
ro com as especificações em Microsoft Excel, além de ter como recurso a extensão 
de programação Dynamo presente no software Revit, desenvolvido pela empresa 
Autodesk.

2. Objetivos

Este artigo é fruto de uma dissertação de mestrado realizada na FEUP, desenvolvida 
em ambiente empresarial em parceria com a empresa PROJEGUI e tem como objeti‑
vo automatizar a modelação BIM de armaduras no projeto de estruturas.

Para atingir os objetivos da dissertação foi necessário:

• Criar uma folha de cálculo Excel que pudesse receber dados vindos do Revit 
e alimentar o Dynamo com outros dados (características das armaduras)

• Criar algoritmos para a pormenorização das armaduras de pilares e vigas
• Criar dois algoritmos para realizar o corte das seções transversais dos 

elementos e para a vista em alçado de vigas

3. Softwares BIM

Atualmente há uma grande disponibilidade de softwares para modelação BIM no 
mercado. O modelo dos objetos é feito com recurso a bibliotecas ou famílias que 
podem ser criadas e/ou editadas conforme necessário. Os softwares que têm maior 
visibilidade no mercado são o Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD e Rhinoceros.
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Na área das estruturas e mais especificamente para a modelação de armaduras, 
destacam ‑se o Autodesk Revit, Tekla Structures e Allplan. A modelação das arma‑
duras no Revit pode ser feita manualmente, com os recursos pré ‑existentes ou atra‑
vés de plugins que podem ser adquiridos através da Autodesk App Store, como por 
exemplo o Sofistik, GRAITEC e CADS.

3.1. Programação em BIM

O Dynamo é uma ferramenta de programação visual projetada para ser usada por 
qualquer tipo de usuário: desde aquelas que não tem conhecimento prévio em pro‑
gramação, até programadores em si. Essa ferramenta permite que os usuários veri‑
fiquem visualmente o comportamento de scripts, bem como scripts que usam dife‑
rentes linguagens de programação de texto [2]. Anteriormente o Dynamo era um 
plugin para o Revit mas a partir da versão 2020 do software, ele já vem integrado e 
é atualizado automaticamente.

Adicionalmente, podem ser desenvolvidos plug ‑ins com recurso a linguagens que 
trabalhem em ambiente .NET, como C# e JScript, por exemplo. Os plug ‑ins possuem 
uma execução mais rápida e estável quando comparado aos códigos em Dynamo [3].

3.2. Detalhamento de Estruturas de Betão Armado

O detalhamento das estruturas em betão armado é a forma de comunicação entre o 
engenheiro de estruturas e o construtor, sendo um processo que requer muita aten‑
ção, para que não haja muitas dúvidas ou interpretação errônea dos desenhos finais. 
Ainda hoje, grande parte dos gabinetes em Portugal seguem o fluxo de trabalho 
tradicional, com desenhos obtidos através do recurso ao CAD 2D. Com a modela‑
ção das armaduras em ambiente BIM, podemos visualizar o elemento com todas as 
armaduras necessárias e assim obter os mapas de quantidade e verificar possíveis 
incompatibilidades.

4. Códigos

4.1. Desenvolvimento dos Códigos

Foram desenvolvidos 9 códigos para a dissertação, sendo um deles responsável por 
apagar as armaduras nos elementos selecionados, dois para extrair informações do 
Revit, dois para a geração dos cortes da secção dos elementos, além da vista em 
alçado das vigas, e quatro para a execução da pormenorização das armaduras. Neste 
artigo optou ‑se por dar enfoque aos dois códigos de pormenorização dos elementos, 
sendo um para a criação das armaduras longitudinais e outro para os estribos, para 
cada elemento estrutural, ou seja, dois códigos para pilares e dois para vigas. Os 
códigos são acessíveis através do Dynamo Player, conforme pode ser visto na Figura 
1 e para a execução necessitam do ficheiro em Excel e o modo de visualização das 
armaduras. Apesar dos códigos para os diferentes elementos possuírem diferenças 
na sua construção interna, a interface deles foi mantida igual.



340 AUTOMATIZAÇÃO DO DETALHE DE ARMADURAS DE ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO 
EM AMBIENTE BIM

O principal desafio foi o desenvolvimento da rotina para detalhamento das armadu‑
ras longitudinais de base das vigas, uma vez que a rotina precisa detalhar a arma‑
dura em diferentes extensões do elemento, por vezes tendo que levar a armadura 
até a face interior do pilar ou a face interior da viga, que corresponde à distância 
do recobrimento e em outros casos tendo que interromper a armadura no eixo do 
pilar. É importante deixar claro que o código das armaduras longitudinais só tem 
capacidade de criar os reforços com a extensão colocada pelo usuário, não fazendo 
a dispensa automática de armadura. A rotina desenvolvida também faz o desenho 
dos ganchos onde seja necessário, porém como é o gancho gerado automaticamente 
pelo Revit o comprimento é definido dentro do tipo de varão, podendo não traduzir 
o comprimento necessário de amarração.

Na rotina de detalhamento dos pilares, o principal desafio esteve relacionado com o 
desenvolvimento dos estribos secundários, quando há necessidade de barras adicio‑
nais nos lados dos pilares quadrados e retangulares.

É importante realçar que na rotina para realização dos cortes nas secções das vigas, 
são efetuados três cortes, sendo um a meio vão e dois em locais variáveis definidos 
pelo usuário.

Com exceção das duas rotinas que extraem informações do Revit, os outros 7 códigos 
seguem a mesma lógica no fluxo de trabalho, que se resume a inserção dos dados no 
ficheiro em excel, execução da rotina e visualização dos resultados no Revit.

4.2. Ficheiros Excel

Conforme referido anteriormente, o ficheiro Excel foi criado para a introdução dos 
dados relativos às armações das vigas e dos pilares. O ficheiro é constituído por duas 
folhas, tendo a primeira recebido o nome de INPUT, a qual, no caso do código de 
pilares recebe as informações do Revit sobre o nome (“Mark”), as dimensões e o com‑
primento dos elementos estruturais. No caso das vigas, a única alteração é relativa 

Figura 1
Interface dos códigos 
para detalhamento das 
armaduras dos pilares.
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ao comprimento, que ao invés de ser o comprimento total da viga é o comprimento 
entre as faces externas dos pilares, identificado no Revit como “Cut Length”. No de‑
senvolvimento deste trabalho recorreu ‑se ao plug ‑in OnboxApp [4] para nomear as 
vigas e pilares no ficheiro do Revit.

A segunda folha (OUTPUT) possui mais diferenças quando comparada com a folha 
dos pilares e as vigas. As duas primeiras colunas são iguais em ambos os ficheiros. A 
primeira coluna é preenchida com 1 ou 0, para, respetivamente, processar ou não o 
elemento da linha. Já na segunda coluna coloca -se o “Element Mark”, dado que pode 
ser obtido na folha INPUT do mesmo ficheiro. 

As informações requeridas para os pilares são referentes aos diâmetros das barras 
de armadura que serão utilizadas, as quantidades, as distâncias e o espaçamento dos 
estribos. As Figuras 4 e 5 mostram como estão organizados esses dados e o respetivo 
preenchimento.

Figura 2
INPUT do ficheiro de 
vigas.

Figura 3
INPUT do ficheiro de 
pilares.

Figura 4
1ª parte da folha 
OUTPUT (ficheiro de 
pilares).

Figura 5
2ª parte da folha 
OUTPUT (ficheiro de 
pilares).
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Para o ficheiro de vigas as informações contempladas são referentes ao diâmetro das 
armaduras de base, reforço e estribo, o número e comprimento dos reforços, assim 
como as distâncias e espaçamento dos estribos. As Figuras 6 a 8 exemplificam os 
dados das vigas.

4.3. Modelação da Estrutura

Para o correto funcionamento dos códigos os pilares e as vigas devem ser modelados 
como elementos únicos. Sendo assim, os pilares devem ser modelados piso a piso e 
as vigas devem ser modeladas tramo a tramo. A forma como as lajes e paredes são 
modeladas não influencia o resultado.

5. Caso de Estudo

O edifício do caso de estudo é constituído por uma cave e 5 pisos. No entanto, para 
efeito de validação dos códigos foi reduzido a cave e 2 pisos, conforme se ilustra na 
Figura 9. A cave é composta por 95 pilares e 76 vigas, o rés ‑do ‑chão possui 77 pilares 
e 89 vigas e o piso 1 possui 31 pilares e 60 vigas. A O modelo 3D da estrutura e os 
ficheiros. DWF com as informações necessárias sobre as armaduras foram fornecidos 
pela empresa PROJEGUI.

Figura 6
1ª parte da folha 
OUTPUT (ficheiro de 
vigas).

Figura 7
2ª parte da folha 
OUTPUT (ficheiro de 
vigas).

Figura 8
3ª parte da folha 
OUTPUT (ficheiro de 
vigas).
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Após a execução das rotinas obtiveram ‑se dos resultados que podem ser visualiza‑
dos nas figuras seguintes.

Figura 9
Visão geral do edifício.

Figura 10
Visão geral do edifício 
com armaduras nos 
pilares e vigas.

Figura 11
Corte de pilares após a 
execução dos códigos.
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Foram realizados testes para aferir o tempo de execução dos códigos. Para maior 
precisão de tempo  de execução, foi usada a extensão TuneUp [5].

As tabelas a seguir contêm os tempos de execução das rotinas em milissegundos 
com o número de pilares/vigas que foram selecionados na planilha em Excel e o nú‑
mero de elementos que foram gerados (armaduras, vistas e informações) ou apaga‑
dos. Os testes foram realizados num portátil com processador i7 10875H @ 2.3 ‑4.9 
GHz e 16 Gb de memória RAM.

Quantidade de Elementos 
Criados Número de Pilares Tempo (ms)

1 1 295
10 10 698
30 30 1733
50 50 2944

Quantidade de Elementos 
Criados Número de Vigas Tempo (ms)

4 1 429
40 10 1349
80 20 2943

120 30 3913

Quantidade de Elementos 
Criados Número de Pilares Tempo (ms)

1 1 776
51 10 1224

135 30 2615
219 50 4027

Figura 12
Corte de vigas após a 
execução dos códigos.

Tabela 1
Tempos de benchmark 
para geração de cortes 
– Pilares.

Tabela 2
Tempos de benchmark 
para geração de cortes 
– Vigas.

Tabela 3
Tempos de benchmark 
para pormenorização de 
estribos – Pilares.
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Quantidade de Elementos 
Criados Número de Vigas Tempo (ms)

2 1 5644
26 10 8453
37 20 13497
51 30 21084

Quantidade de Elementos 
Criados Número de Pilares Tempo (ms)

1 1 568
15 10 1173
43 30 2950
71 50 3666

Quantidade de Elementos 
Criados Número de Vigas Tempo (ms)

1 1 58290
15 10 61895
28 20 62387
43 30 60328

A criação de rotinas permite que as armaduras sejam criadas mais rapidamente e 
visualizadas em ambiente 3D, proporcionando uma melhor visualização das armadu‑
ras, podendo inclusive detetar eventuais interferências/sobreposições de vergalhões.

As tabelas acima são apenas uma amostra dos resultados obtidos, para maiores in‑
formações, o leitor deve consultar [7]. 

6. Desenvolvimentos Futuros

Após a realização deste trabalho verifica -se que existe uma oportunidade para me‑
lhoria das rotinas desenvolvidas, seja para aumentar as funcionalidades, ou melhorar 
o desempenho computacional. Assim, abaixo apresenta ‑se algumas recomendações 
para desenvolvimentos futuros:

• Otimização das rotinas em Dynamo (através da redução do número de nós 
ou funções utilizadas, como também transformando a rotina de nós para 
Python Script);

• Transformar os códigos que estão em Dynamo para uma API do Revit através 
da programação em C#;

• Criação de uma ferramenta que faça a ligação da folha de cálculo dos 
elementos com a folha de dados dos elementos em Excel que servirá para 
o código;

• Melhoria nos códigos de detalhamento das armaduras longitudinais e 
estribos para detalhar elementos com seções diferentes das retangulares e 
quadradas;

• Criação de código que junte os cortes das vigas e pilares em folhas que serão 
posteriormente enviadas ao dono de obra.

Tabela 5
Tempos de benchmark 
para pormenorização 
das armaduras 
longitudinais – Pilares.

Tabela 6
Tempos de benchmark 
para pormenorização 
das armaduras 
longitudinais – Vigas.

Tabela 4
Tempos de benchmark 
para pormenorização de 
estribos – Vigas.
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Abstract

The work reported paper aimed to develop a BIM ‑based framework to facilitate 
the process of seismic analysis of existing reinforced concrete buildings, through a 
streamlined set of modelling rules and interoperability between Autodesk Revit (BIM 
platform) and SeismoStruct (seismic analysis software). This is achieved through a 
visual programming script developed in Dynamo. The developed script can export 
geometry, sections, material properties, supports as well as reinforcement data for 
structural columns and beams. Furthermore, an important contribution of the frame‑
work was the consideration of infill walls which are normally ignored in the usual 
practices of design offices during the seismic assessment of existing buildings. The 
interoperability script can query the necessary information from the BIM model and 
export it to an XML (Extensible Mark ‑up Language) that can be directly recognized 
by the seismic analysis software. The operational capacity of the framework was 
assessed on an example of a regular building. The seismic capacity of the building 
was then evaluated using pushover analysis in SeismoStruct, with an evaluation of 
the beneficial effects of consideration of infill walls, thus allowing more realistic as‑
sessments. Moreover, a method to input reinforcement data based on non ‑graphical 
data was proposed, facilitating the quickness of the input of information to the BIM 
model and hence to the seismic analysis software.
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1. Introduction

Even though BIM processes and implementation are still mainly focused on new 
constructions [1, 2], there is a strong trend for application in the context of existing 
buildings, which cannot yet be claimed to be generalized at all. One of such relative‑
ly unexplored fields is the seismic assessment, inherent to renovation (and eventu‑
ally retrofitting) projects [3, 4]. In order to be effective in this particular context, BIM 
processes need to overcome several challenges including compilation and correct 
interpretation of existing documentation, inspection monitoring data, identification 
of critical data required for retrofitting, uncertainty handling and efforts required 
to develop the BIM model of the existing structure [5]. Despite its acknowledged 
importance, there is very limited literature on BIM ‑based seismic risk assessment 
of existing buildings. Works found in the literature regarding this subject are mostly 
focused on matters related to ‘Level of detail’ [6] BIM implementation in existing 
buildings [7], cost optimization of seismic retrofit strategies [8], collaboration in BIM 
networks [9] and application of a federated model for seismic analysis [10]. No work 
was found to focus on the establishment of specific workflows including adequate 
data management and interoperability among BIM tools and seismic analysis soft‑
ware, towards a streamlined seismic assessment as a ‘BIM use’. The seismic assess‑
ment of existing buildings is often needed because of change in use, rehabilitation, 
constructions works or due to continuity of occupancy after a moderate to severe 
earthquake. There are many software being used for structural and seismic analy‑
sis of structures, but most of these software were developed prior to the advent of 
widespread application of BIM methodology and the majority still have a limited 
capacity of BIM ‑oriented interoperability at several levels [11]. The case of seismic 
vulnerability assessment of existing buildings is one of the fields in structural engi‑
neering for which an integrated framework has not yet been set involving, modelling 
rules and interoperability with seismic analysis software, in a way considered readily 
available for the context of a structural design office. Opportunities such as explicit 
consideration of infill walls in seismic assessment rise, potentially allowing more re‑
alistic seismic assessments to be made and eventually avoid unnecessary retrofitting. 

The main objective of this research is to fill the gap identified above, within the con‑
text of RC buildings, through the development of a BIM ‑based framework to directly 
export relevant BIM model data from the model authoring platform to seismic analy‑
sis software allowing a quick and effective seismic analysis. To achieve the goal, this 
research study has established modelling rules for geometrical and non ‑geometrical 
data, so the relevant information for seismic assessment can be input into the BIM 
model with minimal effort. Furthermore, it also explicitly includes infill walls in both 
the modelling strategy and interoperability with seismic analysis software, offering 
an opportunity of consideration of these non ‑structural elements, which are often 
ignored in seismic assessment.
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2. Proposal of a framework for BIM ‑based seismic analysis

The proposed framework was defined based on a set of performance requirements: 

• To fully export necessary data from the BIM platform to seismic analysis soft‑
ware including geometry of columns, beams, infill walls, material properties 
and supports.

• To limit the operation of the structural engineer on the seismic analysis soft‑
ware to the verification of input data, to provide basic details and perform 
critical analysis.

• The modelling rules/definitions for the framework/script to operate should 
not have any kind of conflict with the other BIM uses intended from the 
structural BIM model.

• A set of assumptions was defined, which can assist in understanding the rea‑
soning behind several of the choices and simplifications are taken through‑
out the development of the framework:

• The framework is devised to be applicable in existing buildings, but there are 
no actual limitations on applying it to new construction.

• Slabs are considered as rigid diaphragms and there is no need to model 
slab in Revit if the purpose of the modelling is just to perform the seismic 
assessment.

• Reinforcement is not explicitly modelled in the structural elements but rath‑
er placed as non ‑graphic information in each relevant element on the BIM 
modelling platform.

2.1. Proposed workflow

In this research, it is attempted to assess the seismic performance of an existing 
building by using a BIM ‑based framework. Autodesk Revit 2020 and SeismoStruct 
[12] were used for the development of the BIM model and seismic assessment of 
the existing structure respectively. The explanation of the workflow of the frame‑
work is based on the diagram of Figure 1, which contain labels for each activity/
part, from 1A to 7A. First, based on the availability of all the necessary data for the 
job (Figure 1 -1A), the building is modelled in the selected BIM authoring platform 
(Revit – Figure 1 ‑2A), following the modelling guidelines stated in section 2.2. Be‑
cause SismoStruct is not able to import IFC data, specific developments were needed 
for the interoperability of data. This was achieved through the implementation of a 
Dynamo script, which can be run by the user in the GUI of Revit, according to step 
3A of Figure  1 (using Dynamo player). After the script is successfully executed, a 
text XML file will have been generated, in an apt state to be directly inputted into 
SeismoStruct, and then to perform a non ‑linear static analysis to evaluate structural 
response for earthquake loading conditions (stage 6A of Figure 1). By analysing the 
post ‑processing results including the base shear ‑displacement relationship, drift 
ratios, and development of plastic hinges etc. for different loading conditions, the 
results will be interpreted. 
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2.2. Modelling requirements

The script was developed for direct use of the geometry/elements of the BIM model, 
while not operating at the level of the ‘analytical model’. For the modelling of struc‑
ture in Revit, the following guidelines need to be followed to successfully use the 
framework for exporting the structural model to SeismoStruct using the Dynamo 
Script. 

• The model needs to have two structural categories i.e., columns and beams. 
To study the effect of infill walls on seismic capacity, the ‘wall’ category can 
also be included.

• For the modelling of columns and beams, first, the columns are modelled to 
the required level and then beams are modelled up to the columns. 

• The material properties and dimensions which include concrete cover, depth 
and width of both beams and columns, as well as strength and cover, need 
to be provided as type ‑parameter for the relevant objects (shown in Figure 
4, for example). 

• The reinforcement information needs to be attached to structural elements 
as a type ‑parameter in the format shown in Figure 2. For shear reinforcement, 
the number of shear legs are considered in each direction and is marked as 
stirrup ‑width and stirrup ‑height. For column reinforcement where lower and 
upper bars do not exist, the concept can be understood in reference to the 
global X and Y axis which can be drawn at the centre of the column. If the 
reinforcement is above the Global X ‑axis, it will be considered as an upper 
bar and vice versa. The type ‑parameters which need to be provided in the 
case of defining the infill walls are shown in Figure 2 as well.

Figure 1
Workflow for the 
proposed methodology.
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Additionally, it is noted that the units used for cover, depth and width of beams/
columns are taken in meters, while strength should be provided in kPa. Both longi‑
tudinal and transverse reinforcement should be provided in millimetres (mm), while 
its spacing is provided in meters.

Furthermore, for the script to detect and export the foundation of the columns as 
fixed support in SeismoStruct, an isolated footing needs to be provided to all col‑
umns in Revit. 

2.3. Interoperability format for data – XML

The structure of XML format as well as the number of sections that are contained 
in the XML file which is exported by using the developed script is shown in Figure 
3. The XML format starts with the program which is common data for any type of 
seismic analysis using SeismoStruct. The next is the Project Data which contains 
information regarding the type of seismic analysis, the number of nodes and number 
of elements etc. The project data is followed by the units used in the project and 
then all the materials are defined. The developed script assumes to take the SI units 
for the measurements of the above quantities. After that, sections are defined for all 
structural elements which include the materials assigned to these members, section 
dimensions, as well as the reinforcement information and its pattern, is presented. 
The sections are followed by element classes which explained the type of plastic 
hinges applied to the structural elements is defined. Nodes are defined following 
sections and elements classes, which provide the coordinates of all column ends and 
are connected further in the project elements where element classes are assigned 
to them. 

Figure 2
Reinforcement 
information for 
columns and beams 
(left) Explanation of 
nomenclature used 
for the reinforcement 
data (middle) Infill wall 
parameters (right).

Figure 3
XML program data 
(left), overview of the 
exported XML (right).
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2.4. Dynamo script

To export the BIM model to the SeismoStruct, a framework was built ‑up in Dynamo 
to develop interoperability between Revit and SeismoStruct. This framework will ex‑
port the geometry, material properties, reinforcement data and foundation details for 
all the elements defined in Autodesk Revit. Due to the complexity and large size, it is 
not possible to show the whole script and therefore the detailed script can be seen 
in the dissertation from which this article was originated [13]. The structure of the 
Dynamo script is broken down into the following parts:

1. Defining input category for structural members and non -structural infill walls
2. Retrieval of input category and type name
3. Extraction of metadata of structural members
4. Extraction of node coordinates from the Revit Model
5. Defining sections and element classes
6. Defining project elements
7. Integration of the whole framework.
8. Defining a file path for exporting to XML file.

3. Pilot application and demonstration of feasibility

The developed script has been tested on an example building to check and under‑
stand its feasibility and to further perform the seismic assessment in SeismoStruct. 
The building considered is located in Lisbon. The building is made up of a reinforced 
concrete frame having a rectangular shape in -plane configuration. The structure 
consists of 4 storeys having each storey height is 2.8 m except the first floor, which 
is 3.3 m (see Figure 5). The geometrical and mechanical properties which include 
thickness, Compressive, and tensile strength, Young’s modulus, shear bond strength, 
specific weight and maximum shear resistance were attached as Type parameters to 
the infill walls.

3.1. Modelling and execution of script/calculations

Autodesk Revit 2020 has been used to model the case study building according to 
the modelling requirements mentioned in section 2.2. The structure is a four ‑storey 
office building having 5 bays in one direction and 3 bays in another direction. The 
material properties, sizes of members, concrete cover as well as reinforcement infor‑
mation are attached to the respective structural member as non ‑graphical informa‑
tion. For information purposes, a section of the column, as well as the information 
attached to this column are shown in Figure 4. 
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The model is exported as an XML file using the developed script which is then im‑
ported to SeismoStruct. The time required to execute the export depends on the 
performance of the operating system as well as the size of the model. For the given 
case study building, it takes almost 20 ‑30 seconds to export the BIM model to XML 
file format.  The modelled building in Revit and after importing to SeismoStruct is 
shown in Figure 5. After importing to SeismoStruct, it was found that all the geo‑
metrical properties, reinforcement information and footing are exported successfully 
from Revit to SeismoStruct, as shown in Figure 6.

3.2. Pushover Analysis

After importing the BIM model to SeismoStruct, a few additional activities need to 
be defined in the pre -processing before performing the pushover analysis. This in‑
cludes load distribution, loading phases, defining the target displacement and code 
response spectrum among others. The target displacement was assumed to be 2% 
of the total height of the building and the capacity curve was plotted up to that 
displacement. The structure is assessed at a target limit state of significant damage 
with a 10% probability of exceedance in 50 years showing significant damage with 
some residual stiffness and strength. Both triangular and rectangular lateral load 
distribution were assumed to perform analysis for seismic loads. The combination 
of permanent load and lateral loads were used to obtain the capacity curve for the 

Figure 4
Column section (left), 
size and material 
properties (middle), 
reinforcement (Right).

Figure 5
Structural model in 
Revit (Left) Structural 
model imported to 
SeismoStruct (Right).

Figure 6
Section and materials 
(left), reinforcement 
data (middle), column 
section (right).
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building. The resulting capacity curves are shown in Figure 7 for uniform and trian‑
gular load distribution in both x and y directions.

The capacity curves depict that the building exhibits a higher capacity for a uni‑
form lateral load configuration as compared to triangular lateral load when it is hit 
by an earthquake either in x or y ‑direction. The percentage difference between the 
maximum base shear of the case ‑study building for uniform lateral load pattern is 
29% and 14% higher than the triangular lateral load pattern in x and y ‑direction 
respectively. Similarly, the case ‑study building shows more capacity when reaches to 
significant damage performance level for uniform lateral load than triangular lateral 
load pattern by 14% and 7% in x and y ‑direction respectively. However, the structure 
has a lower target displacement for the significant damage performance level for 
the uniform lateral load as compared to a triangular load pattern. For uniform lateral 
load in the y -direction, the structure shows significantly less ductility as compared to 
the other load pattern. Furthermore, the capacity of the structure increases roughly 
linearly in the beginning when the building is the elastic limit. However, the slope of 
pushover curves started decreasing gradually with an increase in lateral load due to 
the yielding of structural elements.

3.3. Effect of Infill walls

To understand the effect of the infill wall on the structural capacity and to fully ex‑
plore the developed framework, various configurations of infill walls were applied 
to the structure as shown in Figure 8. In model 1, bare frame structure with no infill 
walls. In model 2, infill walls are provided throughout the plan and elevation while 
in model 3, infill walls are provided throughout except in the ground storey. In model 
4, infill walls are provided in an irregular pattern both in plan and elevations to un‑
derstand the effect of irregularity on the seismic capacity of the structure. 

Figure 7
Capacity curves for 
lateral load patterns 
in x ‑dir (left) and y ‑dir 
(right).
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After modelling in Revit, these structural models are exported using the framework 
into XML format and then imported into SeismoStruct. Pushover analysis of all the 
models is performed for different lateral load patterns and their corresponding ca‑
pacity curves are obtained and shown in Figures 9 ‑10. 

It can be observed that structural infill walls have significant effects on the behav‑
iour of the structure under seismic forces. The presence of infill walls modifies both 
base shear and displacement and enhances the integrity and stability of RC frames. 

Figure 8
Building models to be 
analyzed.

Model 1

Model 3

Model 2

Model 4

Figure 9
Uniform lateral load in 
the x ‑direction (left) and 
y ‑direction (right).

Figure 10
Triangular lateral load 
in the x ‑direction (left) 
and y ‑direction (right).



356 BIM-BASED SEISMIC ANALYSIS OF EXISTING REINFORCED CONCRETE BUILDINGS

However, the ductility of the structure decreases significantly in y -direction due to 
the addition of infill wall and the structure fail after reaching its ultimate base shear 
capacity. It can be seen that the structure has a higher load capacity in x ‑direction as 
compared to y ‑direction for both lateral load patterns.

4. Conclusions

The main objective of this work was to propose a BIM ‑based framework to facilitate 
the seismic assessment of existing RC buildings using non ‑linear pushover analysis. 
In this research, a framework based on a visual programming script was developed in 
Dynamo which is used to export data in XML format from the BIM model (in REVIT) 
to seismic analysis software (SeismoStruct) for its seismic assessment. A set of mod‑
elling rules were established for adequate export and discussed within the research, 
with a particularly time ‑effective process to model the reinforcement without the 
explicit need to model the actual reinforcement bars. The BIM model contained all 
the relevant data for export including geometry, material properties and reinforce‑
ment data. Furthermore, to study the effect of infill walls on the seismic capacity of 
the buildings, the interoperability framework allowed the direct import of the corre‑
sponding relevant data from the BIM authoring tool to the seismic analysis software. 
The framework is also capable of exporting the footings for the columns. 

The following points can be concluded from the studies performed in this research.

• The geometry of all the structural elements including columns and beams is 
successfully exported from Revit to SeismoStruct, as well as non ‑graphical 
information such as material properties. Thus, the added value of having in‑
formation available on a BIM model, allows the structural engineer to ease 
the tasks of modelling/input for the seismic analysis software, thus reducing 
errors and allowing to concentrate on the highly complex tasks of analysing 
results and taking decisions on the potential need for strengthening.

• Modelling of reinforcement is one of the complex tasks in the BIM mod‑
elling process. The alternative model developed herein, based on a set of 
non ‑graphic parameters has revealed itself effective. Time of modelling and 
chances of error in modelling is strongly reduced as compared to the full 
modelling of rebars in the BIM authoring tool.

• The results of the pushover analysis performed in this article show that the 
studied structure is sufficient to resist seismic loading. Although flexural 
and shear hinges are developed both in columns and beams at different 
storeys for different lateral load patterns, these were developed after target 
displacement had been achieved.

• The studies and research performed in this research show that infill walls 
have a significant contribution to the seismic capacity of the structure. The 
seismic capacity of the structure enhances up to 40% when infill walls are 
provided continuously both in plan and elevation.
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• Overall, the proposed framework has satisfied the initially set requirements 
of interoperability and demonstrated the feasibility of operation with case 
study building.
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Resumo

O “Design Generativo” é um processo que proporciona iterativadadade, para avalia‑
ção de situações de projeto, que envolvem múltiplos objetivos de otimização. A utili‑
zação deste conceito proporciona ao projetista testar e avaliar um maior número de 
soluções de projeto, encontrando a opção ótima em menor tempo. Neste contexto, 
este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica a respeito de 
algoritmos genéticos, que são a estrutura computacional das ferramentas de Design 
Generativo, assim como, avaliar a utilização destes em etapas de desenvolvimento 
de projetos estruturais. Ademais, foi realizado um estudo de caso, da geração do 
plano de corte de painéis de tela soldada em um projeto de paredes de concreto em 
BIM. Neste estudo, foi desenvolvido um script no Dynamo, com o suplemento “Design 
Generativo”, introduzido no software Revit, na versão 2021, para geração dos planos 
de corte. Os objetivos de otimização foram definidos com base em uma lógica de em‑
pacotamento bidimensional, e o resultado do fluxo foi comparado, qualitativamente 
e quantitativamente, com resultados obtidos para o mesmo projeto, utilizando o 
software TQS e outro software que tem como base algoritmos genéticos. Assim, foi 
possível avaliar que, no cenário estudado, a utilização de algoritmos genéticos, de 
maneira geral, pode ‑se equivaler quantitativamente a métodos convencionais de 
otimização, e aprimorar o fluxo de projeto. 
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1. Introdução

O “Design Generativo” é um processo iterativo de desenho, baseado na geração de 
um certo número de resultados atrelados às condicionantes de projeto, e cada um 
destes resultados é avaliado relativamente a cada uma destas condicionantes, que 
são por fim os objetivos que regem a modelagem. As ferramentas de “Design Gene‑
rativo” usam princípios da evolução, como os operadores de seleção, cruzamento e 
mutação, para iterativamente gerar soluções e avaliá ‑las de acordo com os objetivos, 
sendo assim, considerados algoritmos genéticos [1].

Diante desta perspectiva, o “Design Generativo”, torna -se uma importante ferramenta 
para o desenvolvimento de processos de “design” e modelagem, que envolvem uma 
multiplicidade de critérios. Desta maneira, ferramentas baseadas neste conceito têm 
se tornado muito úteis, principalmente para profissionais da Arquitetura, em fases 
iniciais de projeto, como estudo de viabilidade, que visam definir o cenário mais oti‑
mizado de implantação de um projeto.

Embora menos utilizado em outras disciplinas da construção, tem sido possível ob‑
servar também os impactos e possibilidades de uso do “Design Generativo” para a 
área de estruturas. Desta forma, este trabalho terá como base estudar, dentro do con‑
texto da Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modeling 
– BIM), o uso de algoritmos genéticos na área de estruturas, a partir de um estudo de 
caso que visará otimizar o plano de corte dos painéis de tela soldada em sistemas de 
parede de concreto moldadas no local.

Ademais, este trabalho se justifica, principalmente, pelo objetivo de aumentar a ra‑
cionalização do uso das telas soldadas, sendo possível otimizar resultados para pro‑
dução no método construtivo de Paredes de Concreto Moldadas no Local. O qual, 
atualmente no Brasil, é o sistema mais utilizado para construção de edificações de 
interesse social no programa Casa Verde e Amarela (Minha Casa Minha Vida), repre‑
sentando mais de 250 mil unidades habitacionais realizadas ao ano.

Portanto, este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um método de oti‑
mização dos planos de corte das telas soldadas em um sistema de paredes de con‑
cretos moldadas no local. Tendo como base o conceito de “Design Generativo”, para 
permitir uma análise de múltiplos critérios e também garantir um processo iterativo 
dentro do fluxo BIM, proporcionando fluidez ao desenvolvimento do projeto, diante 
da possibilidade de avaliar diferentes cenários de maneira prática, simplificando a 
busca pela opção ótima.

2. Revisão da literatura

A revisão da literatura será formulada pelos principais itens que compõem a estru‑
tura do trabalho, para assim, estabelecer as bases de desenvolvimento. Desta for‑
ma, serão estudadas referências bibliográficas relativas ao “Design Generativo” com 
enfoque nos conceitos de otimização e composição de algoritmos genéticos, assim 
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como, a aplicação em projetos estruturais. O segundo item de pesquisa será a pro‑
gramação visual, tendo em vista que, esta será a forma de desenvolver a estrutura do 
método de otimização, e por fim, as definições de projetos estruturais com o sistema 
construtivo de paredes de concreto. 

2.1. Design generativo

Em um processo de desenvolvimento de projeto, o tempo de elaboração de um de‑
sign é geralmente limitado. Portanto, um projetista não consegue explorar todo o 
espaço de soluções viáveis e então, apenas testa e melhora uma pequena quantida‑
de de opções para definir a solução final [1]. Neste cenário, surge a necessidade de 
cooperação entre o projetista, com a intuição e experiência, e os métodos computa‑
cionais com a alta capacidade operacional, para se atingir as soluções mais otimiza‑
das para um problema.

Portanto, o conceito de Design Generativo surge como uma vertente de métodos de 
otimização de situações de projeto, que, por sua natureza, precisam satisfazer várias 
restrições. O Design Generativo é baseado em métodos de busca de soluções, cha‑
mados de algoritmos genéticos, que se apropriam de processos evolucionários, para 
alcançar a otimização. Através destes processos é possível aprender com os designs 
que foram analisados, e aplicar esse conhecimento para gerar projetos novos e de 
melhor desempenho [2]. Logo, o Design Generativo se constitui por um processo 
iterativo de três principais etapas: gerar diferentes soluções para o design, avaliar a 
aptidão de cada opção com base nas restrições de projeto e fazer a união dos parâ‑
metros das melhores soluções para evoluir para uma nova geração de opções.

2.2. Otimizações de objetivos múltiplos

A otimização deve ser considerada uma ferramenta de decisão, em que esta tem 
como função, a melhoria do resultado e não a obtenção da solução exata para um 
problema. Desta forma, para usar este tipo de ferramenta é necessário modelar a 
situação, identificando as variáveis do problema para relacioná -las de maneira a se 
obter valores ótimos como resultado [3]. 

Uma otimização de objetivos múltiplos envolve avaliar diferentes objetivos, restri‑
ções, para encontrar as decisões ótimas de solução. A complexidade do processo de 
Design geralmente envolve múltiplos critérios a serem satisfeitos, o que gera uma 
contradição nas definições, tendo em vista que, para maximizar uma função de múl‑
tiplos objetivos, seria necessário minimizar pelo menos um dos parâmetros [1]. Desta 
forma, não haveria apenas uma solução para atingir todos os objetivos, mas sim, um 
conjunto de opções ótimas para serem avaliadas na decisão. Portanto, se o modelo 
elaborado é simplista, este não será suficientemente capaz de receber os dados de 
entrada e avaliá ‑los de forma correta, e ao ser muito complexo, pode se tornar muito 
difícil de resolver. A construção de um modelo apropriado deve ser o primeiro passo 
para a otimização [4].
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Os processos de otimização podem ser divididos em métodos clássicos e os modelos 
computacionais que compõem a computação evolucionária. Os métodos clássicos 
são aqueles que se baseiam em algoritmos determinísticos, que geram uma sequên‑
cia determinística de possíveis soluções, logo, estes tendem a utilizar a primeira 
derivada da função que modela o problema. Os métodos evolucionários, algoritmos 
genéticos, se baseiam em processos iterativos com a ideia de avaliar a função do 
modelo. De maneira que é realizada uma busca baseada em conceitos de probabili‑
dade, dirigindo a busca para a região do espaço amostral de possíveis soluções onde 
é mais provável localizar o ponto ótimo [3].

2.3. Algoritmos genéticos

As principais vantagens do uso dos algoritmos genéticos são [5]: lidar com um gran‑
de número de variáveis; fornecer uma lista de variáveis ótimas e não apenas uma 
solução; trabalhar com dados gerados numericamente, dados experimentais ou fun‑
ções analíticas; a otimização pode ser realizada com variáveis contínuas e discretas; 
não são necessárias informações sobre as derivadas; a otimização pode ser feita com 
variáveis codificadas.

O fluxo geral de processos de um AG pode ser definido pela sequência: criação ran‑
dômica de um conjunto inicial de soluções, sendo este, a população pai da primeira 
geração; a partir de cada indivíduo da população, é calculado o grau de aptidão 
para o problema [1]. Se o grau calculado de alguma solução satisfazer o critério de 
parada, o algoritmo encerra. Caso contrário, dois indivíduos da primeira geração são 
escolhidos para a reprodução de um novo indivíduo, esse cruzamento gera a popula‑
ção filha da primeira geração. Então, é aplicada uma mutação randômica na popula‑
ção filha para diferenciação dos cromossomos e possivelmente gerar características 
mais adequadas nas soluções aos problemas. Depois deste processo, é calculado o 
grau de aptidão dos indivíduos da população filha e junto à população pai, é formada 
a primeira geração de soluções. Todos estes indivíduos são ordenados pelo grau de 
aptidão. Então os indivíduos melhor classificados formam a próxima geração. 

O processo de classificar a população filha e pai em um mesmo conjunto, formando 
uma geração, é chamado de elitismo. Desta forma, é assegurado que as soluções com 
maior grau de aptidão serão preservadas.

Portanto, pode ‑se considerar quatro principais blocos que compõem um algoritmo 
genético, a definição das variáveis, sendo os inputs, a geração de uma população 
inicial, os métodos avaliadores para calcular o grau de aptidão dos indivíduos das 
populações, e os métodos de convergência para atingimento dos critérios de parada. 
O fluxo de processos de um algoritmo genético é apresentado na Figura 1 adapta‑
da [3].
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Os estudos da computação evolucionária e os algoritmos genéticos na engenharia 
estrutural tiveram início no meio da década de 70. Estes são divididos entre três 
principais categorias: otimização de tipologia, busca por uma disposição ideal de 
material para um sistema estrutural; otimização de forma, que busca pelo melhor 
contorno de um sistema; e otimização de dimensionamento que busca pelas seções 
e dimensões ótimas [6].

2.4. Programação visual

Na programação visual, os comandos textuais, desenvolvidos por códigos, são subs‑
tituídos por elementos gráficos e estes, são manipulados para executar tarefas [1]. 
Atualmente, vários softwares de modelagem e desenvolvimento de projetos BIM 
contemplam ferramentas de programação visual para simplificação e automação de 
projetos, podendo ser citados como exemplo: “Open Buildings Designer” com a fer‑
ramenta “Generative Components”, “Rhinoceros” com o “Grasshopper” e “Revit” com a 
ferramenta “Dynamo”.

A partir do Revit 2021, foi incorporada uma ferramenta chamada “Generative De‑
sign”, que permite desenvolver estudos de design com base em algoritmos genéticos. 
Esta ferramenta trabalha em conjunto ao Dynamo no Revit, de forma que a imple‑
mentação lógica é estruturada no Dynamo e exportada para o “Generative Design”, 
permitindo que o usuário desenvolva os estudos de otimização. Inicialmente, esta 
ferramenta foi liberada ao usuário, em fase de testes, em 2019, com o nome Refinery.

Um possível fluxo para o desenvolvimento de estudos de otimização de design em 
fases iniciais de projeto, pode ser estruturado da seguinte forma [1]:

• as variáveis e restrições são implementadas no Dynamo, este é o trecho do 
código responsável por gerar as características dos indivíduos da população;

• também no Dynamo é implementada a avaliação de aptidão dos indivíduos 
com base nos objetivos; 

Figura 1
Fluxo de processos de 
um algoritmo genético.
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• os dados de saída das avaliações são enviados para o Refinery, o qual funciona 
como o “motor” de otimização, a partir de um algoritmo genético;

• após terem ocorrido os processos evolucionários no Refinery, os dados 
processados retornam como parâmetros de entrada para o Dynamo e ciclo 
recomeça.

2.5. Projeto Estrutral em Paredes de Concreto

O projeto estrutural de paredes de concreto deve ser constituído por desenhos que 
contenham as plantas de forma e elevações das paredes, com as respectivas arma‑
duras [7]. Neste tipo de projeto, a armadura principal das paredes, em geral, é deta‑
lhada com telas soldadas de aço (malha de armadura eletrosoldada) que possuem 
a mesma área de aço na direção longitudinal e transversal (tipo Q). A área de aço a 
ser utilizada, é definida principalmente pela espessura da parede e deve -se garantir 
um trespasse mínimo de 30 cm entre os cortes de tela, conforme Figura 2. Com base 
nas dimensões de trechos de tela definadas nas eleações, uma etapa importante do 
projeto é a definição do plano de corte dos painéis comerciais. Que tem o objetivo 
de minimizar a quantidade a ser comprada, consistindo em definir a forma ótima de 
cortar os painéis de 600cm x 245cm, para obter todos os cortes requeridos (Figura 2). 
Para realizar este processo, é comum utilizar ferramentas computacionais como o 
TQS e o CutLogic2D.

3. Implementação

Foi definido um estudo de caso como metodologia para avaliar o desenvolvimento 
da abordagem generativa na otimização dos planos de corte das telas soldadas, e 
este terá os seguintes passos:

• extração dos quantitativos de comprimento, largura, peso e tipo dos cortes 
de tela soldada das paredes de concreto do modelo estrutural no Revit, de 
um projeto de referência de uma edificação multifamiliar de 5 pavimentos. 
O projeto possuí paredes de10cm de espessura, em que majoritariamente 
foram utilizadas telas Q92 (0,92cm²/m de área de aço, com fios de 4,2mm 
espaçados por 15cm nas duas direções;

• geração do plano de corte dos painéis comerciais, com base nos dados 
extraídos do modelo, com auxílio de software consolidado, baseado em 
algoritmos genéticos, para obtenção de referência;

Figura 2
Exemplos de 
detalhamento de um 
projeto estrutural em 
Paredes de Concreto.
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• definição da função objetivo de otimização em script no Dynamo, para 
desenvolvimento da abordagem generativa, com o “Design Generativo” no 
Revit 2021.  

• comparativo de resultados entre os quantitativos do plano de corte do 
projeto de referência, feito com a ferramenta “Esquema de Telas” do software 
TQS, com os obtidos pelo software baseado em algoritmos genéticos e com 
o script desenvolvido.

3.1. Objetivos de otimização das telas

O processo de otimização das telas soldadas envolvem dois principais aspectos, a 
definição da paginação dos recortes nas elevações, respeitando os trespasses e áreas 
de aço, e o encaixe destes recortes nos painéis comerciais, processo denominado de 
plano de corte. Este tem como função determinar a quantidade de painéis necessária 
para executar o detalhamento estrutural.

Desta forma, torna ‑se possível, avaliar o peso de aço na estrutura, sem perdas e com 
perdas, determinando assim, o índice de otimização. Portanto, a função objetivo deve 
ser maximizada pelas soluções que atingem o menor número de painéis.

3.2. Empacotamento bidimensional

Os problemas de otimização de corte, têm uma estrutura idêntica e podem ser des‑
critos computacionalmente como problemas de empacotamento bidimensional. De 
maneira geral, são compostos por dois conjuntos de objeto: os objetos de grande 
tamanho, chamados de recipientes e os de menor tamanho, chamados de itens [8]. 
Desta forma, no caso deste estudo, os painéis comerciais são os recipientes e os itens 
são os recortes de tela.

Ademais, estes conjuntos, devem possuir duas dimensões geométricas e os itens 
devem ser selecionados e organizados em conjuntos que serão inseridos nos reci‑
pientes. As regras a serem respeitadas são: os itens de um conjunto devem caber 
totalmente no recipiente atribuído e nenhum item pode se sobrepor. Portanto, não 
se pode ter sobreposição dos recortes de tela dentro dos painéis e os recortes não 
poderão ultrapassar a linha limite que define os painéis.

Portanto, a função objetivo estabelecida será implementada com auxílio de progra‑
mação visual, no plugin Dynamo do Revit, assim como as restrições definidas pelas 
regras. Desta forma, a busca pela resolução do problema, será realizada por meio de 
algoritmos genéticos implementados pela ferramenta “Generative Design” do Revit. 
Ademais, para referência e estudo dos padrões de corte, será desenvolvido um fluxo 
para definição dos planos de corte no software CutLogic2D, que tem como método de 
resolução algoritmos genéticos.
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3.3. Extração de quantitativos do projeto referência

A modelagem do projeto foi desenvolvida com uma estruturação em vínculos Revit, 
de pavimento térreo, tipo e cobertura, posicionados em um arquivo hospedeiro. Para 
extração dos quantitativos necessários, foi criada uma tabela, considerando a estru‑
tura de modelagem, da categoria “Structural Fabric Reinforcement”, com os campos 
dos parâmetros “Type”, “Mark”, “Cut Overall Lenght”, “Cut Overall Width” e “Cut Overall 
Mass”, especificando assim, cada um dos cortes de tela, modelados no projeto. Estas 
informações foram exportadas para o excel, para integração com o CutLogic2D.

3.4. Fluxo de definição de planos de corte no CUTLOGIC2D

Com base na extração descrita no item 3.3, foi possível mapear estes parâmetros 
no CutLogic2D, criando o banco de dados dos “itens”. Então, foram configuradas as 
dimensões dos painéis “recipientes”, sendo: 6,00 metros x 2,45 metros. Por fim, o 
programa foi executado duas vezes, uma utilizando o padrão de corte “guilhotina” e 
a outra “aninhado”, disponíveis no programa, obtendo -se o resultado mais favorável 
entre as duas. Assim, foi possível exportar as informações de: desenho dos planos de 
corte em formato CAD, a quantidade de painéis necessária, o índice de aproveitamen‑
to e a quantidade de “layouts” para cortar os painéis.

3.5. Abordagem generativa para definição dos planos de corte

Para o desenvolvimento da abordagem generativa no Revit, foi utilizada a versão 
2021 do mesmo, tendo em vista que, o addin para criação de estudos generativos só 
é compatível a partir desta versão. A lógica foi desenvolvida no addin de programa‑
ção visual, Dynamo 2.6.1.

Nele, foram definidas as variáveis, restrições e objetivos de otimização que compõem 
a lógica do design. Assim, o estudo no “Generative Design”, funcionará como motor de 
geração de soluções com base na aptidão calculada. 

De maneira geral, a rotina no Dynamo coletará no modelo as informações das telas 
soldadas, e inicialmente gerará uma quantidade mínima de painéis no tamanho co‑
mercial (Figura 3 – etapa A) e serão inseridos todos os cortes com pelo menos uma 
dimensão equivalente a do painel (etapa B). A partir disso, serão gerados pontos de 
referência dentro destes painéis, para a inserção dos demais cortes coletados do mo‑
delo nas áreas disponíveis (em vermelho na etapa C). A definição destes pontos (eta‑
pa D) e a quantidade de painéis adicionais que será necessário incluir, serão regidas 
a cada iteração, pela avaliação da área de cortes sobrepostos e a área de cortes fora 
dos painéis. A estrutura da lógica no Dynamo foi organizada em quatro agrupamen‑
tos principais: dados de entrada, geradores, avaliadores e dados de saída. Os dados 
de entrada são compostos pelo dados obtidos do modelo e os nós do tipo “slider”, 
que representam as variáveis: quantidade de painéis, posição em X dos cortes dentro 
dos painéis e um número randômico “semente”, para definir a ordem de inserção dos 
cortes nos painéis; os geradores são os trechos do script responsáveis por recriar 
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o plano de corte com base nos dados de entrada; os avaliadores definem a função 
objetivo para calcular a aptidão do que foi gerado; por fim, os dados de saída são os 
valores calculados para otimização: quantidade total de painéis, área de cortes fora 
dos retângulos que definem os  painéis e quantidade de cortes que possuem áreas 
sobrepondo. Cada grupo foi classificado em um destes agrupamentos, através de um 
sistema de cores, para melhor documentação da lógica.

3.6. Estudo generativo

Com todas as etapas desenvolvidas no Dynamo, a rotina pode ser exportada para o 
“Generative Design”, e assim, fica acessível para criação dos estudos. Os passos para 
definição do escopo do estudo estão atrelados ao que foi desenvolvido no Dynamo 
e os objetivos fins de para avaliação do estudo. 

Considerando o método de otimização, a primeira etapa consiste em definir as variá‑
veis que poderão ser manipuladas. As variáveis, são exatamente os nós configurados 
como dados de entrada, do tipo “slider”. Estas, possibilitarão ao AG, fazer a busca por 
soluções em um maior espaço amostral, pela variação dos valores em cada iteração. 
Desta forma, torna -se possível aumentar a “variabilidade genética” dos indivíduos 
nas gerações. 

A segunda etapa consiste em definir as metas de otimização para cada um dos dados 
de saída. Com base nessas definições e as funções de avaliação o algoritmo estabe‑
lecerá os indivíduos com maior aptidão para o atingimento dos resultados. 

No caso da definição do plano de cortes, tem -se como objetivo, obter a quantida‑
de mínima de painéis comerciais a serem comprados, atendendo os requisitos do 
projeto. A quantidade de sobreposições e a área de cortes fora dos painéis deve ser 
minimizada, e em um cenário de projeto deve ser igual a 0, para que se tenha um 
plano de corte real, tendo em vista que todos os “itens” devem estar dentro dos “re‑
cipientes” e não podem se sobrepor [8].

Por fim, deve -se definir a quantidade de populações e gerações, buscando o equi‑
líbrio entre a demanda de indivíduos para percorrer o espaço de busca e o tempo 
de processamento que populações grandes e muitas gerações podem demandar.  

Figura 3
Processo de 
“preenchimento” dos 
painéis com os cortes 
de tela.
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Ademais, é válido ressaltar que a configuração de uma pequena população para mui‑
tas gerações, pode condicionar a pressão de seleção em uma área limitada de busca, 
assim como, poucas gerações para grandes populações, podem refletir em soluções 
pouco aprimoradas devido ao curto processo evolutivo. 

Após o processar, obtem ‑se as soluções de maior aptidão, podendo avaliar as carac‑
terísticas de cada uma, e compará -las em gráficos para a tomada de decisão. Confor‑
me na Figura 4.

4. Análise dos resultados

O plano de corte do projeto de referência indicava a necessidade de 171 painéis 
do tipo Q92 para realizar a armação das paredes. Com a utilização do CutLogic2D 
obteve ‑se o resultado de 170 painéis necessários. A partir do estudo generativo rea‑
lizado com o script desenvolvido no Dynamo, não foi possível alcançar um resultado, 
restringindo a 0 o valor resultante nas sobreposições entre cortes e área de cortes 
externa aos painéis. Esta condição de processamento, é requisito para utilização do 
método em situação de projeto, pois, qualquer valor resultante nestes avaliadores, 
indica soluções não realísticas para definição do plano de corte. Portanto, não  é 
possível comparar os resultados com o projeto de referência ou o CutLogic2D.

Para avaliar os resultados do algoritmo, foi feito um processamento sem restrições 
nos avaliadores, mas com metas de minimização das sobreposições e áreas externas 
aos painéis. Para isso, foi considerada a população com 20 indivíduos e um total de 
10 gerações. Os indivíduos melhor ranqueados estão representados na Tabela 1.

Figura 4
Visão geral da interface 
de resultados do estudo 
generativo.
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Indivíduo QTD de Painéis 
Q92

Área externa 
aos painéis

Sobreposição 
entre cortes

1 165 964 172

2 169 988 167

3 164 957 177

4 163 951 178

A partir dos dados da Tabela 1, pode ‑se inferir que, nas melhores soluções encon‑
tradas pelo algoritmo, houve sobreposição em 20% dos cortes, tendo em vista, a 
quantidade total em projeto de 887. Considerando que a área total dos cortes se 
aproxima de 2400 m², observa ‑se que, aproximadamente 40% está fora dos painéis. 
Ademais, a quantidade de painéis obtida, não é realista, diante dos valores resultan‑
tes superiores a 0 nos avaliadores. Essa ineficiência tende a estar principalmente 
relacionada com a forma de definição dos pontos de inserção dos cortes, dentro das 
iterações. Para o projeto utilizado, foram gerados aproximadamente 1100 pontos 
(Figura 3 – etapa D), para inserção de aproximadamente 650 cortes restantes. Como 
não foi criada nenhuma condição de penalização ou regra específica de seleção dos 
pontos, esta ficou muito generalista, resultando em definições pouco restritas, para 
um espaço de busca muito grande. Através de uma combinação entre os pontos (p) 
e itens (i) a serem alocados, pode ‑se ter a magnitude desse espaço de busca, que 
supera a 4x10300.

Destaca ‑se também o tempo de processamento, que nesse estudo foi de 30 minutos, 
enquanto  o CutLogic2D, gastou 3 minutos para encontrar a melhor solução. A baixa 
performance da solução condiz com o elevado uso de programação visual adotado 
no desenvolvimento.

5. Considerações finais

Em relação ao principal objeto de estudo, as otimizações envolvendo algoritmos ge‑
néticos, o primeiro ponto a se destacar é que pelos resultados obtidos em compara‑
ção do CutLogic2D, com o projeto de referência, pode se observar uma equivalência, 
entre os processos de empacotamentos bidimensionais, em relação à métodos de 
otimização exatos, convencionais e de computação evolucionária. 

Diante desse aspecto, o desenvolvimento de melhorias, na lógica proposta no módu‑
lo de “Generative Design” do Revit, para habilitar o uso em projetos, tem sentido no 
contexto de acelerar as tomadas de decisão no desenvolvimento do projeto, reduzir 
tempo de etapas e aumentar a gestão da informação, mas pouco afetaria na eficiên‑
cia de redução de perda alcançadas com outras ferramentas. 

As correções e melhorias levantadas estão relacionadas a melhor definição dos 
pontos para inserção, reduzindo o espaço de busca e tempo de processamento. Os 
métodos para seleção da ordem dos itens a serem inseridos, que envolvem processos 

Tabela 1
Indivíduos melhor 
raqueados.
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semelhantes aos utilizados na inserção dos dois primeiros conjuntos de cortes, de‑
mandam ciclos contínuos de verificação das dimensões dos elementos e reordena‑
ção com base nas posições de inserção, sendo necessário estruturas de repetição 
[8]. Essa implementação vai de encontro à melhoria de desempenho, pois, ambas 
demandam maior uso de programação textual, que no Dynamo, é viabilizado por 
Python. Desta forma, entende ‑se ser possível atingir resultados mais realísticos.
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Resumo

Um aproveitamento hidroelétrico consiste num sistema constituído pela estrutura 
resistente, as estruturas hidráulicas, o maciço de fundação e a albufeira. Este tipo de 
empreendimento envolve desafios hidrológicos, estruturais e geotécnicos, apoiados 
por ensaios de prospeção e de caracterização dos materiais e planos de observação 
e instrumentação.

As barragens de betão são estruturas que apresentam um elevado risco potencial e 
um elevado custo operacional, associado à perda de funcionalidade, no caso de ro‑
tura. O controlo de segurança estrutural visa reduzir esse risco e divide ‑se, em geral, 
em três atividades: i) monitorização, i.e., na exploração do sistema de observação e 
na realização de inspeções visuais regulares e de ensaios de caracterização; ii) aná‑
lise e interpretação dos resultados da observação através de modelos estatísticos e 
modelação numérica, iii) avaliação da segurança e tomada de decisão.

A metodologia Building Information Modelling (BIM) permite definir uma aborda‑
gem sistemática para o desenvolvimento das atividades de controlo de segurança de 
barragens, desde a fase de projeto, construção, exploração e abandono e demolição.

Este trabalho descreve as várias vertentes do controlo de segurança estrutural de 
barragens de betão, com particular foco na fase de exploração. Discutem ‑se as prin‑
cipais potencialidades e desafios da implementação BIM adaptada estas atividades, 
em particular a aplicação de um sistema de classificação, a definição de regras de 
modelação de objetos específicos e definição de parâmetros, a interligação entre o 
modelo, os sistemas de gestão de informação existentes e os resultados das inspe‑
ções visuais, o apoio à análise estrutural e à tomada de decisão.
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1. Introdução

O Regulamento de Segurança de Barragens (RSB) [1] enquadra as várias atividades 
relacionadas com o controlo de segurança das grandes barragens em Portugal e 
define os vários intervenientes e as suas responsabilidades. De acordo com o RSB, 
grandes barragens correspondem a barragens com mais de 15,0 m de altura (desde 
o ponto mais baixo da inserção na fundação) ou a barragens de altura igual ou supe‑
rior a 10 m que originem uma albufeira com volume superior a 100.000 m3.

Os aproveitamentos constituem sistemas complexos que englobam a estrutura, as 
estruturas hidráulicas, o maciço de fundação e a albufeira. Cada um destes elemen‑
tos envolve um risco potencial para a ocorrência de danos nas populações vizinhas, 
bem como danos materiais e ambientais significativos. O RSB visa a definição das 
exigências legais associadas ao projeto, construção, primeiro enchimento, explora‑
ção, manutenção e abandono destes elementos. Como complemento ao RSB, a Agên‑
cia Portuguesa do Ambiente (APA) disponibilizou um conjunto de documentos que 
especificam mais detalhadamente as atividades [2].

O controlo de segurança estrutural divide ‑se, em geral, em três atividades: i) moni‑
torização, i.e., na exploração do sistema de observação e na realização de inspeções 
visuais regulares e de ensaios de caracterização; ii) análise e interpretação dos re‑
sultados da observação através de modelos estatísticos e modelação numérica, iii) 
avaliação da segurança e tomada de decisão.

A monitorização das ações e da resposta das estruturas é uma das principais ativi‑
dades para o controlo de segurança, não só a curto prazo para manutenção corrente 
mas também para a eventualidade de eventos extremos e a avaliação e deteção de 
cenários de deterioração. Os dados de monitorização devem ser utilizados na análise 
e interpretação do comportamento da estrutura e, no caso de serem identificados 
desvios ao comportamento expectável que poderão comprometer a segurança, de‑
vem ser tomadas medidas por forma a restabelecer o nível de segurança adequado.

Em Portugal, o controlo de segurança das barragens compete às entidades da Admi‑
nistração Pública (APA, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, LNEC, e Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, ANPC), à Comissão de Segurança de Barragens (CSB) e 
ao dono de obra. Estas entidades interagem entre si, desde a fase de projeto até 
ao eventual abandono no sentido de manter o nível de segurança destas obras. O 
desafio associado ao controlo de segurança é considerável dada a complexidade e 
quantidade de informação gerada neste tipo de obras. Para além disso, desde o início 
do projeto até ao final da construção poderão decorrer décadas.

A metodologia Building Information Modelling (BIM) permite definir uma abordagem 
sistemática para o desenvolvimento das atividades de controlo de segurança de bar‑
ragens, desde logo para melhor interação e troca de informação entre os interve‑
nientes, definição de nomenclaturas universais para os diversos elementos e ativida‑
des, uniformização da informação necessária ao desenvolvimento de cada atividade, 
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desenvolvimento de modelos tridimensionais para o apoio ao projeto, construção 
e exploração das obras, desenvolvimento de ferramentas de automatização para o 
tratamento de dados de monitorização e de apoio à decisão, entre outros. 

Recentemente, Argyroudis et al. [3] exploram as possibilidades e desafios relacio‑
nados com utilização de tecnologias digitais para aumentar a resiliência das in‑
fraestruturas face às ações climáticas. Apontam a Internet of Things (IoT), os Digital 
Twins, realidade virtual e aumentada, as nuvens de pontos, a Inteligência artificial 
e a metodologia BIM como tecnologias emergentes para apoiar decisões fiáveis e 
reduzir as incertezas relacionadas com a avaliação de segurança. O trabalho revisão 
bibliográfica de Panah e Kioumarsi [4] permite ter uma visão global da importância 
crescente das aplicações BIM na monitorização e manutenção de estruturas. Jeong et 
al. [5] apresentam uma framework para a gestão da informação associada à monitori‑
zação de pontes com a integração dos instrumentos instalados em obra num modelo 
tridimensional, os resultados obtidos ao longo do tempo e imagens de tráfego. Por 
sua vez, Sacks et al. [6] demonstram as potencialidades de um sistema de gestão in‑
tegrado da monitorização de pontes que inclui a utilização sistemática de nuvem de 
pontos, na perspetiva Scan to BIM. Este trabalho apresenta a mais ‑valia de se apoiar 
numa extensão para pontes da Industry Foundation Classes (IFC).  

A metodologia BIM tem sido adotada cada vez mais correntemente em Portugal, tan‑
to na fase de projeto [7], [8] como na fase de manutenção [9], [10], sendo de destacar 
o trabalho aplicado de Sousa et al. [9] através do qual demonstram as possibilidades 
da incorporação dos resultados de inspeções em pontes num modelo BIM, tendo em 
consideração regras de modelação, níveis de desenvolvimento e metodologias de 
representação. Existem também exemplos de estudos específicos aplicados a bar‑
ragens de betão [11]–[15] e a barragens de aterro [16]. Díaz et al. [15] apresenta 
algumas aplicações da metodologia BIM aplicada a estruturas hidráulicas, incluin‑
do o desenvolvimento da plataforma ODIS – Online Dam Information System para a 
integração dos dados de observação num modelo tridimensional de uma barragem 
de betão. O estudo de Heleno [16] incidiu particularmente em barragens de aterro e 
permitiu desenvolver uma metodologia para a organização e exploração dos dados 
de observação e integração num modelo tridimensional em BIM [16].

Esta comunicação tem como objetivo a apresentar as principais atividades envol‑
vidas no contexto do controlo de segurança estrutural de barragens de betão, com 
particular foco na fase de exploração, dar o enquadramento da aplicação da meto‑
dologia BIM neste tipo de atividade e apontar os desafios da sua implementação 
em Portugal.
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2. Implementação BIM adaptada ao controlo de segurança 
estrutural de barragens de betão

2.1. Principais elementos para implementação BIM

À semelhança de outros exemplos [11], [16]–[18], existe a necessidade de estabele‑
cer uma estratégia para a implementação BIM, neste caso no contexto e premissas do 
RSB. A estrutura do RSB constitui uma base para o estabelecimento da responsabili‑
dade de cada interveniente e da relação entre eles. Dado o seu âmbito alargado, não 
restringe a utilização de ferramentas de apoio ao desenvolvimento das atividades.

A definição de uma estratégia para a realidade portuguesa passa necessariamente 
pela concertação dos vários intervenientes, nomeadamente a APA, o LNEC, a ANPC, 
a CSB e os donos de obra. As diferentes capacidades de investimento dos donos de 
obra existentes em Portugal constituem, desde logo, um desafio para a implementa‑
ção de uma metodologia BIM abrangente, particularmente para obras já existentes. 
Apesar disso, poderão ser desenvolvidos procedimentos centralizados para o apoio a 
esta implementação tanto para obras novas como para obras existentes de grandes 
dimensões.

Nesta comunicação propõe -se, de uma forma geral, os elementos para a definição 
dessa estratégia e identificam -se as várias componentes existentes no controlo de 
segurança de barragens, em particular os integrantes no sistema de gestão da infor‑
mação e no modelo BIM. A estrutura dos processos durante a aplicação da metodo‑
logia BIM deverá seguir, com as adaptações necessárias, o definido na EN ISO 19650-
‑1:2018 [19], na EN ISO 19650 ‑2:2018 [22] e no relatório técnico CEN/TR 17439 [23].

Fazendo um paralelo com as atividades correntes da industria AEC, a natureza da 
atividade de controlo de segurança aproxima ‑se da manutenção de ativos, o que 
corresponde a um nível de avançado do processo de produção de informação [19]. 
Um dos principais desafios relaciona -se com adaptação das normas à realidade por‑
tuguesa do RSB e às especificidades das atividades desenvolvidas, em particular 
durante a fase de exploração (por exemplo, a execução e incorporação dos resulta‑
dos de inspeções, a utilização de um sistema de gestão da informação integrado ao 
modelo BIM, a existência de intervenientes reguladores da Administração Pública). 
A identificação e relação entre os intervenientes, nomeadamente o papel das Auto‑
ridades Nacionais, a produção e trocas de informação nas várias fases do empreen‑
dimento e a transposição dos conceitos base definidos nas normas de uma forma 
transversal a nível nacional deverão ser objeto de discussão no meio técnico. 

A Figura 1 representa esquematicamente os elementos constantes da atividade de 
controlo de segurança de barragens e a sua relação com um modelo BIM, que abar‑
ca toda a informação existente num determinado projeto, e um sistema de gestão 
da informação no âmbito do controlo de segurança. A utilização de um sistema de 
classificação e da filosofia OpenBIM deverão ter um papel central na estratégia de 
implementação, uma vez que permitem a ligação entre as várias componentes da  
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atividade e a interoperabilidade entre intervenientes. Os elementos identificados 
são: i) o sistema de monitorização; ii) as inspeções visuais; iii) os estudos específicos 
de monitorização; iv) a geometria e dados de construção; v) os ensaios e caracte‑
rização da fundação e dos materiais; vi) os dados e resultados de monitorização; 
vii) a interpretação, análise e controlo de segurança; e, viii) a documentação. Cada 
componente constitui uma parcela relativa à atividade de controlo de segurança que 
deverá estar incorporada na estratégia para o processo de implementação BIM.

O Sistema de Información web de Presas (Online Dam Information System – ODIS) de‑
senvolvido pela empresa OFITECO e ViCon constitui um exemplo de uma ferramenta 
BIM que incorpora os dados de monitorização e um modelo tridimensional BIM [15]. 
O sistema permite a visualização dos dados através de séries temporais, a definição 
de modelos estatísticos e de avisos e alertas para a gestão dos planos de emergên‑
cia através de um modelo tridimensional da barragem onde a informação pode ser 
acedida e visualizada, e incorpora a informação recolhida em inspeções visuais na 
base de dados. Por sua vez, Heleno [16], através da utilização de diversas plataformas 
tecnológicas, propôs um workflow para a integração dos dados de monitorização 
num modelo BIM de uma barragem de aterro, permitindo uma melhor perceção do 
comportamento da estrutura.

Estes exemplos demonstram as possibilidades e vantagens de um sistema integrado, 
no entanto, constituem apenas a parte tecnológica da metodologia BIM aplicada ao 
controlo de segurança estrutural. A par destes desenvolvimentos tecnológicos, os 
intervenientes neste tipo de atividades, em particular as instituições públicas en‑
volvidas, poderão contribuir para a uniformização de conceitos, termos e processos, 
a nível nacional, no sentido de melhorar a comunicação e as trocas de informação. 
Esta contribuição poderá ser feita através da publicação de guias e recomendações.

Assim, os primeiros passos para a implementação BIM no contexto do controlo de 
segurança de barragens deverão incluir:

• Definição dos usos BIM associados a este tipo de atividade, para cada fase 
da obra;

• Definição dos requisitos de informação e níveis de informação necessários, 
segundo a EN 17412 ‑1:2020 [22], para cada uso BIM, objeto e fase da obra;

• Definição de mapas de processos para cada tipo de atividade, definindo as 
interações e trocas de informação entre cada interveniente;

• Utilização de um Sistema de Classificação de Informação da Construção 
(CICS) e atualização com termos relacionados com barragens de betão e o 
controlo de segurança estrutural;

• Definição de regras de modelação para a criação uniformizada de modelos 
e objetos BIM;

• Atualização da especificação do formato Industry Foundation Classes (IFC) no 
sentido de permitir a interoperabilidade entre diferentes ambientes BIM;
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• Desenvolvimento de uma plataforma colaborativa para a troca de infor‑
mação entre os intervenientes e das premissas para a sua utilização, prefe‑
rencialmente fundada no formato BIM Collaboration Format (BCF);

• Constituição do sistema de gestão de informação para a interação com o 
modelo BIM e integração de módulos específicos para a informação obtida 
em ensaios e caracterização de materiais, em inspeções visuais e para a 
análise e interpretação dos resultados;

• Desenvolvimento de ações de formação sobre a utilização da metodologia 
BIM para a comunidade técnica.

Centrados na fase de projeto, alguns autores enumeram os desafios da implemen‑
tação BIM, nomeadamente a mudança cultural, a lenta curva de aprendizagem, a 
formação e a facilidade de aquisição de competências dos intervenientes, a maior 
necessidade de envolvimento de equipa, a interoperabilidade, os direitos de autor e 
responsabilização, a elevada dimensão dos projetos [11], [23]. O trabalho de Mon‑
teiro e Lima [18] descreve, de uma forma geral, os desafios de implementação de 
metodologias BIM na indústria da construção, tipifica os perfis de implementação 
(equipas de projeto, empresas de construção, gestores de operação de edifícios e 
donos de obra e promotores) e apresenta alguns princípios operacionais por forma 
a otimizar o processo. Os princípios operacionais descritos são genéricos e válidos 
num enquadramento de alto nível, no entanto podem ser transpostos ao contexto do 
controlo de segurança de barragens, nomeadamente, a sistematização de processos 
de modelação e processos de trabalho em geral, a interação de modelos BIM com 
bases de dados externas e a utilização de plataformas colaborativas para partilha e 
submissão formal de modelos.

Figura 1
Componentes do 
controlo de segurança 
estrutural de barragens 
e interligação entre o 
sistema de gestão da 
informação e o modelo 
BIM, no contexto da 
metodologia BIM.



3774º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

2.2. Definição de usos BIM e dos respetivos níveis de  
informação necessários

Decorrente dos objetivos associados à implementação BIM para o controlo de segu‑
rança, surgem os usos BIM que constituem as atividades/procedimentos que permi‑
tem atingir esse objetivo, através de determinados processos. Na Tabela 1 listam -se 
alguns exemplos de usos BIM nas fases de exploração, com especial foco no controlo 
de segurança de barragens de betão, para cada fase do empreendimento.

Fase Objetivo Uso BIM Implementação

Exploração

Obter uma 
representação 
tridimensi onal 
do sistema de 
monitorização

Modelação 
tridimensional

Criar objetos BIM paramétricos específicos para 
cada dispositivo de monitorização, com base na 
informação existente no Sistema de Gestão de 
Informação.
Definir o nível de informação necessária 
associada a cada um dos objetos BIM.

Apoio à 
interpretação e 
decisão

Registo e 
visualização de 
resultados de 
observação no 
modelo BIM

Potenciar a sincronização entre o modelo BIM e 
o Sistema de Gestão de Informação de forma a 
atualizar automaticamente ambos os sistemas.

Registo e 
visualização de 
resultados de ensaios 
e de caracterização 
no modelo BIM

Desenvolver uma base de dados para a gestão 
dos resultados de ensaios obtidos durante a 
construção.
Transpor os resultados dos ensaios para 
parâmetros de objetos definidos para o efeito.

Visualização de 
alertas no modelo 
BIM

Estabelecimento de critérios para definição de 
alertas para cada tipo de instrumento.
Definição de procedimentos para a visualização 
de alertas.

Apoio às 
inspeções 
visuais

Visualização de 
ocorrências no 
modelo BIM

Normalizar conceitos, definições, propriedades e 
parâmetros (adaptados dos guias da ICOLD e da 
experiência portuguesa).
Criar objetos BIM para cada tipo de ocorrência.

Execução automática 
de fichas e relatórios 
de inspeção

Desenvolver um processo sistemático e uma 
plataforma para o registo de ocorrências e 
sincronização automática com o modelo BIM e 
com o sistema de gestão da informação.
Automatizar a criação de fichas e relatórios de 
inspeção com base na informação disponível no 
modelo BIM.

Obtenção de nuvens 
de pontos dos 
paramentos

Utilizar o modelo BIM georeferenciado para 
a registo e comparação de estados da obra 
obtidos por levantamento de nuvem de pontos

De acordo com a EN 17412 ‑1:2020 [22], a base para o nível de informação neces‑
sário é a definição do objetivo ou uso BIM (razão pela qual se define a informação), 
o momento de produção e entrega da informação, de quem e para quem é a infor‑
mação e sobre que objeto se trata a informação. A informação é definida, em termos 
de Informação Geométrica, Informação Alfanumérica e Documentação (Figura 8 da 

Tabela 1
Exemplos de 
objetivos, usos BIM e 
implementação.
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EN 17412 -1:2020 [22]). Ao especificar um nível de informação necessário de um 
determinado objeto, numa determinada fase do processo, define -se um detalhe geo‑
métrico e de informação do modelo adequado às necessidades de cada uso BIM. 
As necessidades de detalhe geométrico e de detalhe de informação alfanumérico 
poderão não coincidir para muitos dos objetos relacionados com o controlo de se‑
gurança e monitorização, por exemplo, o registo de uma ocorrência no decorrer de 
uma inspeção visual recorrer ao conceito de Patch com geometria simplificada, loca‑
lização georreferenciada no modelo BIM e as diversas propriedades que lhe dizem 
respeito [9] ou a representação de instrumentos de observação de uma forma sim‑
plificada mas que contenha informação relativa à data de instalação, previsões de 
manutenção, fornecedores, constantes de calibração, estado operacional, resultados 
de observação, entre outros.

2.3. Utilização de sistema de classificação e interoperabilidade

Tendo como objetivo o desenvolvimento ou utilização de modelo BIM que integre 
a informação necessária no desenrolar das várias atividades de um determinado 
projeto, o elevado grau de complexidade e de informação existente implica a orga‑
nização e sistematização de cada elemento de uma forma universal. Assim, um dos 
primeiros desafios na implementação BIM das atividades de controlo de segurança 
de barragens constitui a estruturação dos principais conceitos, definições, elementos 
e atividades que compõem o sistema barragem ‑fundação ‑albufeira, nomeadamente:

• Constituintes do sistema (por exemplo, maciço de fundação, barragem, 
órgãos hidráulicos, albufeira, …);

• Tipos de barragens (por exemplo, gravidade, arco ‑gravidade, abóbada, 
contrafortes);

• Definições geométricas (por exemplo, blocos, camadas de betonagem, juntas 
de betonagem, juntas de contração, encontros, paramentos, galerias, …);

• Atividades (por exemplo, consolidação da fundação, impermeabilização 
da fundação, injeção de juntas de contração, controlo de segurança, 
observação, inspeções visuais, ensaios laboratoriais, ensaios in situ, análise 
e interpretação, …);

• Definições do sistema de monitorização (por exemplo, fios de prumo, 
medidores de movimentos de junta, extensómetros de embeber no betão, 
extensómetros de varas, …).

Esta estruturação deverá integrada um Sistema de Classificação de Informação da 
Construção (CICS) existente [24], seguindo os pressupostos pré -definidos, por forma 
a haver maior compatibilidade entre especialidades e uma base comum para a iden‑
tificação de objetos e para a interligação entre o modelo BIM e o sistema de gestão 
da informação. 

No seguimento dos desenvolvimentos do projeto SECClasS (Sustainability Enhanced 
Construction Classification System), em consequência da análise de vários CICS [25], 
foi proposto o sistema de classificação Uniclass 2015 [26] para o contexto português. 
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Atualmente, está a ser desenvolvida uma ferramenta de pesquisa do Sistema de 
Classificação SECClasS [27], que constitui a tradução e adaptação para português do 
sistema Uniclass 2015.

Esta tarefa pode ser muito facilitada pela estrutura já proposta pela Comissão Inter‑
nacional de Grandes Barragens (International Commission on Large Dams, ICOLD) 
através de disponibilização e codificação de vários termos relacionados com a enge‑
nharia de barragens [28]. De referir que durante a implementação do sistema de ges‑
tão da informação gestBarragens (§2.4) foi já desenvolvida uma estrutura que define 
as relações entre determinados objetos (por exemplo, as relações entre elementos e 
sub ‑elementos estruturais: barragem é composta por blocos e juntas de contração; 
a relação entre sub ‑elementos e instrumentos: grupos de extensómetros embebidos 
nos blocos e medidores de movimentos de junta nas juntas de contração). 

Em conjunto com a integração num sistema de classificação, é necessária também a 
extensão destes elementos ao formato Industry Foundation Classes (IFC), seguindo a 
norma [29], à semelhança do que tem sido feito para outros tipos de infraestruturas 
(portos, caminhos de ferro, estradas) e para barragens de betão [30]. 

2.4. Sistema de gestão da informação

O Regulamento de Segurança de Barragens (RSB) [1] determina que o Laborató‑
rio Nacional de Engenharia Civil (LNEC) deve criar e manter atualizado um arquivo 
digital com os dados e resultados de observação das grandes barragens portugue‑
sas. Para esse efeito, o LNEC desenvolveu um sistema de informação, gestBarragens 
[31], [32] que inclui uma base de dados estruturada, assim como diferentes módulos 
operacionais que permitem a gestão dos dados e resultados de observação, das ins‑
peções visuais e da documentação técnica, a visualização de resultados gráficos e o 
apoio à interpretação do comportamento [32]. Este sistema de gestão de informação 
inclui já uma estrutura de dados que poderá servir de base para a definição do mo‑
delo BIM, sendo que a cada tipo de instrumento estão definidos diferentes atributos 
que podem corresponder diretamente a propriedades nos objetos BIM [31].

2.5. Modelo BIM

No seguimento do descrito anteriormente, é essencial o desenvolvimento de mode‑
los BIM que contemplem não só a informação geométrica, através de objetos BIM 
paramétricos construídos segundo critérios de modelação pré -definidos, mas tam‑
bém a informação necessária à sua utilização prática. A integração da informação 
recolhida em inspeções visuais e nas campanhas de observação e a sua visualização 
de forma eficaz e intuitiva é também um ponto a considerar [9], [16].

Idealmente, o modelo BIM deverá partir da fase de projeto, ser adaptado durante 
a fase de construção e disponibilizado como modelo BIM georeferenciado as ‑Built 
para os vários intervenientes no controlo de segurança, integrando as diversas espe‑
cialidades, incluindo o sistema de monitorização.



380 AS POTENCIALIDADES E DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO BIM ADAPTADA AO 
CONTROLO DE SEGURANÇA ESTRUTURAL DE BARRAGENS DE BETÃO

A pré -existência de um sistema de classificação adaptado à realidade das barragens, 
de regras para a modelação e criação de objetos e instruções para a utilização e expor‑
tação para formato aberto, são requisitos para o funcionamento de um sistema inte‑
grado de BIM. A Comissão Técnica de Normalização BIM Nacional (CT197) tem vindo a 
contribuir com recomendações para a uniformização da modelação em BIM que pode‑
rão ser adotadas no desenvolvimento de objetos BIM no contexto de barragens [33].

Como foi referido, estes requisitos constituem a base do processo colaborativo e 
devem ser estabelecidos à priori, com a participação dos diferentes intervenientes.

3. Considerações finais

Esta comunicação tem como objetivo apresentar a atividade relacionada com o con‑
trolo de segurança estrutural de barragens de betão, bem como o contexto norma‑
tivo português, enumerar as condições necessárias para estabelecer uma estratégia 
de implementação da metodologia BIM aplicada a esta atividade e identificar os 
principais desafios. 

É expectável que a implementação da metodologia BIM, adaptada ao RSB, traga 
muitas vantagens no desenrolar dos processos de controlo de segurança, nomea‑
damente através da definição clara das interações entre intervenientes e respetivas 
trocas de informação, na existência de um modelo BIM e um sistema de gestão de 
informação que integrem a informação necessária para os usos pré -definidos. Desde 
logo, a integração de informação não geométrica, incluindo resultados de observa‑
ção e de inspeções, serão uma mais ‑valia para a interpretação do comportamento e 
para o apoio à decisão.
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Abstract
Currently, the construction industry contributes 8% per year to greenhouse gas emis‑
sions which is more than 3 times that of the aviation industry. Steel corrosion af‑
fects the durability of reinforced concrete structures, reduces their service life, and 
increases the lifecycle maintenance costs. For these reasons, this study proposes 
collaborative BIM -based workflows and design for a new sustainable compression-
‑only structural block construction system. Computational and parametric design 
were used to create a compression -only shell structural shape through form -finding 
in Rhinoceros/Grasshopper 3D. Once the overall structural shape was obtained, it 
was thickened and tessellated thereby defining its discrete elements. The construc‑
tion sequence of precast elements was implemented automatically with a cellular 
automata algorithm. Then, a custom tool was created that linked the structural shape 
generated to the structural analysis software DIANA and automated the phased 
analysis which incorporated the construction sequencing. Thereafter, finite element 
analysis (FEA) was used to evaluate the structural behaviour. Additionally, a collabo‑
rative workflow was set up such that engineers and architects can work together to 
create the most optimal structural shape in a BIM environment mediated through 
computational design tools. Through a case study to evaluate the framework, results 
show that with the proposed workflows, an infinite number of arbitrary compression-
-only structural shapes can be defined using form -finding principles. Although, there 
were tensile stresses present during the phased construction they can be further 
minimised with the use of minimal construction supports.
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1. Introduction

In recent decades, the construction industry has been criticized due to its continued 
use of high energy ‑consuming materials such as steel and concrete in a manner that 
is wasteful and neither optimised nor sustainable thereby limiting its productiv‑
ity [1]–[3]. Moreover, unlike other industries that have embraced digitisation and 
automation, the construction industry lags behind and has made little progress on 
this front and is far behind the manufacturing sector as well as the total economy 
trend [4]. Other critical aspects of contemporary construction materials are their du‑
rability and lifecycle. For instance, concrete has been the main material used for 
construction [2] because of its mechanical properties, ease of production, and ability 
to be moulded to the desired geometry. Although some historical concrete structures 
such as the Pantheon in Rome, have been standing for more than 2000 years, modern 
concrete structures require the use of steel reinforcement in addition to the concrete 
to resist external loading effects. The problem is that steel reinforcement is prone to 
rust, and this can happen when the concrete cracks and there is ingress of deleteri‑
ous materials that reach the steel. This affects the durability of the entire structure 
and reduces its service life or increases rehabilitation and maintenance costs [5].

Shell structures have a thickness much smaller than their other dimensions. Due 
to their geometrical properties, these structures tend to have a reduced flexural 
stiffness and thus their stresses develop mainly via membrane action. In the 20th 
century some of the most extraordinary buildings were thin shell concrete structures 
by the likes of Pier Luigi Nervi, Felix Candela and Eero Sarinen. The advantages of 
shell structures are that, first, they are natural looking forms. Secondly, large open 
spaces and areas can be created without the need to use supports in between them. 
Third, due to their thinness, use of the membrane action and the high strength to 
weight ratio, the design is more efficient, and less material including steel reinforce‑
ment can be used. This makes them more environmentally friendly and durable [6], 
[7]. However, shell structures, particularly concrete ones, have some disadvantages 
which have led to their decline in use and popularity. The main one is the cost of the 
formwork which can be as much as a third of the total concrete cost on the project or 
15% of the total construction cost. This cost is usually due to the difficulty and com‑
plexity in setting up and dismantling the intricate formwork and scaffolding [7], [8] 
and is therefore significantly increased when it comes to shapes from form -finding 
processes [9], [10]. Nonetheless, nowadays, innovative options for customisable form‑
work are being considered with the help of technology, computational design and 
inspired by the textile industry, but these are yet to become mainstream [11], [12]. 

2. Background

The present research has been inspired by and developed within the framework 
of the ongoing research project called "Perpectum". Perpectum combines the Latin 
words “Perpectuum” meaning everlasting and “tectum” meaning shelter [13]. Per‑
pectum proposes an efficient and cost -effective construction by using i) sustainable  
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concrete with no rebar thereby avoiding corrosion and leading to indefinite durabili‑
ty ii) customisable moulds for concrete structural panels iii) permanent pre ‑stressing 
cables, and iv) Integrated Project Delivery [13].

Consequently, this work proposes compression ‑only structures tessellated into pre‑
cast panels cast on a flexible mould, constructed with in -situ self -sensing prestress‑
ing cables. 

The panel size can be approximately 1m x 1m with ± 200mm (see Figure 1) to enable 
easy lifting without complex machinery required. A thickness of 300mm is selected 
preliminarily to assess structural performance. Some of the technological aspects in‑
cluding modular fabrication could be available with the current technology [11], [14]. 

Ideally, the prestressing cables employed in Perpectum are low stress, non ‑metallic 
and cost ‑effective members made up of multiple layered and braided cables similar 
to those used in the marine industry. However, in this study, 20mm diameter steel 
cables are used to evaluate the validity of the proposed system. They can be replaced 
by marine cable technology, as they are mere unbonded tendons, and are useful 
mostly during construction. The construction system proposes sequential assembly 
of the concrete panels similar to masonry construction, to maintain robustness dur‑
ing construction. Each concrete panel is prestressed in two directions as it is added 
to the structure to maintain stability. The idea is to have technology that allows 
the concrete panels to have external anchor heads for the post tensioning that are 
decoupled after stressing to allow the next concrete panel to be placed as shown in 
Figure 1. 

3. Proposed BIM framework

A workflow can be conceptualized to achieve the principles of Perpectum. For the 
sake of simplification, the workflow is limited to a simple project where the client, 
an architect and a structural engineer are the only role players. It is assumed that 
there are no Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) requirements in the project 
and responsibilities such as detailing are performed by the architect rather than a 

Figure 1
Perpectum individual 
and combined panel 
concept.
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draughtsperson. The starting point is a client brief describing the project require‑
ments, which results in a completed BIM model detailed enough to be handed over 
to the contractor for construction. Throughout the workflow, it is important that the 
structural engineering and architectural disciplines collaborate and provide continu‑
ous feedback to each other to prevent information latency. Similarly, the interop‑
erability tools presented will prevent errors and information loss during the data 
exchanges. 

The framework is shown in Figure 2 and Figure 3. The figures make use of Business 
Process Model and Notation (BPMN) and describe the workflow for a compression-
-only form -finding design and structural analysis of the construction system. The 
main themes of Processes 1, 2 and 3 are the Geometry Definition, BIM modelling and 
Structural Analysis respectively. Each of the processes are described in greater detail 
forthwith.

Figure 2
Collaborative BIM‑
-based workflows– 
Process 1 and 2.
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Process1, Geometry Definition is the most important process as its implementation 
affects the downstream processes. Initially, it requires the architect to obtain a brief 
from the client and produce the project scope (Process 1a) and preliminary concept 
sketch (Process 1b). Process 1b specifies Autodesk REVIT (Revit) as the software of 
choice but since the sketch is only for discussion purposes, any suitable software 
can be used. This information is shared with the engineer (Process 1c) who then 
defines the preliminary parametric model by using Grasshopper 3D and performs 
form -finding in Kangaroo (Process 1d). Process 1 concludes with an agreed upon 
structural shape in Rhinoceros 3D (Rhino) and Revit (Process 1h) which relies on 
the collaborative effort from both the structural engineer and the architect (Process 
1e ‑g). Due to the Rhino.Inside.Revit plug in, the Rhino geometric shape is then im‑
mediately available in Revit (Process 1h).

The BIM process serves as the starting point for the construction model which is 
finalised in the third process. The process involves the development of the Revit 
model by the architect (Process 2a) including defining the non -geometrical informa‑
tion and increasing the level of detail where required (Process 2b). This is based on 
information provided by the structural engineer and the project requirements. The 
result of Process 2 is a preliminary BIM model in Revit (Process 2c).

Finally, the third process is Structural Analysis whose purpose is to evaluate the 
construction viability of the geometry defined in Process 1 with the proposed phased 
construction system. The process makes use of the Revit model from Process 1h 
and the custom interoperable tool using C# and Python (Process 3a) to transmit the 
geometry for the structural analysis (Process 3b). If only minor changes are required 

Figure 3
Collaborative BIM‑
-based workflows – 
Process 3.
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to the model, they are communicated to the architect (Process 3d) who produces the 
final BIM model to be used for construction (Process 3e) based on Process 2c. The 
framework is flexible and adaptable hence the engineer is also free to amend the 
model if required such as changing support conditions including adding temporary 
supports or other loads during Process 3b. However, major changes to the geometry, 
would necessitate a return to Process 1.

4. Parametric modelling and computational design  
procedure

The form -finding and construction sequencing procedures of Process 1 were car‑
ried out through the Visual Programming Language (VPL) Grasshopper 3D that is 
executed within the Rhinoceros 3D version 7 Computer ‑Aided Design (CAD) software.  

Since the form -finding is achieved by the application of forces to a network of points 
connected by springs, the first stage consists in the definition of a network with 1m 
length subdivisions in each direction. The sizes of the divisions of the network are 
chosen to keep the resulting panels the same size as much as possible and in consid‑
eration of the space for the post tensioned cables. However, the panel edges change 
to 1m ± 200mm after the form -finding is carried out. 

The network of points which are then used to form the lines which are in turn used 
to define the surface. Depending on the desired shape, some of points on the bound‑
ary of the mesh were selected to be the support points. These are the points that will 
remain in the same position when the form -finding is carried out. The points inside 
the boundary of the mesh connecting the lines of the mesh were assigned a vertical 
upward force to move the points, find equilibrium and generate a shape. Additionally, 
all the lines between the points of the mesh were assigned a spring stiffness that 
provides resistance to movement when the vertical force is applied.

Subsequently, the mesh, forces and springs, supports and number of iterations were 
used as inputs to the Physics SOLVER “ZombieKangaroo” to perform the form -finding. 
A fixed number of iterations was selected for the solver to establish equilibrium 
based on the input parameters. When the solver is run, the output is a 3 ‑dimensional 
funicular ‑shaped mesh. Varying the starting points, support locations, spring stiff‑
ness and vertical force results in an infinite number of arbitrary shapes.

The next step was the creation of individual solid panels by thickening and tessellat‑
ing the mesh output to obtain the 3D structure segmented into panels. The last step 
was the assignment of a numbering system to each panel and corresponding cables 
using a cellular automata algorithm based on the selected construction sequence.
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5. Case study

A case study is carried out to assess the proposed framework and the theory. The 
idea is to use the framework to create a compression ‑only structural shape from 
form -finding and assess the structural viability of the proposed construction system, 
as mentioned before. An outdoor shading space at Parque da Cidade, in Guimarães, 
Portugal is proposed. The shell structure is expected to experience wind and snow 
loading. 

Parametric modelling and computational design are conducted as part of Process 1. 
The starting surface (Figure 4b) is made up of two long parallel curves joined to two 
short parallel curves as shown in Figure 4a. Support positions are chosen to be along 
the two short curves (Figure 4c), then the surface is divided into springs and nodes 
where the force is applied (Figure 4d) to produce a freeform surface (Figure 4e). For 
the case study, a network of 14x10 cells is chosen so that the resulting panels from 
form -finding are approximately of size 1m by 1m. The form -finding and tessellation 
process results in the mesh and solid panels with a thickening of 300mm (Figure 4f).

After the connection to Autodesk REVIT (Revit), a custom interoperability tool is used 
such that the geometry is automatically transferred from Revit to DIANA FEA using a 
Python script, negating the need to re -define it. The panels are assigned the concrete 
material properties while the post tensioning (PT) cables are assigned the steel ma‑
terial properties shown in Table 1. 

Figure 4
Parametric modelling 
sequence and results in 
Rhinoceros 3D.
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Material
Young's 
Modulus  

(GPa)

Poisson's  
ratio

Mass 
density  
(kg/m3)

fyk (MPa) fck (MPa) fctd (MPa)
Partial  

safety factor 
(γ)

Concrete 30 0.2 2500  ‑ 30 1.35 1.5

Steel 200 0.3 7700 450  ‑  ‑ 1.15

The PT cables have an anchor force of 40kN applied, with zero wobble factor and 
zero Coulomb friction coefficient. It is assumed that prestress losses are low and 
have been taken into account in the 40kN. For the sake of simplification, the only 
load accounted for during construction is the self ‑weight. The wind and snow loads 
are checked after construction once the temporary supports have been removed 
(stages 142 and 143 respectively) as shown in Figure 5.

In the FEA conducted, the structural materials are assumed to be linearly elastic, 
and a staged construction analysis is performed. Equilibrium should be maintained 
throughout the construction stages. A simplified model is used rather than having 
anchor plates for the prestressing cables or interface elements to observe the stress‑
es between the panels. However, there should be no tensile stresses at the interfaces 
to guarantee construction stability. With more sophisticated models (e.g., with in‑
terface elements added), tension could be acceptable if less than the design tensile 
strength and the equilibrium is maintained. Consequently, the results were focussed 
on the tensile stresses and whether the stresses would lead to concrete cracking and 
secondly whether the interface stresses would cause instability and loss of equilib‑
rium during construction. 

Generally, the tensile forces at the interface increase with the subsequent construc‑
tion stage. Multiplying the tension stresses and their percentage of area on the inter‑
face results in the tensile force at the given interface for that construction stage. The 
highest tensile force is 58 kN which is less than the force provided by the PT cables 
(2×40 kN = 80kN) at each interface. Therefore, the PT cables provide a counter force 

Table 1
Material properties.

Figure 5
Permanent supports 
and wind loading 
conditions in DIANA 
FEA.
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that is more than the tension at the interface and so no loss of equilibrium would 
be expected during construction. Additionally, the tensile stresses (Figure 6) are less 
than the design tensile strength of concrete (refer to Table 1). 

6. Conclusions 

A BIM framework based on parametric modelling and computational design to 
achieve interoperability and collaboration between engineers and architects was 
presented. The framework works for varying shapes and sizes and therefore can be 
used for a variety of structures and applications. For further work, more disciplines 
could be included in the framework such as the MEP engineers and contractor. In 
addition, a more in depth look at the BIM modelling in Process 2 can be investigated 
including preparation of the documents for construction and how these would be 
linked to a factory for modular construction.

Additionally, it would be prudent to include earthquake loading as well as more load 
combinations to evaluate robustness of the structural shapes produced. Although 
the resulting stresses at the interfaces were relatively low, there were not expected 
at all due to the addition of the prestress. For this reason, further investigation into 
the connection or interface between panels would be required to ensure stability.  
Moreover, it would also be worth investigating if increasing the number of cables 
in each direction may reduce the tension at the interface. Furthermore, there is the 
need for technological developments to make the proposed system really viable 
especially related to the challenges in terms of the moulds and cable positioning in 
the prefabrication plant.

Figure 6
Results in DIANA 
FEA for S1 Principal 
stresses at Construction 
Stage 142.



392 COMPRESSION-ONLY PRECAST BLOCK CONSTRUCTION SYSTEM USING BIM AND 
CUSTOM INTEROPERABILITY...

Acknowledgments

The first author acknowledges the Erasmus Mundus Joint Master’s Degree Scholar‑
ship from the European Union for the BIM A+ European Masters Course 2020/2021, 
during which the work was conducted. This work was partly financed by FCT / MCTES 
through national funds (PIDDAC) under the R&D Unit Institute for Sustainability and 
Innovation in Structural Engineering (ISISE), under reference UIDB / 04029/2020 and 
the R&D Unit Landscapes, Heritage and Territory Laboratory (Lab2PT), under refer‑
ence UIDB / 04509/2020. 

References

[1] M. J. Ribeirinho et al., “The next normal in construction”, McKinsey & Company, 
no. June. 2020.

[2] P. Belton, “Building’s hard problem – making concrete green”, BBC Technology of 
Business, 2021. https://www.bbc.com/news/business ‑56716859 (accessed Aug. 
09, 2021).

[3] S. Webb, “Structural issues: the cost of material and the value of labour”, Archi‑
tectural Review, 2021. https://www.architectural ‑review.com/essays/structural‑
‑issues ‑the ‑cost ‑of ‑material ‑and ‑the ‑value ‑of ‑labour (accessed Aug. 09, 2021).

[4] F. Barbosa et al., “Reinventing Construction: A Route To Higher Productiv‑
ity”, 2017. [Online]. Available: http://www.mckinsey.com/industries/capital-
‑projects ‑and ‑infrastructure/our ‑insights/reinventing ‑construction ‑through‑
‑a ‑productivity ‑revolution.

[5] M. G. Alexander and G. Nganga, “Reinforced concrete durability: some recent 
developments in performance -based approaches”, J. Sustain. Cem. Mater., vol. 3, 
no. 1, pp. 1 -12, 2014, doi: 10.1080/21650373.2013.876372.

[6] S. Adriaenssens, P. Block, D. Veenendaal, and C. Williams, Shell Structures for 
Architecture: Form Finding and Optimization, vol. 9781315849. 2014.

[7] A. Zingoni and N. Enoma, “Dual -purpose concrete domes: A strategy for the 
revival of thin concrete shell roofs”, Structures, vol. 28, no. November, pp. 2686‑
‑2703, 2020.

[8] K. Nassar and E. A. Aly, “Automated planning and design of formwork for free‑
form shell structures”, in Construction Research Congress 2012: Construction 
Challenges in a Flat World, Proceedings of the 2012 Construction Research Con‑
gress, 2012, no. May, pp. 1165 ‑1174, doi: 10.1061/9780784412329.117.

[9] A. Tomás and P. Martí, “Shape and size optimisation of concrete shells”, Eng. 
Struct., vol. 32, no. 6, pp. 1650–1658, 2010, doi: 10.1016/j.engstruct.2010.02.013.



3934º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

[10] O. Kontovourkis, M. C. Phocas, and C. Katsambas, “Digital to physical develop‑
ment of a reconfigurable modular formwork for concrete casting and assem‑
bling of a shell structure”, Autom. Constr., vol. 106, no. July, p. 23, 2019.

[11] C. Borg Costanzi, Z. Y. Ahmed, H. R. Schipper, F. P. Bos, U. Knaack, and R. J. M. 
Wolfs, “3D Printing Concrete on temporary surfaces: The design and fabrication 
of a concrete shell structure”, Autom. Constr., vol. 94, no. August 2017, pp. 395‑
‑404, 2018.

[12] M. Popescu et al., “Structural design, digital fabrication and construction of 
the cable -net and knitted formwork of the KnitCandela concrete shell”, 
Structures, vol. 31, no. January 2020, pp. 1287 ‑1299, 2021, doi: 10.1016/j.is‑
truc.2020.02.013.

[13] M. Azenha, “Horizon 2020 Excellent Science ERC Consolidator Grant Proposal”. 
Braga, pp. 1–52, 2019.

[14] A. Hadilou, “Flexible formwork: a methodology for casting funicular structures”, 
Digital Crafting [7th International Conference Proceedings of the Arab Society for 
Computer Aided Architectural Design (ASCAAD 2014)]. 2014.



394 A INTEGRAÇÃO DO BIM NA REABILITAÇÃO DE “AGREGADOS” EM ALVENARIA

A integração do BIM na reabilitação 
de «agregados» em alvenaria

Maria Laura Leonardi1,  
Daniel V. Oliveira2, Miguel Azenha3

1 Universidade do Minho, Guimarães, ID ORCID 0000 ‑0003 ‑3659 ‑3955

2 Universidade do Minho, Guimarães, ID OCCID 0000 ‑0002 ‑8547 ‑3805

3 Universidade do Minho, Guimarães, ID ORCID 0000 ‑0003 ‑1374 ‑9427

Resumo

Uma grande parte dos edifícios antigos em alvenaria não reforçada compõem ‑se em 
"grupos" de edifícios ligados estruturalmente entre si, sendo por isso também conhe‑
cidos como agregados. Estes sistemas complexos são particularmente vulneráveis 
a eventos sísmicos. A implementação de um modelo estrutural visando a sua rea‑
bilitação exige a cooperação de intervenientes com diferentes competências, bem 
como a modelação conjunta de vários edifícios. Para ultrapassar a limitação das 
metodologias convencionais, o artigo propõe um processo de trabalho baseado na 
integração de metodologias BIM aplicadas a construções antigas/históricas (HBIM) e 
de um modelo estrutural discreto de macro ‑elementos. Além do processo de intero‑
perabilidade mencionado, são necessários esforços para alinhar o HBIM com os mais 
recentes esforços normativos, que normalmente se centram em processos relativos a 
construção nova. A abordagem aqui proposta trata inicialmente da criação e entrega 
de informação, efetuando definições ao nível de “Product Data Template” (PDT) e “Le‑
vel of Information Need”. Subsequentemente, é implementado um algoritmo para pos‑
sibilitar a interoperabilidade de software com o objetivo de realizar análises estrutu‑
rais. Os resultados são alcançados em termos de curvas força ‑deslocamento globais 
e danos. A metodologia proposta é aplicada a um caso de estudo em Ortigia, Itália.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.33
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1. Introdução

Os agregados em alvenaria são construções históricas constituídas por sucessivas 
"unidades habitacionais" que formam um complexo estrutural único, e representam 
uma grande parte do património cultural das cidades do sul da Europa. Os recentes 
acontecimentos sísmicos ocorridos na zona central de Itália mostraram a necessi‑
dade de intervir na reabilitação destas construções, mas também a complexidade 
envolvida na compreensão do seu comportamento estrutural. As deficientes ligações 
entre os elementos construtivos e o mau estado de conservação destas estruturas 
são a causa maior da sua vulnerabilidade. Para superar os elevados custos computa‑
cionais da modelação numérica e a necessidade de recolher uma enorme quantidade 
de dados de diferentes tipos, foram propostos vários métodos empíricos à escala 
territorial para uma rápida avaliação da sua segurança [1]. Estas abordagens não são 
comparáveis com os métodos numéricos mais precisos, cuja implementação requer 
a colaboração de vários atores distintos. Assim, a melhoria da capacidade de cola‑
boração das diferentes partes envolvidas é um passo fundamental para melhorar a 
avaliação da resposta sísmica de agregados em alvenaria [1]. Por esta razão, uma 
abordagem baseada no BIM pode ser muito útil para esta implementação. 

Os processos HBIM foram aplicados principalmente a monumentos até à data, ten‑
do sido dados passos significativos na implementação de métodos automáticos ou 
semi ‑automáticos para modelar os seus componentes geometricamente comple‑
xos [2,3]. Em alguns desses casos, foi adicionalmente investigada a interoperabili‑
dade entre software de modelação e software de cálculo estrutural para análises de 
segurança [3]. Podem ser criados modelos de alta precisão com esta abordagem, mas 
a gestão de dados requer o alinhamento com os últimos requisitos de normalização 
BIM, em termos de criação e entrega de informação. Com efeito, o uso de metodolo‑
gias BIM não se cinge à mera análise estrutural, e a mesma estará normalmente inte‑
grada num processo de colaboração mais abrangente que envolve a necessidade de 
definição de protocolos claros para troca de informação. Nesse contexto, a definição 
e utilização de “Product Data Templates” (PDT) torna -se uma importante componente 
para a melhor padronização de trocas de informação [4]. Apesar do conceito de PDT 
já ter sido proposto há vários anos, a sua aplicação à escala nacional ainda está a 
dar os primeiros passos. Mas mesmo a nível internacional, há ainda poucos exemplos 
de países que tenham bibliotecas de PDT’s disponíveis para processos colaborativos 
BIM. No contexto das construções históricas, existe ainda muito pouco trabalho di‑
vulgado ao nível de PDTs [5], sendo esta uma área de investigação que claramente 
necessita de mais desenvolvimentos. Adicionalmente, é também relevante ter em 
conta o “Level of Information Need”, que define a informação que deverá ser trocada 
num determinado contexto de entrega, e que em parte da sua definição corresponde 
à definição de subconjuntos dum PDT que são relevantes para a entrega. 

O presente trabalho, resultante de uma dissertação de Mestrado [6], propõe uma 
estrutura integrada baseada em HBIM para a reabilitação de agregados históricos 
de alvenaria. A repetibilidade das características definidoras desta tipologia permi‑
te a implementação de um conjunto de classes de objetos que são úteis para uma 
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tipologia ampla de construção. Nesse sentido, os parâmetros necessários para as 
análises estruturais são recolhidos num protótipo de PDT para contribuir para o 
processo de normalização. Assim sendo, é definido um subconjunto de informação 
relevante do modelo BIM para transposição para o software de análise estrutural 
por elementos discretos, utilizando um script preparado para o efeito, que recolhe 
os dados conforme necessário. Alguns dos resultados das análises são registados 
diretamente no modelo BIM de que emanou a informação para o cálculo, num pro‑
cesso de interoperabilidade bidirecional. Posteriormente, é feita uma aplicação do 
método proposto a uma unidade de um agregado em Ortigia, Siracusa (Itália). 

2. Metodologia

A assunção de parâmetros mecânicos e de comportamento estrutural dos edifícios 
existentes requer uma etapa preliminar de levantamentos indiretos e diretos da 
construção. Durante esta fase, estão envolvidos vários intervenientes na recolha e 
interpretação de vários dados. A partir da interpretação desta informação, durante a 
fase de análise estrutural, é possível definir os parâmetros mecânicos e os pressu‑
postos de modelação mais apropriados, para modelar eficientemente as estruturas. 
O primeiro âmbito da metodologia proposta é fornecer um sistema de organiza‑
ção eficiente dos dados recolhidos, evitando a perda ou repetição dos mesmos. Para 
este fim, propõe -se um subconjunto de dados para um PDT poder recolher todos os 
parâmetros preliminares e relacionados com os pressupostos de análise estrutural. 
O preenchimento dos PDTs com a informação relacionada com o objeto permite ob‑
ter as Product Data Sheets (PDS). Os dados recolhidos são filtrados com base no Level 
Of Information Need para o fim específico, que é a definição de um modelo discreto de 
macro -elementos. De acordo com a finalidade do modelo, as paredes são modeladas 
como entidades volumétricas, com espessura igual à secção transversal estrutural 
do elemento. As janelas e portas constituem obviamente aberturas. Os pavimentos 
e os telhados são simplificados, sendo modelados através de lajes ortotrópicas cor‑
respondentes. 

A metodologia proposta, representada na Figura 1, é definida de tal forma que o 
modelo de cálculo estrutural seja obtido de forma automática a partir do modelo 
BIM, que por sua vez foi criado com custo relativamente baixo, dadas as vantagens 
inerentes à modelação paramétrica orientada por objetos. O custo controlado da 
modelação proporcionado pela metodologia BIM, aliado à capacidade computacio‑
nal crescente, permitem almejar o cálculo estrutural destes agregados complexos e 
conhecer melhor o seu comportamento, portanto permitindo abordagens de grande 
racionalidade, segurança e sustentabilidade. Os dados do modelo BIM realizado em 
REVIT são exportados através de um script Dynamo como um Open Text File, que 
acomoda a informação necessária para realizar as análises estruturais. Este ficheiro 
é por sua vez analisado diretamente pelo software de cálculo estrutural 3DMacro. 
Finalmente, os ficheiros 3DMacro resultantes do cálculo podem ser lidos pelo script 
Dynamo e representar dados relevantes do cálculo sobre o modelo BIM.
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2.1. Componente e PDT para paredes de alvenaria 

Os protótipos PDT que são propostos seguem o esquema NBS [7] organizando os pa‑
râmetros em grupos. Para esta contribuição, são introduzidos grupos de parâmetros 
para as paredes de alvenaria não reforçada e para os pavimentos de madeira, que 
são os principais elementos estruturais da tipologia avaliada. 

Para os objetos de paredes de alvenaria, os seis conjuntos de parâmetros definidos 
referem ‑se precisamente ao modelo de análise estrutural. A decisão de introduzir 
estes parâmetros específicos, bem como a sua organização, é apoiada pelo código 
de referência utilizado para a avaliação estrutural, que é o Código de Construção 
Italiano [8]. Em particular, "MechanicalProperties", "CorrectiveCoefficients" e "Stren‑
ghteningInterventionCoefficients" referem -se ao material alvenaria. De outra forma, 
os três últimos grupos estão relacionados com a hipótese de modelação discreta ba‑
seada em macro ‑elementos e referem ‑se aos três tipos de rotura no plano associada 
aos macro -elementos. O comportamento de flexão do painel é descrito pelo "Flexu‑
ralBehavior" (elastoplástico); a rotura de corte é descrita pelo "ShearMohrCoulomb 
ou "ShearTurnsekAndCacovic".

Figura 1
Metodologia proposta.
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Valor Unidade Nota

MechanicalParameters (NTC2018)

CompressiveStrength – MPa

TensileStrength – MPa

ShearStrength – MPa

SpecificWeigth – kN/m3

ElasticModulus – MPa

ShearModulus – MPa

FlexuralBehavior

FlexuralLimitRotation (number)

CompressiveDuctility (number)

TensileDuctility (number)

UnloadingConditionCompression (text)

UnloadingConditionTension (text)

FlexuralLimitRotation (number)

ShearTurnsekAndCacovic

ShearLimitDeformation (text)

UnloadingCondictionShear (number)

B (number)

D (number)

Beta (number)

Gamma (number)

ShearMohrColoumb

FrictionAngle (number)

Cohesion (number)

3. Algoritmo implementado 

A interoperabilidade foi desenvolvida entre o software BIM Revit e o software de 
análise estrutural 3DMacro (ver Figura 1). O algoritmo é implementado em Dynamo. 
A informação é extraída numa ordem específica, devido à concatenação dos dados, e 
seguindo uma sintaxe precisa. 

3.1. Coordenadas, materiais e painéis

Os primeiros dados a obter do modelo dizem respeito à geometria da estrutura, 
nomeadamente os vértices dos painéis sobre os quais é discretizado. A disposição, 
forma e tamanho dos macro ‑elementos dependem da geometria da parede e da 
disposição das aberturas eventualmente existentes. Os macro ‑elementos verticais 
são normalmente de quatro lados, excepto no caso de geometrias mais complexas. 
Por exemplo, os topos das paredes de empena, são modelados como triângulos (ver 
Figura  2). Com base nestes pressupostos, para fornecer os vértices dos elementos 
verticais de quatro lados, as entradas de código são todas as janelas, portas, e famí‑
lias similares presentes no modelo. 

Tabela 1
Exemplo de protótipo 
PDT, parâmetros para 
análise estrutural de 
paredes de alvenaria.
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O caso da janela é bastante representativo, e gera 8 painéis para 16 vértices. Neste 
caso, o algoritmo definido tem como entrada todos os objetos da "janela" e as suas 
paredes limítrofes. A título exemplificativo, ilustra -se o algoritmo correspondente na 
Figura 2. Inicialmente, obtém ‑se a localização da janela, com base no ponto médio 
da sua base. Localizado este ponto, envolvendo como entrada os parâmetros "altura" 
e "largura" das janelas, é definido um  ciclo para calcular os quatro vértices de todos 
os elementos da janela. A partir da saída do ciclo, o código seleciona os vértices ‑base 
das janelas, e translada ‑os para baixo, de uma distância igual à "altura da soleira" da 
janela. Os dois pontos transladados acabam por ser novamente transladados para 
cima. Estas duas translações são necessárias para definir os painéis acima e abaixo 
da janela. A definição dos vértices dos painéis que estão localizados nos lados das 
janelas é feita selecionando as paredes. Assim, a partir da superfície externa das 
paredes, o código extrapola a curva de perímetro, os pontos de base, e translada ‑os 
verticalmente, de uma distância igual à "altura da soleira" da janela e a "altura" da 
janela. São implementados algoritmos semelhantes para o caso das portas.

Figura 2
Discretização em 
macro ‑elementos.
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Por fim, para discretizar corretamente as paredes, é necessário incluir a possibilida‑
de de terem mais que uma abertura. Para o efeito, e de acordo com o indicado na 
Figura 4, são extraídos os pontos de interseção entre macro ‑elementos derivados de 
diferentes aberturas. Isto é conseguido através da seleção como entrada de todos os 
pontos obtidos do algoritmo. Estes são depois agrupados de acordo com a parede a 
que pertencem. Cada uma destas listas é estruturada em sub ‑listas contendo todos 
os pontos com a sua coordenada Z global igual à elevação de nível, sendo traçada 

Figura 3
Algoritmo para as 
janelas.
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uma linha passando por eles. Esta linha é traduzida no sentido Z global de uma dis‑
tância igual à coordenada Z de todos os pontos da sub ‑lista. Depois, a partir do ponto 
contido na sub ‑lista anterior, é criada uma nova lista excluindo os que se encontram 
na borda. Isto é feito ordenando o ponto com base na coordenada local X e excluindo 
o primeiro e o último item da lista. Os pontos desta sub ‑lista são utilizados como 
base para traçar as linhas verticais, que são desenhadas para intersetar o conjunto 
de linhas horizontais e obter os pontos necessários. Finalmente, todos os pontos são 
reunidos numa lista e associados a uma identificação.

A informação sobre os materiais é obtida a partir dos parâmetros associados com os 
objetos modelados. Precisamente, os parâmetros que estão relacionados com uma 
lei constitutiva específica são extraídos numa cadeia e nomeados com um ID. Após 
a obtenção das coordenadas e dos materiais, é possível introduzir os painéis. Cada 
painel de macro -elementos é definido pelas IDs das coordenadas dos vértices (or‑
ganizadas no sentido horário), e as IDs das suas leis constitutivas materiais. Para os 
painéis horizontais, o algoritmo reúne todos os pontos ao nível dos pisos/telhado e 
organiza ‑os também no sentido dos ponteiros do relógio. Neste, deve ser indicado o 
número do grau de liberdade. 

3.2. Ações e análise estutural

O objetivo desta aplicação consiste na realização de análises estáticas não lineares 
(análise PushOver). Assim, e seguindo o algoritmo ilustrado na Figura 5, inicialmen‑
te é calculado o peso próprio da estrutura. No que diz respeito às cargas verticais, 
o peso próprio é aplicado ao próprio painel. Isto é obtido através da avaliação da 
geometria do painel a partir do plano médio do painel previamente extrapolado e 
multiplicado pela espessura da parede e o peso específico do material associado. 
O peso próprio dos elementos horizontais é distribuído proporcionalmente à ban‑
da de painéis verticais abaixo, dependendo da orientação estrutural do pavimento. 

Figura 4
Algoritmo para obter 
pontos adicionais.
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A carga a aplicar é avaliada multiplicando o comprimento do painel interessado, para 
metade do vão do pavimento, a sua espessura, e o seu peso específico.

O algoritmo implementado permite realizar as análises sem abrir a interface do soft‑
ware de análise estrutural. Para proporcionar uma visualização de fácil utilização dos 
resultados, o comportamento esperado no plano é registado no modelo BIM. Para o 
efeito, o vértice associado à discretização da malha previamente obtida é utilizado 
para introduzir no modelo elementos suplementares. Assim, são introduzidas quatro 
perspetivas 3D diferentes para ilustrar os danos associados aos quatro sentidos de 
análise pushover. 

4. Aplicação ao caso de estudo

4.1. Apresentação do caso de estudo

A metodologia de trabalho proposta foi aplicada a uma unidade de um agregado 
representativo no centro histórico de Ortigia, em Itália, representado na Figura 6 
(unidade residencial que faz parte de um agregado real). A planta da unidade é rec‑
tangular, com uma dimensão de 8 m de comprimento e 5 m de largura. A estrutura é 
composta por paredes portantes, com uma espessura variável de 45 a 75 cm. A estru‑
tura dos pisos é caracterizada pela presença de vigas de madeira de dimensão mode‑
rada, com uma secção transversal de cerca de 12x15 cm, acima da qual existem um 
soalho de madeira de cerca de 2.5 cm de espessura. A distância média entre as vigas 
é de 60 cm, cobrindo um vão de aproximadamente 5 m. O telhado apresenta duas 
águas com a viga principal de madeira, e vigas na direção perpendicular. O estado 
de conservação do edifício sugere uma baixa capacidade mecânica da alvenaria [9]. 

Figura 5
Algoritmo para 
redistribuir as cargas do 
pavimento.



4034º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

4.2. Modelação e resultados 

As características mecânicas das paredes de alvenaria foram definidas após consulta 
do Código de Construção Italiano [8], e os parâmetros são os que descrevem a alve‑
naria do tipo "Alvenaria irregular de pedra macia (tufo, calcarenite, etc.)". O comporta‑
mento em flexão é assumido como elastoplástico, sendo o comportamento em corte 
descrito pelo critério de Turnsek e Cacovic. Os pavimentos e telhados são modela‑
dos como lajes ortotrópicas equivalentes, cujo comportamento em flexão é descrito 
por rigidezes diferentes nas duas direções. Os valores do Módulo de Young (E) do 
material e do seu peso específico são retirados da tabela de referência da norma 
EN 338 [10]. 

Os resultados numéricos obtidos são expressos pelas curvas de pushover associadas 
aos quatro sentidos das análises e avaliadas em três pontos diferentes, onde se 
espera os maiores deslocamentos. Os resultados das análises nos quatro sentidos 
foram registados com sucesso no modelo BIM, conforme demonstrado na Figura 7. 

5. Conclusões

Os edifícios do património cultural colocam requisitos específicos para a realização 
de análises estruturais. Neste âmbito, a utilização do HBIM na avaliação de agrega‑
dos de alvenaria pode ser pertinente para promover e melhorar a cooperação entre 
as diferentes partes interessadas envolvidas no processo de conservação. 

Figura 6
Axonometria do estudo 
de caso.

Figura 7
Indicação de resultados 
no modelo BIM.
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Torna -se relevante concentrar esforços na definição de algoritmos para estabelecer a 
interoperabilidade entre o BIM e o software de análise estrutural. O fluxo de trabalho 
proposto neste trabalho permite exportar a informação de modelação do modelo 
BIM para o software numérico. Os resultados alcançados não são exaustivos de um 
ponto de vista estrutural, mas representam os primeiros passos de uma contribuição 
que se pretende aprofundar. 
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Resumo

O BIM vem sendo um termo popular no Brasil, desde a criação da Estratégia BIM 
BR em abril de 2020, principalmente em contratações públicas. Entretando, mesmo 
a metodologia sendo um grande potencial para o Brasil, seu uso em obras de in‑
fraestrutura é um atual desafio. Pela grande demanda e alto nível de investimento, o 
BIM ainda é um gargalo para discussões, principalmente no âmbito governamental. 
Nestas circunstâncias, há uma lacuna na existência de normativos específicos para 
definição do nível detalhamento e informações que abrangem projetos BIM. Este 
artigo traz especificações para elaboração de projetos BIM em pontes e viadutos, 
propõe nova caracterização de nível de detalhamento (LOD) adequadas às etapas de 
contratações públicas frente a leis brasileiras e, sugere um checklist para verificação 
das entregas dos ativos. O trabalho utilizou ‑se da metodologia de pesquisa Design 
Science Research (DSR), onde realizou ‑se um apanhado de publicações normativas, 
trabalhos acadêmicos e propostas técnicas internacionais. As revisões literárias fo‑
ram aplicadas em procedimentos do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) e VALEC S/A para validação de cada método em todas as fases de 
projeto, adaptando ‑os para o cenário nacional. Durante a transposição das informa‑
ções dos projetos escolhidos como estudo de caso, foram encontradas dificuldades 
esperadas devido à transposição de informações nos projetos. Todavia, a etapa de 
validação prática permitiu adequar as propostas abordadas e chegou ‑se em uma 
linguagem única para a minuta de um normativo.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.34
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1. Introdução

Na implantação da metodologia, as etapas de planejamento, realização e manu‑
tenção de obras são facilitadas pela rápida troca de informações entre as partes 
interessadas. A  metodologia BIM fornece um ambiente com informações mais claras 
e acessiveis, visando à plena execução dos objetos contratuais e possibilitando fácil 
revisão que eventualmente necessitam ser executadas durante os serviços [1]. 

Nestes termos, as contratações de projetos em BIM no Brasil e no mundo, necessitam 
de uma padronização dos modelos de informações, procurando diminuir o tempo de 
esforço gasto para tomada de decisões, análises de simulações e, principalmente, 
diminuindo custos.

Este trabalho foi conduzido pelo roteiro de pesquisa Design Science Research (DSR), 
estrutura lógica para resolução de problemas que procurem, em cada etapa, pon‑
tos problemáticos a serem explicitados, como em um ciclo regulador. Dessa for‑
ma, realizou ‑se um apanhado de publicações normativas nacionais e internacionais, 
buscando adequar os procedimentos tradicionais adotados em âmbito nacional. 
Identificou -se os problemas para cada fase de projeto contratado e sequencialmen‑
te, implementou ‑se uma solução, adequada das revisões normativa vigentes, com o 
intuito de contextualizar e validar a proposta do BIM para os meios de contratação 
brasileiros. O produto utilizou ‑se ainda de um estudo de caso, aplicando a modela‑
gem de um viaduto ferroviário tendo como fonte o Projeto Executivo da Ferrovia de 
Integração Oeste ‑Leste (FIOL), contratação da VALEC S/A, empresa pública controla‑
da pelo Ministério da Infraestrutura do Brasil.

2. Revisão e adequação técnica e normativa

O Brasil ainda não apresenta muitos normativos para o uso do BIM, para que possa 
ser efetuado um estudo aprofundado sobre a temática sobre o tema abordado neste 
trabalho. Até a conclusão deste artigo, foram consideradas as ublicações da Comissão 
de Estudo Especial de Modelagem de Informação da Construção (ABNT/CEE ‑134).

Diante do exposto torna ‑se necessário um levantamento com as diversas normas vi‑
gentes e instruções de projeto para que possa ser efetuado um estudo aprofundado 
sobre a temática.

Nas próximas seções será apresentada descrição resumida destes normativos, que 
contemplam ou não a tecnologia do BIM, destacando os principais elementos que 
devem ser considerados em um modelo de projeto desenvolvido em BIM para OAEs. 

2.1. ISO 19650 ‑1:2018

Este normativo estabelece boas práticas para a organização e digitalização de in‑
formações no ambiente BIM de maneira que se torne possível um processo integra‑
do e colaborativo [2]. Paralelo à norma britânica, no Brasil temos em produção os 
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textos ‑base 134:000.000 ‑010/1 [3] e 134:000.000 ‑010/2 [4], projeto do Comissão de 
Estudo Especial de Modelagem de Informação da Construção (ABNT/CEE ‑134) que 
trabalha na adaptação da ISO 19650 partes 1 e 2 para o mercado nacional.

A norma recomenda que a parte interessada contratante deve entender quais infor‑
mações são necessárias sobre o projeto contratado, para melhor definir os objetivos 
de cada informação dos modelos. Os documentos de contrato devem definir requisi‑
tos para a entrega das informações relevantes nos modelos desenvolvidos em BIM. 
Segundo esta, estão são o Modelo de informações dos recursos (AIM) e o Modelo de 
informações do projeto (PIM). O AIM contém em suma, todos os registros de deta‑
lhes do processo estratégico que o contratante considera valioso e deseja gerenciar. 
A recomendação é que no final de qualquer projeto, as principais informações a se‑
rem entregues devem incluir os dados necessários que comuniquem de forma clara 
sobre o modelo BIM às partes interessadas para gerenciamento e intercâmbio de 
informações. 

Semelhante as especificações do conceito do AIM, o Michigan Department of Trans‑
portation  defende a entrega de uma espécie de inventário, como um arquivo “leia-
-me”, devendo incluir: a lista de todos os elementos incluídos no modelo, o Nível de 
Desenvolvimento (LOD) associado a cada elemento do modelo, a fonte autorizada de 
informações para cada elemento, nome do responsável de cada elemento ou cada 
disciplina, comentários e notas técnicas, e configuração de unidades e escala para 
cada elemento da ponte, conforme aplicável [5].O Project Information Model (PIM) 
é o documento que dá suporte ao AIM para apoiar as atividades de gerenciamento 
e  auditoria dos projetos, envolvendo um perfil de liderança no estabelecimento de 
padrões, métodos e procedimentos da produção. Por exemplo, o PIM deve conter 
detalhes da geometria do projeto, localização do equipamento, requisitos de de‑
sempenho durante o design do projeto, método de construção, programação, custo e 
detalhes de sistemas, componentes e equipamentos instalados, incluindo requisitos 
de manutenção, durante a construção o projeto. 

Em paralelo, no cenário brasileiro, a ABDI desenvolveu o Plano de Execução BIM 
(PEB) que deverá ser entregue junto do modelo digital em cada etapa do proje‑
to, dependendo das complexidades e da forma de contratação. Sendo definido pelo 
contratante, o PEB poderá ser entregue na etapa de estudo preliminar ou na fase 
de licitação, contendo minimamente, a matriz de responsabilidade e descrição do 
processo de modelagem. 

A Figura 1 traz uma síntese da aplicação do PEB baseado na proposta que o MDOT 
adotou seus projetos de OAEs. Na tabela foi feita uma tradução nas recomendações e 
políticas aplicadas em cada etapa do projeto. Para cada recomendação do MDOT, foi 
proposta a adaptação de uma etapa de projeto comumente praticada pelo governo 
brasileiro e reformulando a planilha de Modelo de Inventário ou Model Progression 
Specification (MPS) recomendado pelo MDOT com base na Planilha Matriz do Plano 
de Execução BIM (PEB), para atender requisitos de OAEs.
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A classificação e codificação dos elementos resultantes dos processos construtivos 
não foram inclusas atendendo às especificações da NBR 15965:2015, porque a nor‑
ma não abrange todos os elementos de uma ponte ferroviária. Os elementos do AIM 
foram  abordados por sub ‑etapas, agregados a partir de uma abordagem sistêmica.

2.2. ISO 19650 ‑2:2018

A ISO 19650 ‑2:2018 [6] apresenta os requisitos associados ao gerenciamento de 
informações durante a fase de entrega. O trabalho de definição dos requisitos de 
informação e dos responsáveis por cada parte do projeto são respondidos com maior 
abordagem, em um ambiente comum de dados (CDE), sendo um repositório ou uma 
plataforma que permite se encontrar todas informações gráficas e não gráficas do 
projeto. Isso se faz necessário porque o processo de uma análise de projetos no 
âmbito das contratações públicas, gera inúmeras revisões, que por consequência re‑
querem ajustes em outras áreas do projeto ou disciplinas, que, também deverão ser 
analisadas, resultando em uma cadeia de rotinas demoradas. 

Um ciclo de vida semelhante ao entendimento aplicado ao CDE, considerando todas 
as fases de vida do projeto, na Figura 2, propõe que o processo de tomada de deci‑
sões na otimização de projetos de OAEs, necessita principalmente da figura do enge‑
nheiro ou gerente da obra junto do projetista ao longo de todo o ciclo de desenvol‑
vimento [7]. Isto reflete na mudança de práticas antigas, onde a figura do engenheiro 
era dividida em dois perfis diferentes para as fases de projeto, obra e manutenção.

Portanto, uma solução de fluxo de trabalho para o CDE foi submetida à análise no 
estudo de caso deste trabalho, considerando as disciplinas e etapas de projetos. 
O fluxograma foi separado em blocos de informações, obrigando cada revisão de 
arquivo a estar em cada um dos três estados mostrados de maneira esquematizada 
na Figura 2. A transição de um estado para outro foram sujeitas a processos de apro‑
vação e autorização. Posteriormente foi sugerida a criação de um arquivo, como uma 
auditoria da produção de todas as revisões disponíveis para uso durante e após cada 
atividade de entrega.

Figura 1
Proposta de plano de 
execução BIM para 
OAEs, baseado no GUIA 
1 da Coletânea Guias 
BIM da ABDI ‑MCID e no 
MDOT.
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3. Checklists de elaboração e gabarito para roteiros de 
análise

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contempla espe‑
cificações e orientações para elabotação de checklists e roteiros de análise em proje‑
tos básicos e executivos de infraestrutura. Dessa forma, estes guias foram utilizados 
como base para verificação e adaptado ao uso do BIM. 

O roteiro para elaboração dos relatórios de análise e verificação integral do trabalho, 
os seguintes pontos cruciais: 1. Referencial técnico e normativo; 2. Formalização de 
responsabilidades técnicas e autores do projeto; 3. Verificações de caráter geral; 4. 
Verificações específicas de cada disciplina, bem como atendimento às normas e con‑
formidade dos desenhos técnicos.

4. Nível de Desenvolvimento (LOD) para cada fase de  
projeto de OAEs

O American Institute of Architects (AIA) apresenta uma medida para classificar a matu‑
ridade das informações e o quão confiável a geometria e as informações do modelo 
são nas diferentes fases do desenvolvimento do projeto apresentando as definições 
de Nível de Desenvolvimento (LOD). 

O nível de maturidade esperado no projeto básico e executivo de pontes da VALEC 
já é definido na Norma Técnica de Especificação de Projetos Nº 80 -EG -000A -11 -000, 
que define os requisitos para cada etapa e as diretrizes especificas para a preparação 
do projeto de pontes.

O nível de detalhamento das informações presente em um modelo BIM depende de 
quais funções elas serão usadas [8]. Então, pegamos por exemplo a estimativa de 
custos, o modelo deve ser suficientemente detalhado para fornecer as quantidades 

Figura 2
Ambiente comum 
de dados: Fluxo de 
revisões propostos.
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de material necessárias para um orçamento estimativo. Um modelo em 4D poderia 
abranger dois objetivos: confecção do cronograma, estimativa de custos e obras se‑
toriais temporárias. Entretanto, informações deste mesmo modelo seriam demais 
para análises hidrográficas e estruturais, sendo mais adequado menores detalhes, 
em um modelo que apresentasse somente geometria e dados técnicos característi‑
cos de cada disciplina. O dimensionamento de modelos de ponte também precisa ter 
precisão maior para que possam ser replicados na fabricação de peças ou mesmo na 
construção.

Embora a ISO 19650 não sugira padrões da indústria para definições de LOD, é su‑
gerido que deve ser evitada a entrega de informações em excesso. As diretrizes es‑
tabelecidas pelo American Institute of Architects (AIA) podem ser adaptadas conforme 
mostrado na Tabela 1 seguinte.

LOD Detalhamento dos modelos necessários

LOD 100 Modelo generalista indicando altura, volume, localização e orientação. Pode ser modelado 
em três dimensões ou representado por outros dados.

LOD 200 Modelo generalista, indicando todas as informações do LOD 100, podendo os atributos serem 
anexados ao elementos do modelo. Deve indicar quantidades, tamanho, forma, localização e 
orientação aproximados. 

LOD 300 Modelo detalhado com precisão no quantitativo, tamanho, forma, localização e orientação. Os 
atributos também podem ser anexados.

LOD 400 Modelo semelhante ao LOD 300, incluindo plantas de fabricação, montagem e detalhamento.

LOD 500 Modelo construído com precisão em quantidade, tamanho, forma, localização e orientação. 
Os atributos devem ser informado durante modelagem.

Neste ponto de entendimento, foi feita uma associação do nível de detalhamento 
necessário no desenvolvimento de OAEs aos principais elementos técnicos exigidos 
na contratação pública e as definições estabelecidas na Tabela 3, de maneira mais 
complexas, porque, neste caso, a mensuração do nível de desenvolvimento de proje‑
to foi pré ‑estabelecida pela Lei de Licitações e Contratos nº 8666/93 e nas referên‑
cias de normativos brasileiros. Neste caso, o BIM deverá se adaptar ao modelo atual 
de contratação, e não o contrário.

Outra dificuldade na padronização de uma LOD para OAEs é que diferentes recursos 
podem ser modelados em diferentes estruturas de dados e softwares. Para o BIM, a 
maioria dos softwares usado produzem modelos compatíveis com .IFC, o que não é o 
caso em OAEs e outros serviços de infraestrutura urbana. Ao tentar atribuir LOD aos 
parâmetros de um elemento, é importante usar definições que fazem referência a um 
padrão. No entanto, no caso dos modelos de infraestrutura, não há um padrão para 
ser preenchido. Em vez disso, uma variedade de padrões ou referências podem ser 
adaptadas e usadas, resultando em elementos com informações desnecessárias para 
aquela finalidade, mas que estão corretamente no LOD definido. 

Atualmente, o MDOT está definindo uma estrutura de LOD de modelagem abrangendo 
todas as suas disciplinas de transporte como alternativa para prover confiabilidade da 

Tabela 1
Diretrizes de LOD 
para OAEs conforme 
estabelecidas pela AIA.
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geometria e das informações do modelo nas diferentes fases. Como o maior con‑
tratante deste tipo de obras no Brasil é o governo, a determinação de uma LOD 
deve atender cada fase de auditoria e execução da contratação pública. Um possí‑
vel planejamento genérico, com classificação do LOD mais adequada para recursos 
relacionados à OAEs é proposto na tabela 2. A tabela foi adaptada da proposta do 
MDOT, mas levando em consideração as exigencias da Lei de Licitações e Contratos 
nº 8666/93 e recomendações para cada uso, feitas pela AIA e anteriormente apre‑
sentado na Tabela 1.

Nesse cenário, o LOD designado em cada elemento garante apenas a entrada de da‑
dos necessários e vai sendo amadurecido a cada etapa à medida que o projeto evolui, 
de maneira que essa metodologia gradual é mais valiosa em questão de tempo e 
economia do que se fosse especificado um nível de detalhamento para um modelo 
inteiro.

LOD Descrição Fase Final

LOD ‑V Os elementos suficientemente desenvolvidos para transmitir 
informações do EVTEA, suficientemente desenvolvido para 
visualização e divulgação pública do conceito do projeto. A 
geometria deverá estar correta, porém os elementos podem ser 
representados como objetos únicos.

EVTEA, levantamento 
de dados (LV), 
marketing e divulgação 
do modelo conceitual

LOD ‑A Gráficos e designs suficientemente desenvolvidos para permitir 
serem feitas análises estruturais, sendo preciso mas permitindo 
simplificações onde os detalhes não afetam a análise. O modelo 
deve permitir a elaboração do orçamento para contratação, 
detalhando quantitativos a superestrutura, mesoestrutura e 
infraestrutura

Projeto básico (PB)

LOD ‑P Gráficos e designs suficientemente desenvolvidos para oferecer 
suporte ao projeto executivo, incluindo históricos de revisões de 
projeto, memorial descritivo. O modelo deve ser suficientemente 
desenvolvido para oferecer suporte a todo o projeto final, incluindo 
todos os detalhes necessários para produção do plano de execução 
completo da OAE.

Licitação e contratação

LOD ‑F Projeto executivo final. Detalhamento para o uso do contratado, 
suficientemente desenvolvido para fabricação e execução da obra. 
Isso seria essencialmente uma orientação para os empreiteiros 
sobre o que entregar e para manutenção pós ‑construção

Projeto Executivo (PE)

5. Conformidade dos desenhos técnicos e criação de  
elementos ‑tipo para OAEs

A definição para o grupo de informações e conteúdo deve ser efetiva e padronizada 
de maneira que o contratante e todos os envolvidos no processo (stakeholders) con‑
sigam entender quais informações podem ser retiradas do arquivo.

A partir deste ponto, os modelos digitais em BIM, podem agregar, tanto em suas 
propriedades quanto em seus modelos de informações do projeto (PIM). Os modelos 
dos elementos nos desenhos técnicos dependerão do nível de detalhamento (LOD) 
adotado em cada etapa de projeto (proposto no item 4), garantindo assim que os  

Tabela 2
Proposta de LOD em 
projetos de pontes 
para o modelo de 
contratação nacional.
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modelos visualizados informem expressamente os detalhes do objeto modelado, 
com a precisão necessária para análise do projeto e sua construtibilidade.

6. Extensões de arquivos BIM adequados para a  
contratação

As duas extensões de arquivos que possibilitam maior interoperabilidade permi‑
tindo a transferências de informações geométricas e não geométricas são .IFC e o 
.LandXML. Entretanto, os arquivos LandXML em projetos de OAEs, não atenderam a 
interoperabilidade de informações, apresentando apenas dados de polilinhas, pontos 
de coordenadas, definindo alinhamentos, perfis longitudinais e verticais. Portanto, é 
sugerido o uso das duas extensões para melhor interoperabilidade, trabalhando em 
paralelo, devendo o .LandXML ser empregado como modelo de produto para repre‑
sentar dados do terreno e o .IFC, usado para representar os modelos de estrutura e 
elementos arquitetónicos desenvolvidos em 3D nos tabuleiros, pilares e vigas por 
exemplo. 

7. Estudo de caso

O estudo de caso foi realizado tendo como fonte o Projeto Executivo da Ferrovia 
de Integração Oeste -Leste (FIOL), especificamente no sub -trecho definido entre o 
km 1.310+200 e o km 1.322+300, parte integrante do Trecho: Figueirópolis/ Ilhéus, 
segmento: Riacho Jacaré/ Rio Preguiça, Lote :10EF / 2F de construção (km 1.253,260 
– km 1.371,137).

A estrutura do modelo estudado atendeu as seguintes exigências detalhadas pelo gru‑
po da pesquisa: A escolha do software de modelagem para cada estapa, documentação 

Figura 3
Modelo paramétrico de 
pilar e consolo.
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técnica da execução do contrato e a definição dos entregáveis, modelados em 2D em 
plataforma CADD.

Entretanto, todos os modelos foram disponibilizados somente em formato .pdf, se‑
parados por disciplinas, pela empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, por 
meio da contratação junto à VALEC S/A. Dessa forma cada disciplina foi transportada 
para o BIM por uma equipe de alunos do curso de Lato Sensu em BIM Expert  – Proje‑
tos de Infraestrutura, do Programa de Pós ‑Graduação em Estruturas e Construção Ci‑
vil (PECC) da Universidade de Brasília, que trabalharam de maneira colaborativa para 
que o modelo pudesse ser analisado nas disciplinas da etapa executiva de projeto.

Para melhor interoperabilidade entre a equipe, foram escolhidos softwares BIM de 
um mesmo desenvolvedor, em versão gratuita para estudantes. Portanto as funções 
de redução de tamanho, diminuição do processador e integridade das informações 
nos arquivos só foram possíveis ser testadas nos softwares da Autodesk®.

As imagens de chão (ortofotos) foram disponibilizadas em formato GeoTIF, mas não 
foram encontrados arquivos .TFW que indicam o georreferenciamento das imagens. 
Além disso, o modelo digital de terreno e levantamento topográfico, por falta de in‑
formação completa, foram  recriados, comprometendo a precisão dos dados. Todos os 
dados geotécnicos do terreno, bem como seus laudos, foram importados diretamente 
para o software Infraworks®, não passando por análise.

O processo de modelagem teve como objetivo disponibilizar as famílias parame‑
trizadas para futuros trabalhos a serem desenvolvidos pela comunidade. Portanto, 
todos os arquivos foram configurados de acordo com as normas de Projeto Tipo da 
VALEC para OAEs conforme propostas de LOD ‑A até LOD ‑F, compondo a seguintes 
premissas: detalhar os materiais e forma geométricas e espaciais, separando entre 
infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura; vistas 2D e 3D, cortes e detalhamen‑
tos gerados; e quantificação dados de geometria e espaço.

Outros testes também foram feitos na plataforma do Autodesk® Infraworks a fim de 
estabelecer e validar as propostas das normas abordadas neste trabalho, por exem‑
plo utilizando modelos de OAE com nível de detalhamento de modelos mais genera‑
listas e indicando somente configuração de altura, volume, localização e orientação. 
Este cenário atenderia etapa de projetos que necessitam de LOD ‑V.

8. Parâmetros de custo para OAEs

Na parametrização de custos para OAEs são atribuídos custos com base no CMG 
(Custo Médio Gerencial). Estes valores são mensalmente disponibilizados e atualiza‑
dos pelo DNIT, e consideram custos de Acabamento, Infraestrutura, Mesoestrutura e 
Superestrutura. Entretando o CMG é dado em proporção à área do tabuleiro, e estes 
parâmetros não precisaram ser checados. Adotou ‑se o CMG em projetos de LOD ‑V. 
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Para projetos de LOD ‑A até LOD ‑F, considerou ‑se orçamentos da fase analítica e 
executiva, sendo utilizada a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices, disponibilizada pelo governo brasileiro. Todas as famílias foram cadastradas 
com parâmetro custo no sistema do Revit® para referenciarem o preço e seguiu ‑se a 
normativos da VALEC S/A para definição dos serviços de contratação. 

9. Conclusão

Os entregáveis apresentaram erros comuns de perda de informação, de quando se 
transporta para o ambiente BIM. Isso porque a ausência de arquivos auxiliares e 
dados dos modelos e a falta de padronização do sistema de coordenadas, fazem 
com que não seja possível a re ‑projeção exata das propriedades e atributos em um 
ambiente CADD. Tal imprecisão pode acarretar no aumento desnecessário do custo 
da obra.

Mesmo com todas as limitações expostas neste trabalho, as normas estrangeiras, 
bem como o fluxo de trabalho proposto sobre as normas britânicas, obteve resultado 
bastante satisfatório para verificação, sendo possível ser completamente documen‑
tada todas as etapas do modelo federado BIM. A padronização de trabalho e dos ní‑
veis de desenvolvimento de projeto também mostraram ‑se muito promissores para 
a elaboração de projetos conceituais e executivos no âmbito da contratação pública 
brasileira, integrando todos os níveis de detalhe.

Quanto à checagem de atendimento às normas, foi instalado um pacote de checa‑
gem de parâmetros pré -determinados, chamado “Brazilian Country ‑kit”, disponibiliza‑
do pela própria Autodesk, contendo padrões DNIT. Isto tornou mais rapido e preciso 
o desenvolvimento do projeto na fase de estudo de viabilidade. Todavia, no caso de 
OAEs, o sistema ainda é valico para detalhamento estrutural. Portanto, fez ‑se outra 
análise revisando normas ANBT e checando interferências e locações espaciais das 
diferentes disciplinas. Este segundo tipo de análise é mais comum em projetos de 
edificação.

Figura 4
Levantamento de 
quantitativos para 
orçamento.
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Este fato evidenciou ainda mais a necessidade da padronização e definição de infor‑
mações necessárias para um modelo de projetos nesse porte. Portanto, sugere ‑se ex‑
pandir o espoco da pesquisa na realização e checagem automatizada de análise es‑
trutural embasados nas normas da ABNT, DNIT e VALEC apresentadas neste trabalho.
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Resumo

Na era da internet e dos robôs, dispositivos sofisticados e simulação em tempo real, 
o setor da construção continua altamente dependente do trabalho manual. Por outro 
lado, o rápido desenvolvimento em áreas tecnológicas como robótica, computadores, 
sensores, programação, interfaces homem -máquina e inteligência artificial oferece 
um enorme potencial para aplicações recentes. A impressão 3D (fabrico aditivo) em 
metais, está a ficar popular em várias indústrias, no entanto existem vários assuntos 
que precisam de ser investigados. Este artigo apresenta um resumo das oportuni‑
dades e desafios na adoção do fabrico aditivo na construção metálica, descrevendo 
uma solução de fabrico aditivo adotado na Universidade de Coimbra e apresentando 
alguns casos de estudo já desenvolvidos através desta solução.
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1. Introdução

Na era da quarta revolução industrial [1], o uso de diversas tecnologias, como robôs 
autónomos, inteligência artificial, realidade aumentada, fabrico aditivo (AM), simu‑
lação, internet das coisas (IoT), e Big Data, tem evoluído para a sua integração de 
forma a alcançar uma produção mais eficiente que poderá suportar a uma revolução 
na indústria da construção. No centro desta revolução são os dados, que fornecem 
informação sobre o que está a acontecer, que quando processados posteriormente, 
podem levar a uma análise descritiva sobre o que aconteceu no processo e/ou uma 
análise diagnóstica que ainda pode fornecer previsões com base na experiência exis‑
tente. É neste contexto que a Indústria 4.0 oferece enormes benefícios para o futuro 
da fabricação e automação, principalmente ao considerar os vários desafios sociais e 
ambientais atualmente presentes.

No que diz respeito à indústria da construção, o fabrico aditivo apresenta soluções 
muito interessantes pela liberdade de forma e pela possibilidade de usar vários ma‑
teriais de forma eficiente. Embora esta tecnologia tenha desenvolvimentos desde 
o início da década de 80 [2], ainda existem muitos problemas não resolvidos que 
dificultam a aplicação da impressão 3D em metal.

O processo usual de fabricação (AM) inclui um modelo CAD (Computer ‑Aided Design) 
que é um modelo 3D da peça desejada, geralmente no formato de arquivo STL. Este 
modelo é posteriormente processado por um software de slicing, que gera camadas 
a serem impressas passo a passo, que são então traduzidas para um formato aceite 
pela célula robótica (ex. código na linguagem do controlador lógico do robô) onde 
estão caracterizados os requisitos/parâmetros para a execução da estrutura [3].

Neste artigo são discutidos alguns problemas associados com a adoção mais cor‑
rente de fabrico aditivo na construção metálica, posteriormente é apresentada uma 
solução desenvolvida na Universidade de Coimbra e finalmente alguns exemplos, 
em forma de casos de estudo, são apresentados.

2. Fabrico aditivo em metais 

O fabrico aditivo de metal pode ser feito de várias maneiras, uma explicação deta‑
lhada no contexto da indústria de aviação é apresentada em [4]. Dentro de todas as 
técnicas disponíveis para a construção de aço, a mais adequada em termos de veloci‑
dade e dimensão é uma subcategoria de deposição por energia direta (DED) designa‑
da por Fabrico Aditivo por Soldadura por Arco Elétrico (WAAM – Wire and Arc Additive 
Manufacturing). Uma grande desvantagem deste processo, entretanto, é a qualidade 
do material final e as propriedades geométricas. Semelhante aos componentes sol‑
dados, os elementos fabricados por WAAM passam por um arrefecimento rápido que 
resulta na formação de defeitos internos, propriedades não homogêneas do material, 
tensões residuais e geometria distorcida [5]. Como a formação de tensões residuais 
depende da taxa de aquecimento ‑arrefecimento, as peças metálicas impressas em 
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3D dependem da sequência da sua construção [6]  ‑ [8], que ao mesmo tempo é um 
dos principais fatores no desenvolvimento de imperfeições. Consequentemente, o 
processo AM pode beneficiar com a otimização da orientação de deposição [9], [10]. 
A espessura das camadas, por exemplo, tem um impacto direto na precisão de exe‑
cução para formas curvas e livres, que também podem ser otimizadas [11], [12]. Ou‑
tra questão geométrica relacionada ao processo de deposição é o suporte de partes 
em consola  - a peça inacabada está sujeita a um estado de tensão diferente da final, 
que pode resultar em rotura prematura. Além disso, ao construir com inclinação a 
execução pode ser problemática devido à orientação da tocha na produção automá‑
tica e / ou a possibilidade de formação de poça de fusão líquida [13].

Melhorias adicionais do WAAM podem ser alcançadas com variantes de processo, tais 
como técnicas de maquinagem, aquecimento e / ou arrefecimento entre camadas, 
pré ‑aquecimento, entre outros [14]. As propriedades do material podem ser melho‑
radas pela incorporação de diferentes pós ‑tratamentos, como tratamento térmico e 
laminação a frio [15] e processos mais recentes como tratamento a laser [16].

3. Sistema e laboratório de fabrico aditivo na Universidade 
de Coimbra

Uma nova instalação robótica inspirada pelas novas tecnologias e com o objetivo 
de ultrapassar os problemas existentes, está a ser desenvolvida na Universidade de 
Coimbra [17]. O sistema representado na Figura 1 engloba várias tecnologias da In‑
dústria 4.0 que em combinação fornecem um sistema funcional para a aplicação na 
indústria de construção em aço. O sistema incorpora CAD, modelação de materiais, 
simulação de processos, e controle de produção pelo uso de diversos sensores num 
sistema inteligente de fabrico aditivo, onde as propriedades geométricas e materiais 
finais são ajustadas de acordo com as necessidades do projeto.

Figura 1
Sistema de fabrico 
aditivo.
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Para atingir os objetivos, o sistema desenvolvido (Figura 2) é equipado com: um ABB 
IRB 4600 (robô de uso geral otimizado para tempos de ciclo curtos) para tarefas 
WAAM, um eixo ‑externo ABB IRBT 2005 5m que permite uma área de trabalho maior; 
uma máquina de soldadura FRONIUS TPS 400i  ‑ CMT Advanced equipada com as mais 
recentes tecnologias de soldadura; diversos sensores para monitoramento da execu‑
ção. O sistema ainda pode funcionar com o processo de deposição por laser – Laser 
Metal Deposition (LMD), onde é utilizado um robô Kuka (KR60 -3) e uma ferramenta 
de deposição da Meltio.

O controle sobre as propriedades do material é feito com base nos parâmetros do 
processo  ‑ taxa de deposição do arame, corrente e voltagem do arco, alimentação do 
arame, pré ‑aquecimento, temperatura entre passes e velocidade da tocha. As ferra‑
mentas disponíveis atualmente permitem previsões baseadas em análises numé‑
ricas e utilização de experiência previa através de utilização de bases de dados e 
algoritmos inteligentes.

4. Casos de estudo

Foram desenvolvidos vários casos de estudo com os objetivos de validar e testar a 
utilização do sistema WAAM em diferentes cenários. Nesta fase, foram testadas as 
possibilidades de execução de formas diferentes. Numa fase posterior seriam com‑
parados com os processos convencionais de fabrico.

 4.1. Paredes e tubos

As paredes e os tubos foram produzidos com o objetivo de caracterizar as proprie‑
dades mecânicas do material depositado através de fabrico aditivo. Em ambos os 
casos, paredes e tubos, ficou claro que nos pontos de início e fim de soldagem, hà 
uma concentração de imperfeições. Por isso foi adotada uma sequência aleatória 
para a determinação destes pontos. Uma parede está ilustrada na Figura 3, com as 
dimensões 500 mm x 300 mm e uma espessura de 8mm. A parede produzida com um 

Figura 2
Laboratório de fabrico 
aditivo na Universidade 
de Coimbra.
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arame de aço carbono (AWS A5.18 ER70S ‑6) foi utilizada para provetes de ensaios 
de tração, onde foram feitos dois tipos de provetes – maquinados e não maquinados.

A outra linha de ensaios é focada na produção de secções de comprimentos pequeno, 
para determinar problemas de estabilidade global. Estes ensaios servem para esti‑
mativa da resistência da secção considerando as propriedades do material e as ten‑
sões residuais resultantes do processo aditivo. O objetivo será estabelecer a ligação 
entre os parâmetros da produção e a resistência final da secção.

Um exemplo é apresentado na Figura 4, onde um tubo cilíndrico oco produzido com 
aço carbono (AWS A5.18 ER70S ‑6) foi submetido a um ensaio à compressão.

4.2. Conexões de geometrias

Outro tipo de casos de estudo foi a exploração de ligações entre geometrias, neste 
caso foram estudados a ligação entre dois tubos de secção constante e interligação 
entre três tubos com secção variável. Nestes casos de estudo ficou clara a importân‑
cia de controlar a temperatura pela gestão do tempo entre camadas para conseguir 
evitar fusão indesejada e manter a qualidade da superfície. 

Figura 3
Parede de aço carbono 
e provetes de ensaios 
de tração.

Figura 4
Tubo circular para 
ensaios de stub ‑column.
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4.3. Árvore de Natal

Finalmente o último caso de estudo foi uma contemporânea árvore de Natal que é 
representada por uma pirâmide constituída por três pernas (ocas), com uma torção 
de 60 graus no eixo vertical, e uma altura de750 mm. Os desafios neste caso de 
estudo foram: i) conseguir ter a orientação da tocha para conseguir a inclinação e a 
torção das pernas; ii) construir a base oca e iii) conseguir a ligação entre as pernas 
no topo da árvore (Figura 6).

Neste caso as orientações foram adotadas com um valor máximo de 10 graus, va‑
riando nas direções ortogonais consoante a posição da camada, onde as orientações 
foram calculadas para cada camada.

5. Conclusão

Este artigo resumiu várias tecnologias disponíveis com o potencial para aplicação 
na indústria de construção. No entanto, o fabrico aditivo foi identificado como uma 
aplicação emergente para a construção, impulsionada pelo desejo arquitetónico por 
estruturas de forma livre.

Foram discutidos vários aspetos que têm influência na qualidade das propriedades 
do material e na otimização do ciclo de produção. Foi destacado que o processo 
de fabrico aditivo pode beneficiar significativamente da integração de softwares 
existentes com sensores avançados na produção. Ainda foi apresentado um sistema 

Figura 5
Conexões.

Figura 6
a) Árvore de Natal, b) 
zona de ligação e c) 
vista de cima.
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inteligente capaz de incorporar deposição direta (WAAM), simulação e controle de 
produção para fornecer um produto final com a qualidade desejada. Finalmente, fo‑
ram demonstrados casos de estudo realizados com objetivo de estudar e determinar 
os parâmetros que são importantes para o fabrico e aspeto final da peça.

Como estudos futuros identificam se a correlação entre os parâmetros de deposição 
e as trajetórias nas propriedades do material e a qualidade da impressão.
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Resumo

Neste artigo é descrito o desenvolvimento de uma metodologia para a avaliação do 
desempenho em serviço de estruturas de betão armado, em fase de projeto, com base 
na informação presente em modelos BIM. Esta informação, comunicada a um pro‑
grama de análise estrutural não -linear, com base no método dos elementos finitos, 
permite a avaliação do comportamento da estrutura naquilo que se pode considerar 
como um ensaio virtual do seu desempenho. Este trabalho surge em sequência de 
um trabalho anterior [1], desenvolvido na Universidade do Minho, que se dedicava a 
finalidade semelhante, mas focando -se apenas no comportamento em Estado Limi‑
te Último. Neste artigo é descrita uma expansão do trabalho anterior, que consiste 
na implementação de uma análise no domínio do tempo, com início na simulação 
simplificada do processo construtivo, e que se desenvolve até ao fim da vida útil da 
estrutura. Para uma reprodução realista do desempenho estrutural, os modelos ma‑
teriais são definidos com contabilização dos efeitos da retração e da fluência. 

A interoperabilidade entre a plataforma de modelação (Revit) e o software de análise 
estrutural (Diana) ocorre através de um plug ‑in desenvolvido em C#, capaz de reco‑
lher e tratar a informação presente no modelo BIM. Esta informação é utilizada na 
criação de um script, responsável pela definição completa da análise. A ferramenta 
foi implementada e testada num caso de estudo de um pequeno edifício.
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1. Introdução

O projeto de um edifício é definido como: “o conjunto coordenado de documentos 
escritos e desenhados que definem e caracterizam a conceção funcional, estética e 
construtiva de uma obra, bem como a sua inequívoca interpretação por parte das 
entidades intervenientes na sua execução” [2]. A sua desvalorização origina adversi‑
dades ao longo do processo construtivo como o incumprimento de prazos, prejuízos 
orçamentais e a manifestação de patologias construtivas [3]. Em Portugal, já tem 
sido identificada uma clara necessidade de evolução no setor da construção, par‑
ticularmente no que diz respeito à qualidade [4]. Estudos comprovam que a quali‑
dade de projeto é gravemente comprometida por pormenorização deficiente, erros 
de cálculo e o recurso a materiais inadequados [3]. Para a garantia da qualidade de 
projetos, uma solução consiste na implementação de metodologias BIM (Building 
Information Modelling) [5], que reúnem vantagens essenciais para a conceção de 
projeto como por exemplo: (i) a propagação rápida de alterações; (ii) a melhoria 
da cooperação interdisciplinar; (iii) a automatização de tarefas como a produção 
automática de peças desenhadas; e (iv) a interoperabilidade de modelos digitais 
com diversos softwares  [6]. No contexto particular da análise e dimensionamento 
estrutural, o recurso a metodologias BIM permite a interoperabilidade do modelo 
estrutural entre as plataformas de modelação e os softwares de análise estrutural. 
Na sua base está o modelo analítico, que consiste frequentemente na simplificação 
da estrutura real através da redução de elementos volumétricos do modelo para 
elementos lineares ou planares, mais aptos às metodologias de análise correntes em 
projeto de estruturas. Esta simplificação origina perdas de informação [7], que natu‑
ralmente deverão ser geridas pelo Engenheiro de Estruturas. No caso de estruturas 
de betão armado, destaca ‑se ainda a existência de fenómenos não lineares como o 
comportamento em compressão do betão, a abertura de fendas e a cedência das ar‑
maduras, que provocam a alteração do comportamento estrutural e a redistribuição 
de esforços [8]. A obtenção de resultados que tenham em conta estes fenómenos de 
‘não -linearidade’ de forma explícita exige o recurso a ferramentas de análise estrutu‑
ral específicas, que não fazem normalmente parte do leque de opções disponíveis na 
prática corrente dos gabinetes de Engenharia. Além disso, o emprego destas análises 
em projeto é visto frequentemente como impraticável, devido à complexidade ine‑
rente à preparação do modelo de análise, o significativo tempo de cálculo computa‑
cional e a necessidade de experiência para a análise dos processos de convergência 
e dos resultados obtidos [9]. De forma a eliminar/mitigar algumas das adversidades 
mencionadas e com o objetivo de melhorar as capacidades de simulação alcançáveis 
no contexto do projeto de estruturas, neste artigo é descrita uma metodologia que 
foi desenvolvida para a avaliação do desempenho em serviço de estruturas de betão 
armado, mediante uma ferramenta de interoperabilidade responsável pela interpre‑
tação da informação presente no modelo BIM, para a definição automática de uma 
análise estrutural não ‑linear.
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2. Metodologia para a avaliação do desempenho em serviço

A presente metodologia visa a avaliação do desempenho em serviço de estruturas 
de betão armado, com base na informação presente em modelos BIM. Para a sua im‑
plementação são selecionados o software Revit, para a modelação de um pequeno 
edifício de betão armado, e o software Diana, para a análise estrutural não ‑linear, 
através do método dos elementos finitos.

O Diana permite a execução automática de tarefas através de comandos na lin‑
guagem de programação Python. Deste modo, é desenvolvida uma ferramenta de 
interoperabilidade para composição de um script que, quando introduzido no Diana, 
permite a elaboração do modelo de análise de forma automática. A composição des‑
te script é realizada com recurso à interface 

de programação de aplicações (API), a partir de código realizado em C# que acede ao 
modelo Revit para a interpretação e adaptação da informação presente no modelo 
estrutural BIM. 

2.1. Ferramenta de interoperabilidade

A caracterização da análise tem início na definição de um conjunto de parâmetros, 
nomeadamente o modelo de análise estrutural; a dimensão do modelo tridimensio‑
nal; o tipo e a ordem de interpolação dos elementos da malha (elementos quadrilá‑
teros baseados na interpolação linear); e a estipulação de unidades. Uma vez que se 
pretende que os parâmetros enumerados na frase anterior sejam sempre os mesmos 
em todas as análises (pré -definição da ferramenta), não se incorpora a respetiva de‑
finição no modelo BIM, sendo introduzidos pela ferramenta de interoperabilidade de 
forma implícita (alterável ao nível do código, se considerado necessário).

Na reprodução da geometria, apenas são considerados elementos estruturais. O uti‑
lizador deve assegurar a conformidade entre a geometria e as fases de constru‑
ção estipuladas (Figura 2). Como exemplo, na conceção de pilares, estes não devem 
estender ‑se até à cota da superfície do piso, mas sim até à correspondente à sua 
betonagem.

Figura 1
Processo de 
transferência de 
informação.
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Para cada elemento, a ferramenta reúne a informação geométrica necessária para a 
composição de um conjunto de comandos, que visam uma reprodução geométrica de 
acordo com o conceito Boundary Representation (B ‑Rep). A representação consiste na 
modelação de um sólido através dos seus limites, nomeadamente, faces, arestas e 
vértices. Este método permite a reprodução de geometrias complexas, no entanto, é 
um processo que origina um grande número de comandos e, consequentemente, um 
maior tempo de processamento. Para um aumento de eficiência, no caso exclusivo de 
geometrias simples, tais como cubos ou paralelepípedos, é possível a sua reprodução 
através de uma única operação, de acordo com processos de Constructive Solid Geo‑
metry (CSG). No caso das armaduras, estas são reproduzidas através de elementos 
lineares retilíneos.

Para a definição do peso próprio de elementos estruturais, a ferramenta define uma 
carga para o elemento geométrico reproduzido no modelo de análise, cujo valor 
deriva do peso volúmico presente no material, definido pelo utilizador. No caso de 
elementos não estruturais, a sua geometria não é representada no modelo de aná‑
lise, então a ferramenta reproduz uma carga definida no espaço correspondente ao 
elemento. Para paredes exteriores não estruturais, o valor de carga deriva do peso 
volúmico definido para a camada, ou camadas constituintes, e da presença de aber‑
turas ou variações de altura. No caso de paredes interiores não estruturais ligeiras, o 
seu peso é considerado, de forma indireta, como um acréscimo aplicado à sobrecarga 
[10], definido pelo utilizador. Cargas associadas às sobrecargas e aos revestimentos 
de lajes são definidas mediante a atribuição dos respetivos valores a identificadores 
de ambientes (Figura 3), que consistem em espaços delimitados por elementos como 
paredes. A ferramenta projeta este espaço no modelo de análise e define uma carga 
distribuída. Com a identificação da categoria associada a cada sobrecarga, são auto‑
maticamente aplicados coeficientes de combinação, para as combinações de Estado 
Limite de Utilização, de acordo com o Eurocódigo 0 [11]. 

Figura 2
Conceção da geometria 
em conformidade 
com o faseamento da 
construção.
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Para a reprodução das condições de apoio, implementou ‑se apenas o caso de fun‑
dação direta. No modelo de análise, a ferramenta define uma restrição ao desloca‑
mento vertical através de uma interface de fronteira elástica, que visa a simulação 
da deformabilidade do terreno. A restrição ao deslocamento horizontal é efetuada 
mediante a atribuição de um parâmetro de família às fundações, com a especificação 
dos eixos a restringir, posteriormente aplicada pela ferramenta. 

Para a definição de leis constitutivas dos materiais, apenas é necessário especificar 
a classe de resistência do betão e o valor de tensão de cedência do aço, nos mate‑
riais atribuídos aos respetivos elementos estruturais. Complementarmente, são soli‑
citados ao utilizador os parâmetros necessários para a contabilização da retração e 
fluência (Figura 4.a). No caso do betão, a ferramenta comunica o valor da classe de 
resistência ao Diana e é automaticamente definida uma lei constitutiva de acordo 
com o fib Model Code [12]. Para o aço, através do valor de tensão de cedência é defi‑
nida uma curva de tensão ‑extensão de acordo com o Eurocódigo 2 [10] e um modelo 
de tensão de aderência -deslizamento de acordo com o fib Model Code [12].

A análise inclui a simulação simplificada do processo construtivo. Para este fim, o uti‑
lizador deve definir fases de construção no Revit. Com o recurso a uma janela (Figura 
4.b), é solicitada uma distribuição de níveis por cada uma das fases. A ferramenta 
interpreta os níveis como os limites do processo de betonagem, o final de cada fase 
como o momento de remoção de prumos e o fim da última fase como o momento de 
aplicação dos revestimentos. Após o processo construtivo, é executada a simulação 
da fase de utilização, para a qual pode ser consultado um exemplo na secção 3 do ar‑
tigo. É também solicitado o tamanho de elemento finito desejado (Figura 4.c), como 
regra, é sugerido um valor correspondente a um quarto da dimensão mais pequena 
do menor elemento de betão. Por fim, são compostos os comandos necessários para 
a definição de incrementos de tempo, processos iterativos e normas de convergência, 
que seguem uma configuração predefinida na ferramenta.

 a) b) c)

Figura 3
Reprodução da carga 
referente a elementos 
não estruturais e 
sobrecargas.

Figura 4
Solicitação de 
informação mediante 
janelas.
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2.2. Exemplos de aplicação

Estabelecida a metodologia de interoperabilidade, é agora apresentado um exemplo 
de aplicação, que visa demonstrar o grau de complexidade admitido pela ferramen‑
ta desenvolvida. É possível comprovar a capacidade para a inclusão de geometrias 
complexas, tais como capitéis troncocónicos, escadas, lajes de piso com geometria 
irregular e paredes com aberturas.

Como segundo exemplo e caso de estudo da análise estrutural, é considerado um pe‑
queno edifício de betão armado (Figura 6), com dois pisos de 3 m de altura e pilares 
distanciados de 6.5 m. Ambas as lajes têm espessura de 22 cm, as vigas têm secção 
transversal de 0.22×0.66 [m2] e os pilares tem secção transversal de 0.22×0.22 [m2]. 
O betão é da classe de resistência C25/30 e a armadura da classe A400NR. O dimen‑
sionamento foi executado com base no Eurocódigo 2 [10]. 

Figura 5
Exemplo de aplicação 1. 
Destaque de 
pormenores.

Figura 6
Exemplo de aplicação 2. 
Caso de estudo da 
análise não linear.
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3. Análise estrutural não ‑linear

A malha dos elementos finitos de betão é composta por elementos cúbicos baseados 
na interpolação linear, com dimensões máximas de 50×50 [mm2] (Tabela 1). Para 
uma descrição dos tipos de elementos finitos, o leitor é remetido para o manual do 
Diana [13].

Número de Elementos Tipo de elementos

Viga 4032 HX24L

Pilar 896 HX24L

Fundação 9184 HX24L, TP18L, PY15L e TE12l

Laje 75401 HX24L, TP18L, PY15L e TE12l

Interface elástica 840 Q24IF

A Figura 7 apresenta as leis constituitivas geradas pela ferramenta para um betão 
definido com uma classe de resistência C25/30 e um aço com uma tensão de cedên‑
cia de 400 MPa. A caracterização do modelo material do betão, de acordo com fib 
Model Code [12], contempla um modelo de fendas rotativas e contabiliza os efeitos 
de retração e fluência. É definido um módulo de Young de 32 GPa, um coeficiente de 
poisson de 0.2, uma densidade de 2.35 T/m3 e uma energia de fratura de 0.14 kN/m. 
Para a definição dos efeitos da retração e fluência, são consideradas uma tempera‑
tura de 20ºC e uma humidade relativa de 80% para o ambiente. Na caracterização 
do aço, são considerados os fenómenos de endurecimento do aço, através de um 
modelo de Von Mises, e de Bond ‑Slip, de acordo com o fib Model Code [12]. É definido 
um módulo de Young de 200 GPa, um coeficiente de poisson de 0.3 e uma densidade 
de 7.85 T/m3.

 a) b) c)

A análise tem início na simulação simplificada do processo construtivo (Figura 8). 
A  betonagem é simulada através da introdução sequencial dos elementos estru‑
turais. Para o caso de estudo, foi adotada a simplificação em que a betonagem dos 
pilares e vigas é realizada em simultâneo. É adotado um tempo mínimo de cura de 
14 dias para lajes e de 7 dias para os restantes elementos. A remoção de prumos e 
a aplicação dos revestimentos são simuladas através da introdução gradual das res‑
petivas cargas, com durações de 1 e 28 dias, respetivamente. Finalizada a simulação 
do processo construtivo, tem início a fase de utilização, que consiste na introdução 
das sobrecargas e na variação da sua magnitude (Figura 8). Inicialmente é aplicada a 

Tabela 1
Número de elementos 
finitos usados no 
modelo por tipologia de 
elemento estrutural.

Figura 7
Caracterização do betão: 
a) diagrama tensão‑
‑extensão (adaptado do 
fib Model Code [12]). 
Caracterização do aço: 
b) diagrama tensão‑
‑extensão (adaptado 
do Eurocódigo 2 [10]); 
c) diagrama tensão de 
aderência ‑deslizamento 
(adaptado do fib Model 
Code [12]).
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combinação característica, seguida de uma diminuição da magnitude até à combina‑
ção quase ‑permanente. É então aplicado um conjunto de incrementos de tempo até 
um período total de cinquenta anos (18262 dias). A análise termina com um último 
aumento de magnitude até à combinação característica. Não se pretende simular a 
evolução real do valor da sobrecarga ao longo do tempo, mas somente obter tensões 
e deformações para as combinações de ações regulamentares, antes e durante o 
desenvolvimento das deformações diferidas do betão. 

A avaliação do desempenho estrutural, segundo os critérios de Estado Limite de 
Utilização, consiste no cumprimento de limites referentes a deslocamentos, abertura 
de fendas e tensões. Na figura 9 são apresentados os resultados necessários para 
esta avaliação, correspondentes ao 70º dia, o final do processo construtivo. A análise 
até esse instante, envolvendo 94 incrementos de tempo, durou 16 horas, usando um 
processador Intel® CoreTM i7 ‑8700 CPU @ 3.20 GHz, 32GB de RAM e um conjunto de 
ficheiros com o tamanho de 9.82 GB. Constatou -se a necessidade de alterar entre di‑
ferentes métodos iterativos, nomeadamente os métodos de Newton ‑Raphson, regu‑
lar e modificado, e de Secant (Quasi -Newton). Foi utilizada a norma de convergência 
de energia, com um erro admissível de 0.0001. No caso das fendas, a sua representa‑
ção pode ser feita através do valor correspondente à sua abertura (Figura 9.b), com 
a representação da extensão de fissuração em cada ponto, ou através de um vetor 
paralelo ao plano da fenda (Figura 9.c).

Figura 8
Faseamento do 
processo construtivo. 
Evolução das 
sobrecargas.

a) b)

c)
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Nesta fase do trabalho, é essencial a validação dos resultados obtidos mediante a 
comparação com resultados provenientes de métodos simplificados. Para a validação 
dos deslocamentos, é feita a comparação com deslocamentos resultantes de uma 
análise linear, através do Autodesk Robot, onde é constatada uma ordem de grandeza 
similar. A diferença entre os valores é justificada pela inclusão dos fenómenos de 
retração, fluência e fissuração, que agravam os deslocamentos obtidos pela análise 
não linear. As diferenças observadas são, no entanto, pouco relevantes porque o ins‑
tante em estudo corresponde aos 70 dias, incluindo, portanto, uma pequena porção 
das deformações diferidas. Na abertura de fendas, a comparação é feita segundo o 
método presente no Eurocódigo 2 [11], através do qual resulta uma abertura de 0.17 
mm, face aos 0.3 mm, obtidos através do Diana.

Análise não linear (cm) Análise linear (cm)

Laje (1º Piso) 1.28 1.0

Viga (1º Piso) 0.88 0.8

Laje (2º Piso) 1.25 1.0

Viga (2º Piso) 0.84 0.8

4. Conclusão

A metodologia descrita e demonstrada neste artigo visa promover e viabilizar o 
acesso à análise estrutural não linear em serviço, em edifícios, no contexto de pro‑
jeto de estruturas, ou de análise de comportamento estrutural. É considerado que 
este objetivo é satisfeito através do desenvolvimento de uma metodologia basea‑
da na informação presente em modelos estruturais de plataforma BIM proprietária, 
mediante uma ferramenta de interoperabilidade em C#, capaz de reunir e adaptar 
a informação presente no modelo estrutural, para a composição de um script em 
Python capaz de definir, na sua totalidade, a análise pretendida no software de aná‑
lise estrutural Diana. 

Figura 9
Resultados da 
análise estrutural: 
a) representação de 
deslocamentos (TDtZ); 
b) representação de 
fendas através da 
abertura (EcwXX); 
c) vetor paralelo 
ao plano da fenda; 
d) Representação 
de tensões: betão 
(esquerda); armaduras 
(direita).d)

Tabela 2
Comparação de 
deslocamentos.
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A análise possibilitada reproduz, com sucesso, todos os resultados necessários para 
esta avaliação, com informação referente a tensões, fendas e deformações.  Este 
trabalho ainda se encontra em processo de refinamento, particularmente no que diz 
respeito à procura de leis constitutivas simplificadas que melhorem os processos de 
convergência, sem penalizar a exatidão dos resultados de forma significativa. Por 
outro lado, é importante assinalar o peso enorme do modelo de cálculo em termos 
computacionais que requererá o recurso a computação de alto desempenho para 
obtenção de resultados em tempo útil quando este tipo de abordagem for tentado 
em edifícios reais com dezenas (ou centenas) de troços de pilar, e laje.
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Resumo

A crescente necessidade de criar modelos BIM de estruturas mais completos torna 
premente a integração de armaduras nos modelos de forma a controlar as quantida‑
des de aço empregues e incrementar o nível de detalhe da solução.

As ferramentas nativas que os softwares existentes (Revit, Tekla Structures, etc) 
apresentam para a modelação de armaduras, traduzem ‑se em soluções generalistas 
que exigem processos manuais mais ou menos demorados. As possibilidades de ex‑
pansão dessas funcionalidades permitem modelações mais complexas e avançadas. 
No entanto, apesar da disseminação destes programas nenhum deles se adapta ao 
workflow específico da empresa pois ainda exigem etapas intermédias e períodos de 
execução elevados para serem viáveis no contexto atual do projeto.

Para responder a esses constrangimentos (tempo/qualidade) a equipa de I&D de‑
senvolveu uma aplicação de geração semiautomática de armaduras em pilares que 
permitiu responder eficazmente a todos estes constrangimentos.

O Columns Rebar é um “addin” para Revit que permite a interoperabilidade entre o 
modelo Revit e o modelo estrutural (Robot, Sap2000 ou Etabs) a partir das suas API’s, 
garantindo a sincronização entre os elementos geométricos dos modelos e as arma‑
duras definidas na análise estrutural. Para além disso recorre a vários automatismos 
para a definição de zonas de reforço dos estribos, sobreposições, extensões e dobras 
de varões longitudinais. 

Neste processo é possível, “usando parâmetros normalizados” gerar todas as armadu‑
ras do modelo, a numeração de todos os pilares, consolidação dos tipos de soluções e a 
execução do respetivo quadro de pilares, recorrendo apenas a algumas predefinições.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.37

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.37
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1. Introdução

A maturidade na utilização de ferramentas e o reconhecimento das vantagens BIM 
transversal a toda a empresa torna constante a necessidade de migração dos pro‑
cessos CAD instalados para processos mais eficientes assentes em metodologias 
BIM. Contudo, alguns desses processos encontram ‑se ainda muito dependentes das 
formas de trabalho nas fases posteriores ao projeto, como nomeadamente a ne‑
cessidade de entrega dos elementos de projeto em formato editável 2D para a sua 
utilização em fase de execução. Esta necessidade obriga a uma organização dos 
elementos de projeto que é necessária para a fase de construção com o intuito de 
facilitar a interpretação do projeto, auxiliar medições e definir faseamentos. No de‑
partamento de estruturas a organização destes elementos, como a disposição dos 
quadros de sapatas e pilares, pormenorização de vigas e outros elementos estru‑
turais são atualmente assentes em ferramentas CAD altamente produtivas, mais ou 
menos automáticas desenvolvidas e adaptadas ao fluxo interno do departamento. 
Estas ferramentas dotam o projetista/desenhador de um maior conforto e confiança 
na produção destes elementos o que consequentemente aumenta a inércia na intro‑
dução de novas ferramentas e processos que não sejam igualmente eficientes.

Na fase de projeto o dimensionamento dos elementos estruturais é usualmente efe‑
tuado com recurso a modelos de cálculo para simulação da estrutura e posterior‑
mente dimensionado num software interno existente (FlexDesv) onde constam as 
várias propriedades necessárias para caraterização da solução (materiais, geometria, 
armaduras, etc). Apesar de existir uma comunicação entre o modelo de cálculo e o 
FlexDesv continua a existir um vazio na ligação entre o software de dimensionamen‑
to e a produção de peças desenhadas.

A introdução de ferramentas e processos BIM, no departamento de estruturas, em 
paralelo com o processo CAD existente, evolui para o estado atual em que o processo 
produtivo ocorre numa diversificação de ferramentas que obrigam a uma atenção 
redobrada para a compatibilização da informação dispersa. Consequentemente, esta 
diversificação de informação potencia a ocorrência de erros ou comunicação errada 
do projeto de estabilidade.

A fase de quantificação dos materiais é também afetada pelos processos assentes 
em CAD. A quantificação dos materiais, por exemplo o aço, obriga a um processo 
manual intermédio de introdução de parâmetros geométricos para quantificar apro‑
ximadamente as quantidades. Este fluxo limita o processo a uma constante revisão 
e compatibilização sempre que ocorrem ligeiras alterações ao projeto de arquitetura 
ou até mesmo revisões do projeto de estabilidade. 

Assim, no seguinte documento acompanha ‑se a evolução de um instrumento que 
cresce da necessidade de desenvolver uma ferramenta que potencie a vantagem 
da plataforma BIM para auxílio da construção de mapas de quantidades mais rigo‑
rosos, a partir da geração automática da geometria 3D das armaduras e ao mesmo 
tempo automatizar a numeração e a execução do quadro de pilares, dispensando 
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posteriores intervenções manuais no processo, diminuindo drasticamente o tempo 
de execução e a possibilidade de introdução de erros. Esta solução é uma extensão 
das atividades de dimensionamento estrutural existentes em que todos os dados da 
ferramenta interna de dimensionamento (FlexDesv) são reutilizados para criação das 
armaduras no software BIM.

2. Estrutura da solução digital 

A ferramenta desenvolvida, Columns Rebar, tinha como necessidade ser dotada de 
uma capacidade em que a modelação final das armaduras, numeração dos pilares 
e a criação do respetivo quadro de pilares fosse executada de forma automática a 
partir de dados consolidados na aplicação desenvolvida. Esses dados consolidados 
foram concentrados em várias etapas, nomeadamente: Importação do modelo, ma‑
peamento das barras, compatibilização de modelos, validação, preenchimento de pa‑
râmetros, geração de armaduras e a numeração e organização de quadro de pilares.

A operação precursora ao Columns Rebar consiste na aplicação FlexDesv, de auxílio ao 
dimensionamento estrutural, desenvolvida internamente, que permite a criação de 
secções transversais e a verificação de segurança à encurvadura segundo EC2 com 
validação de capacidades resistentes em flexão desviada. Esta aplicação permite a 
interação com os vários programas de cálculo de estruturas (Etabs/Robot/Sap2000) 
para aquisição de esforços, geometrias, entre outros.

É no FlexDesv que o projetista define as características das soluções de armaduras 
preconizadas para cada um dos pilares da estrutura e cria uma lista com o mapea‑
mento unívoco entre cada uma das barras e a sua secção. Esta relação barra/secções 
transversal e armaduras é guardada num ficheiro, permitindo que seja importado no 
Columns Rebars e permita a geração das armaduras no modelo BIM e/ou consultada/
editada no decurso do projeto.

Posteriormente à fase de cálculo, no Columns Rebar, há necessidade de efetuar um 
mapeamento entre os elementos geométricos Revit/modelo de cálculo que, atra‑
vés de uma sobreposição dos elementos, permitirá à ferramenta verificar eventuais 
divergências entre a geometria dos dois modelos garantindo uma uniformização 
geométrica entre eles. Esta validação é de elevada relevância e dependendo do ri‑
gor dos modelos de cálculo e Revit podem ser variadas as incompatibilidades, tais 
como secções incoerentes, comprimento de barras diferentes, falta de elementos 
estruturais, eixos de barras com orientações contraditórias, entre outras, alertando o 
projetista que a sua intervenção é necessária. 

Após validação geométrica, é necessário definir um conjunto de parâmetros adicio‑
nais como os comprimentos de sobreposição de armaduras ou comprimento de in‑
cursão das barras nas lajes, que podem ser preenchidos automaticamente com base 
no EC2 ou criados/modificados individualmente com as ferramentas disponíveis na 
aplicação.
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Com o preenchimento desta informação estarão reunidas as condições necessárias 
para criar automaticamente no modelo todas as armaduras preconizadas no dimen‑
sionamento. Estas poderão ser geradas automaticamente em todos os elementos 
definidos ou individualmente, podendo ser eventualmente atualizadas em caso de 
alteração ao projeto. 

Todos os parâmetros de ligação/transformação entre o modelo estrutural e o Revit 
são guardados num ficheiro externo que aliado à interação bidirecional entre a apli‑
cação, modelos de cálculo e a plataforma Revit possibilita aceder à informação dos 
modelos assim como fazer alterações nos mesmos de forma interativa e em tempo 
real. Na figura seguinte está representado o fluxograma de interação entre a apli‑
cação, o modelo de Revit e o modelo de análise estrutural (Etabs/Robot/Sap2000). 

A comunicação bidirecional entre e os parâmetros guardados permitem dispensar a 
necessidade de manter as armaduras no modelo Revit durante o processo colabora‑
tivo entre as várias especialidades, reduzindo deste modo a dimensão do modelo e 
consequentemente promove a otimização da produtividade das restantes disciplinas 
que incorporam o modelo de estruturas sem necessidade de consultar a solução e 
localização das armaduras dos elementos de betão armado.

Neste processo de representação geométrica das armaduras era importante que os 
elementos principais (pilares), alojassem também informação não gráfica relevante 
para auxílio à construção dos mapas de quantidades. Como tal, durante o processo, 
são criados três parâmetros distintos para o efeito. A cada pilar é associada a infor‑
mação relativo ao valor total das quantidades de armaduras longitudinais (kg), o  

Figura 1
Workflow.
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valor total das quantidades de armaduras transversais (kg) e a data da sua criação, 
ver Figura 2. São estes parâmetros que alimentam as tabelas/mapas de medições 
usados na fase de medição do projeto. Com este procedimento e após a sua cria‑
ção, podemos remover definitivamente a representação gráfica 3D das armaduras 
no modelo que as quantidades associadas às mesmas continuam inalteráveis nos 
parâmetros do elemento principal e respetivos schedules.

As várias etapas, desde a correlação de modelos ao mapa de pilares são descritas nos 
capítulos seguintes.

2.1. Importação de um modelo

A primeira operação a ser executada no Columns Rebar consiste na importação de 
informação do modelo de cálculo em análise. A importação desta informação poderá 
ser concretizada diretamente através da seleção das barras de um modelo de cál‑
culo em análise ou a partir de barras de pilares selecionadas no Revit. Estas podem 
igualmente ser importadas a partir de um ficheiro existente que tenha sido gravado 
na fase de dimensionamento estrutural ou então um ficheiro editado previamente.

A partir dos dados provenientes do modelo de cálculo estrutural (posicionamento 3D 
das barras, eixos locais e ficheiro geométrico da secção) em conjunto com a modela‑
ção estrutural em Revit, a aplicação desenvolvida assenta no mapeamento unívoco 
das barras e suas secções em conjunto com uma matriz de transformação entre os 
dois modelos, garantindo coerência geométrica a partir da sua sobreposição.

Figura 2
Parâmetros com os 
valores das quantidades 
de armaduras por barra 
e data de criação.
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É através da matriz de transformação que são registadas e alertadas possíveis diver‑
gências que existam entre modelos (ex: secções com geometrias incoerentes, falta 
de elementos estruturais, posicionamento fora da tolerância, barras com eixos locais 
orientados de forma incorreta, etc.) permitindo nesta fase crítica a correção de qual‑
quer erro detetado antes de avançar com o processo. Na figura seguinte ilustra -se 
a importação de um ficheiro correspondente a um mapeamento previamente reali‑
zado alertando, a vermelho, para diferenças entre as secções transversais no Revit/
FlexDesv.

2.2. Parametrização da transformação de coordenadas entre 
modelos

A definição da transformação de coordenadas entre o modelo BIM e o modelo de 
cálculo é uma tarefa crucial, pois é a partir daqui que se relacionam os modelos 
Revit/Modelo de cálculo e se obtêm a validação e alertas de sincronização entre as 
barras dos modelos.

A obtenção destes dados pode ser feita a partir da seleção de um elemento conhe‑
cido nos dois modelos e daí a obtenção do seu vetor de translação. A alternativa, 
mais visual, consiste na seleção de todos os pilares de um piso no Revit e elementos 
correspondentes na tabela de dados (modelo de cálculo) e seguidamente usar a 
funcionalidade de projeção 2D de todos esses elementos para visualizar a sua loca‑
lização projetada. Nesta projeção é possível fazer a medição das diferenças botão (1) 
e aplicar a transformação com o botão (2), ver Figura 4.

Figura 3
Importação de um 
ficheiro existente.
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2.3. Obtenção e preenchimento de parâmetros na tabela de 
dados 

As quantidades de aço e a posição real das armaduras de um pilar são variáveis que 
dependem de várias especificidades como as que se encontram explanadas na Figu‑
ra 5. Assim, é importante conhecer a importância dos mesmos no preenchimento e 
avaliação correta dos seus valores para que o resultado final seja o mais fidedigno 
possível. No entanto, para os casos generalizados a ferramenta dispõe de instru‑
mentos que admitem o cálculo da maioria desses parâmetros de forma automáti‑
ca, seguindo as disposições e regras vertidas no EC2 e de acordo com a geometria 
do modelo.

Figura 4
Projeção das barras 
(Revit+Modelo de 
cálculo) do piso 
da fundação sem 
transformação.

Figura 5
Esquema dos 
parâmetros de 
armaduras.
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2.4. Geração das armaduras 

Finalizada a definição de todos os dados, a geração de armaduras é a consequência 
última das etapas anteriores. Aqui, a ferramenta é capaz de recriar todas as armadu‑
ras do modelo de uma só vez, ou apenas elementos específicos (seleção no Revit ou 
seleção na tabela). Esta última opção é interativa e permite criar armaduras, por zo‑
nas do modelo, por piso ou à medida das necessidades do projeto (como atualização 
de algum pilar específico).

Figura 6
Colunas dos parâmetros 
de armaduras 
e comandos de 
automatização.

Figura 7
Comandos de geração/
remoção de armaduras.

Figura 8
Resultado da execução 
do comando [Update 
Rebars (Sel.Inter.)].
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Estas armaduras são geradas a partir das geometrias previamente definidas nas sec‑
ções de cálculo (Flexdesv) em conjunto com os parâmetros aqui definidos (Rebars 
Columns) e modeladas/ajustadas a cada barra na sua posição final. 

2.5. Numeração e organização do quadro de pilares 

A numeração dos pilares é feita automaticamente a partir de um conjunto de pres‑
supostos que consiste no seguinte:

– As barras são organizadas por grupos, cada grupo pertence a um mesmo alinha‑
mento vertical (função da tolerância definida) com barras conectadas entre si, não 
podendo haver descontinuidades entre elas;

– Cada barra dentro do grupo é ordenada pela coordenada (Z) de forma 
ascendente. A partir daqui é calculada uma identidade por grupo que tem 
em conta para cada uma das suas barras os níveis (inferior e superior), a sua 
secção e também a orientação relativa das secções entre barras;

– Os grupos são organizados pelas suas identidades a partir das quais são 
atribuídas as suas numerações. O nome do pilar é constituído por um prefixo 
(em geral P) + número sequencial + sufixo opcional. Cada barra dentro de 
cada grupo terá o mesmo nome do seu grupo.

Note ‑se que a organização da numeração é feita de modo que as numerações mais 
baixas apareçam nos pisos inferiores e progredindo para os pisos superiores.

No final a numeração de todas as barras é guardada na aplicação e replicada para o 
Revit através do preenchimento do parâmetro Mark.

Após a primeira emissão, podemos bloquear os seus nomes para que nas emissões 
seguintes apenas os elementos modificados sejam renomeados.

Figura 9
Execução de numeração 
dos pilares (1).
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Para a execução do quadro de pilares, botão(2) da figura anterior, não é necessário 
que as armaduras 3D estejam criadas, pois a geometria das secções desenhadas no 
quadro é feita a partir dos ficheiros de secções gerados no dimensionamento estru‑
tural. Este processo é feito ainda em função da numeração atribuída pelo programa 
e não é possível gerar o respetivo quadro sem antes passar pela numeração auto‑
mática do mesmo, garantindo deste modo o cumprimento de todos os critérios de 
numeração e a coerência do quadro com a numeração inscrita nas barras dos pilares.

3. Conclusão

O presente artigo pretende demonstrar a continuidade do foco da empresa A400 na 
criação de ferramentas, como o MTQ Generator, Schematics Q e Schematics MEP, apre‑
sentadas em edições anteriores do ptBIM, que promovem a eliminação de tarefas 
repetitivas e na melhoria da gestão da informação. Surge então o Columns Rebars 
como ferramenta de apoio à disciplina de Estruturas, criando uma comunicação bidi‑
recional entre os modelos BIM e de cálculo.

O Columns Rebars, conforme se depreende do exposto neste documento, permite 
atingir melhorias de qualidade e eficiência, uma vez que os procedimentos auto‑
matizados pela ferramenta eliminaram uma grande quantidade de tarefas manuais 
demoradas e propícias à introdução de erros no projeto. Esta permite a criação de 
armaduras 3D, totalizar a quantidade de aço, organizar e criar um quadro organizado 
de pilares em escassos segundos. Permite igualmente que alterações à solução de 
armaduras dos pilares sejam prontamente compatibilizadas com o modelo BIM re‑
correndo ao mapeamento realizado anteriormente. 

Figura 10
Quadro de pilares.
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O nível de eficiência da ferramenta transporta para a produção o reconhecimento 
que lhes permita abandonar ferramentas previamente enraizadas no seio da produ‑
ção. Obtêm ‑se assim uma compatibilização constante entre os diversos elementos 
de projeto.

É de salientar que a tarefa de medição e compilação das armaduras dos pilares num 
projeto de média dimensão com alguma complexidade, poderia durar uma semana 
completa com um medidor a tempo inteiro, atualmente o mesmo resultado pode ser 
obtido numa questão de minutos e com um grau de precisão e confiança que não 
tem comparação.
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Resumo

A construção de barragens é fundamental para o desenvolvimento de diversas ati‑
vidades essenciais para as infraestruturas urbana e industriais. Existem registos his‑
tóricos de roturas de barragens, sendo maioria as associadas a barragens de aterro. 
Dada a importância dessas estruturas e os impactos gerados pelo rompimento, os 
esforços desenvolvidos para o controlo da segurança de uma barragem afiguram-
‑se como fundamentais. Existem ainda algumas barragens nas quais as medições 
da instrumentação são, ainda, realizadas de forma manual, sem recurso a processos 
integradores da informação. Neste sentido, a utilização de modelos BIM integrados 
em bases de dados, e apoiados por ferramentas específicas para sua análise, torna -se 
um procedimento essencial para a resolução de alguns problemas decorrentes do 
processo de análise da segurança de barragens. 

O presente trabalho apresenta uma aplicação da metodologia BIM à monitorização 
da segurança de barragens de aterro, contribuindo para gestão integrada da infor‑
mação indexada no seu contexto espacial a um modelo 3D. O trabalho desenvolvido 
apresenta os procedimentos para visualização tridimensional dos dados obtidos da 
instrumentação de uma barragem de aterro localizada em Portugal, estabelecendo 
a interoperabilidade entre os dados registados e uma ferramenta para análise dos 
mesmos. A metodologia é testada para um tipo particular de instrumentação, desig‑
nadamente para as baterias de assentamento, permitindo a integração dos dados 
entre o modelo BIM, a base de dados e a respectiva ferramenta de análise. São apre‑
sentadas as principais conclusões.
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1. Introdução

Os modelos subjacentes às metodologias Building Information Modelling  (BIM) 
destacam ‑se por concentrar grande quantidade de informações relevantes [1,2], 
sendo portanto uma excelente ferramenta de gestão de informações sobre qualquer 
infraestrutura, como barragens. Têm sido desenvolvidos vários trabalhos com recurso 
à metodologia BIM para a análise dos dados de observação aplicada às diferentes 
fases da vida útil de barragens de betão [3–5], mas não se encontrou nenhuma 
aplicação em barragens de aterro na revisão bibliográfica encetada no contexto do 
presente artigo.

A construção de barragens está associada a diversas atividades sejam elas indus‑
triais e até de subsistência, com diferentes tipos usos, como: energia hidroelétrica, 
navegação, controlo de cheias, abastecimento de água, e contenção de resíduos da 
exploração mineira entre e outros [6].

No entanto, este tipo de estrutura pode causar enormes impactos ambientais, so‑
ciais e económicos durante as fases de construção, operação e desmantelamento, e 
ainda mais no caso de rotura, com potencial para resultar no alagamento de vastas 
áreas a jusante com perda de vidas humanas. Nos últimos 100 anos, milhares de 
pessoas morreram ou perderam suas propriedades, por causa do rompimento de 
barragens [7].

Dos tipos de barragens existentes a mais comum é a barragem de aterro, totalizando 
77% de todas as barragens do mundo, sendo também a que registra mais aciden‑
tes [7–9].

Um estudo recente baseado numa base de dados de roturas/acidentes em barra‑
gens de resíduos mostrou que desde 1915, ocorreram 283 roturas, provocando 2300 
mortos e vários impactos ambientais, sociais e económicos. Além disso, desde 2000 
ocorreram aproximadamente 500 mortes por causa de roturas de barragens deste 
tipo. Também foram registadas roturas em barragens de diferentes usos, mostrando a 
importância de uma estratégia de monitorização integrada com o entendimento das 
melhores práticas geotécnicas [10].

Para evitar a rotura da barragem, é imprescindível estabelecer o respetivo controlo 
de segurança durante as fases de construção e operação como um processo perma‑
nente de monitorização e avaliação do comportamento, mediante a realização de 
inspeções visuais, campanhas de medição e análises de instrumentação [11,12]. Nes‑
se sentido a possível concentração das informações numa base de dados indexada 
espacialmente com modelo BIM, permite a avaliação de diferentes tipos de dados 
fornecidos pela instrumentação, pelas inspeções visuais e eventuais ensaios de la‑
boratório e de campo realizados na barragem de forma integrada e automatizada. 
Deste modo, é possível, de forma mais fácil do que com metodologias convencionais, 
identificar comportamentos anómalos, diagnosticar a sua causa, prever a sua evolu‑
ção e, se necessário, remediá ‑los para garantir a segurança da barragem.
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A aplicação da metodologia BIM na monitorização de barragens possibilita a so‑
lução de diferentes tipos de problemas identificados durante os procedimentos de 
aquisição, organização e análise dos dados de instrumentação, sendo as principais 
oportunidades de melhoria identificadas as seguintes:

• Processos manuais de medição da instrumentação instalada, em alguns 
casos utilizando formulários em papel. Este procedimento pode gerar além 
de erros de digitação, tempo excessivo entre a medição dos parâmetros em 
campo e a digitalização das informações. Uma solução para este problema 
está na medição em tempo real utilizando dispositivos/conexões ‘Internet of 
Things’ (IoT), conectados a base de dados, com objetivo de reduzir o tempo 
de envio de dados ao responsável técnico pela análise da instrumentação. 

• Existência de diversos ficheiros e/ou folhas de cálculo para análise da 
instrumentação, não permitindo a análise integrada dos dados. Uma solução 
é o uso de uma base de dados para integrar todos os dados de instrumentação 
e sua conexão com ferramentas que auxiliam na visualização e análise. 
Isso pode ajudar a prever o comportamento da barragem e, até mesmo, ao 
estabelecimento de um sistema automático de emissão de alerta, o qual 
não dispensa a presença de especialistas para validar as análises e o alerta.

• Medição de parâmetros de instrumentação e de registo decorrentes de 
inspeções de segurança realizadas periodicamente. Utilização de métodos 
de inspeção automática que podem complementar a inspeção presencial 
realizada, como a utilização de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) 
associado a modelos BIM para inspeções visuais, bem como de métodos 
geofísicos, em operação constante, para determinação das zonas saturadas 
da barragem. Em complemento, o uso da Inteligência Artificial (IA) para 
processar todas as informações e identificar possíveis anomalias nas 
imagens aéreas.

Praticamente todas as soluções apontadas para os problemas identificados estão 
associados ao conceito de gestão de ativos ou Facility Management (FM)

O uso de FM em obras civis tem sido amplamente estudado com diferentes tipos de 
aplicações utilizando a metodologia BIM, como por exemplo o acesso e a atualiza‑
ção dos dados de forma contínua e fiável durante todo o ciclo de vida de uma obra 
[13,14]. Um exemplo geral de aplicações de BIM com FM é a otimização da gestão e 
da manutenção das infraestruturas, integrando o modelo de construção as ‑built e as 
informações dos equipamentos aos sistemas usados ao longo do ciclo de vida dessa 
infraestruturas [15,16]. Outra aplicação é o uso de dispositivos IoT para integrar 
informações de estruturas em tempo real, o que pode ser benéfico para diferentes 
tipos de utilizadores no contexto da gestão de ativos, como diferentes tipos de mo‑
nitorização [16–18]. 

Embora existam várias discussões sobre as aplicações da integração entre o BIM e 
o FM no projeto, construção e operação / manutenção de edifícios, ainda é necessá‑
rio recorrer a algumas adaptações para o uso da metodologia BIM em projetos de 
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infraestruturas. Recentemente, tem havido um interesse crescente na aplicação do 
BIM à infraestrutura, que possui complexidades e particularidades próprias [19]. No 
entanto, existem diversos tipos de obras de infraestrutura como túneis, barragens, 
aeroportos, rodovias e ferrovias entre outros, cada um potencialmente exigindo uma 
abordagem diferente baseada em BIM, que criam um desafio para a integração do 
BIM no FM [19].

Já existem algumas aplicações do uso da metodologia BIM para barragens de betão. 
No entanto, ainda são necessários avanços significativos para incorporar as ferra‑
mentas de BIM na aplicação completa para todas as fases da barragem (projeto, 
construção e operação). No caso de aplicação a barragens de aterro, a metodologia 
BIM é ainda incipiente e praticamente não existem trabalhos técnico -científicos a 
respeito. Para este tipo de barragem, as aplicações reportadas limitam ‑se à fase de 
projeto. 

Com base no exposto, o principal objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de 
procedimento baseado na metodologia BIM, e aplicada a barragens de aterro, que 
permita tirar proveito da informação indexada em contexto geométrico para faci‑
litar os processos de análise dos dados de instrumentação de barragens de aterro 
existentes. Este processo pretende automatizar algumas atividades para solucionar 
alguns dos  problemas identificados durante o processo de análise manual dos da‑
dos de instrumentação, como (i) dados disponíveis em ficheiros diferentes, não per‑
mitindo uma análise concentrada e integrada, (ii) falta de processos automatizados 
para conectar as informações em diferentes tipos de análise de dados e ferramentas 
de visualização.

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados diferentes tipos de ferra‑
mentas e softwares. O modelo BIM foi desenvolvido no Revit versão 2021. Os códigos 
de análise de dados e para vincular as informações ao Revit foram desenvolvidos no 
Dynamo utilizando programação em Python. Os dados foram armazenados e estrutu‑
rados em base de dados Relacional.

A metodologia desenvolvida foi aplicada a uma barragem de aterro real, a Barragem 
de Odelouca. Esta barragem está localizada na região do Algarve, em Portugal, para 
abastecimento de água. O principal resultado é um modelo 3D BIM com informações 
geométricas da barragem e os respectivos dados de instrumentação.

2. Estrutura integrada para o monitorização de barragens

Para o entendimento completo das etapas de trabalho, a Figura 1 mostra o respe‑
tivo fluxograma computacional. Nesse fluxograma o procedimento foi dividido em 
quatro atividades identificadas com A, B, C e D, que correspondem respectivamente 
a: criação da geometria; definição e implementação do sistema de base de dados; 
definição dos objetos BIM e conexão com a base de dados; visualização e análise 
dos resultados.
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A atividade identificada como A consiste na conversão da geometria existente no 
modelo BIM tridimensional. Para isso as informações de projeto foram transpostas 
para folhas de cálculo em Microsoft Excel, tendo sido utilizada programação visual 
e a linguagem Python para estabelecer a troca de informações com a plataforma de 
modelação BIM. O resultado é o modelo BIM As ‑is da geometria da barragem.

A geometria é gerada a partir dos pontos chave das secções transversais da barra‑
gem (maciços estabilizadores, núcleo e sistema de drenagem interno). A partir destes 
pontos, de cada uma das zonas é gerado um polígono. Esses polígonos são extrudi‑
dos em relação ao eixo da barragem, gerando três sólidos independentes. Este pro‑
cedimento é realizado para os três tipos de zonas (maciços estabilizadores, núcleo e 
sistema de drenagem interno). O sólido correspondente à barragem de aterro é cor‑
tado de acordo com as geometrias correspondentes às diferentes zonas da barragem.

A atividade B consiste na criação da base de dados das informações referentes à 
instrumentação e à verificação dos dados previamente existentes na base de dados, 
e consequentemente a escrita de dados inexistentes. A programação foi realizada em 
linguagem Python utilizando a plataforma aberta Jupyter Notebook. Quanto ao siste‑
ma de gestão da base de dados (SGBD) escolheu ‑se o SQLite por ser uma ferramenta 
disponível gratuitamente que não oferece restrições ou limite de atributos e permite 
a permanência dos dados. Além disso, com SQLite, a conexão entre o modelo BIM e a 
base de dados torna ‑se fácil usando a linguagem de programação visual. Com efeito, 
a conexão não precisa de um servidor dedicado porque esta base de dados lê e grava 
diretamente do ficheiro em disco.

Figura 1
Fluxograma 
computacional.
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O esquema conceptual da base de dados criada, pode ser analisado em detalhe na 
dissertação de mestrado que está na génese do presente artigo [20].

A atividade C consiste na criação dos objetos BIM e a conexão da base de dados com 
o modelo BIM, estabelecida por meio a programação visual.

A primeira etapa na criação de um novo objeto BIM é definir um dos padrões ou 
procedimentos, como o Open BIM Object Standard (OBOS), que contribui para a inte‑
roperabilidade em modelos BIM. A segunda etapa é identificar a existência de obje‑
tos e modificar e inserir as informações necessárias para o projeto [13]. Porém, não 
existem bibliotecas de instrumentação geotécnica disponíveis, tampouco existem 
templates que possam auxiliar na construção do objeto.

Portanto, para a criação do objeto de instrumentação, optou ‑se por iniciar o de‑
senvolvimento do Product Data Template (PDT) de um instrumento, as baterias de 
assentamento. 

O level of information need foi definido de acordo com as condições de uma barragem 
já construída, ou seja, considerando que os instrumentos estão instalados e estão em 
fase de operação. O desenvolvimento do modelo BIM é uma forma de contribuir com 
a análise e visualização dos resultados da instrumentação. Neste contexto, o level of 
information need foi definido em função das informações necessárias para análise da 
segurança da barragem e modo a evitar o excesso ou informações que não pudessem 
ser utilizadas nas análises.

As informações mais importantes definidas para as baterias de assentamento são: 
i) o nome e localização do instrumento, ii) o nome e a profundidade da instalação 
de cada anel, iii) a data de medição e iv) a visualização da medição. Foram também 
adicionados alguns parâmetros geométricos.

Para os parâmetros do instrumento, procurou ‑se adequar as regras do NBS BIM Object 
Standard [21], conforme apresentado na Tabela 1, que mostra o PDT proposto. A Figu‑
ra 2 mostra os dados geométricos e a visualização 3D das baterias de assentamento.

Group Parameter Parameter name Units Data Type Example

Geometric Data

PipeLenght mm Numeric 1

PipeRadius mm Numeric 40

PlateRadius mm Numeric 500

PlateThickness mm Numeric 50

Others

DamName text Alphanumeric Odelouca

InstrumentName text Alphanumeric BA5 ‑1

RingName text Alphanumeric R1

InstLocationX Numeric 2222222.25
InstLocationY Numeric 2222222.25

RingLevel m Numeric 20

MeasurementDate Alphanumeric 1900 ‑12 ‑31T23:59:59

InstallationDate Alphanumeric 1900 ‑12 ‑31T23:59:59

Settlement mm Numeric 200

Tabela 1
PDT baterias de 
assentamento 
informação não 
geométrica e 
geométrica.
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A atividade D estabelece a conexão entre a base de dados e o modelo BIM As ‑is e a 
ferramenta de análise de dados, Microsoft Power BI. Essa conexão foi estabelecida por 
meio da linguagem de programação visual.

A visualização dos dados no modelo BIM é feita por meio de um objeto cilíndrico, 
desenhado na posição de cada um dos anéis. Para isso, foi criado um objeto BIM 
conforme mostra a Figura 3. A altura dos cilindros corresponde ao valor do desloca‑
mento vertical, e a escala de cores também fornece uma imagem prévia do mesmo 
parâmetro. 

Nessa atividade também é estabelecida a conexão da base de dados com a ferra‑
menta de análise. A aplicação desse tipo de ferramenta na indústria da construção 
civil tem sido cada vez mais utilizada, devido à necessidade de processamento e 
análise dos dados produzidos, principalmente com a integração entre as técnicas de 
BIM, IoT e Data Mining (DM) [22].

3. caso de estudo: Barragem Odelouca

A barragem de Odelouca é uma barragem de aterro localizada, no barlavento algar‑
vio, a norte de Silves, na Ribeira de Odelouca, o principal afluente do rio Arade. A bar‑
ragem é utilizada para abastecimento de água à zona barlavento e tem o coroamento 
à cota 106 m e uma altura máxima acima da fundação de 76 m. O coroamento tem 

Figura 2
Informação geométrica 
integrante em objeto 
BIM baterias de 
assentamento.

Figura 3
Visualização dos 
resultados em objeto 
BIM.
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11 m de largura e cerca de 415 m de comprimento, com dois trechos retos conec‑
tados por um trecho curvo. Os instrumentos instalados no corpo da barragem são: 
marcas de superfície, baterias de assentamento, inclinómetros e piezómetros.

Os instrumentos da barragem de Odelouca, como na maioria das barragens do mun‑
do, não estão equipados para efetuar transmissão de dados em tempo real. Frequen‑
temente, as medições dos dados de observação, ainda são realizadas em formulários 
de papel, que posteriormente são digitalizados e enviados ao responsável técnico 
pela avaliação da segurança. No caso da barragem de Odelouca, existe uma folha de 
cálculo em Excel diferente para cada um dos instrumentos, o que dificulta uma análi‑
se integrada dos resultados, sendo a análise realizada essencialmente bidimensional 
e individualizada para cada instrumento. Na maioria dos casos, a análise é realizada 
em cada uma das seções transversais definidas no plano de observação. A integração 
global dos dados fica a cargo do técnico responsável que tem que se socorrer da sua 
capacidade de abstração para perceção global. Diante do exposto, é interessante 
concentrar os dados da instrumentação numa base de dados integrada e visualizar 
os resultados de forma integrada e tridimensional. Além disso, algumas ferramentas 
de análise de dados permitem uma avaliação diferenciada dos dados, com base em 
modelos estatísticos de correlação de informações e de dados. 

Este trabalho apresenta um exemplo de aplicação da conexão entre diferentes fer‑
ramentas a fim de integrar informações, concentrá -la em base de dados integrada e 
visualizar de forma diferenciada, seja através da visualização tridimensional ou até 
mesmo em uma ferramenta de análise de dados. De acordo com o fluxo de trabalho 
mostrado na Figura 1, o processo começa com a definição da geometria tridimensio‑
nal. A geometria desenvolvida neste projeto foi simplificada e limitada aos maciços 
estabilizadores, núcleo e sistema de drenagem interna. A Figura 4 mostra uma visão 
do modelo tridimensional criado. 

Figura 4
Modelo BIM geometria 
da barragem.
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A partir da criação da base de dados relacional com todas as medições e informações 
dos instrumentos referentes às baterias de assentamento, foi possível estabelecer 
uma conexão com o modelo BIM. Esta conexão permitiu o desenho automático da 
posição dos instrumentos, dos resultados da observação e de informações adicio‑
nais para cada instrumento. A Figura 5 (a) mostra a visualização 3D dos dados de 
instrumentação no modelo BIM. Também foi possível estabelecer a conexão da base 
de dados com ferramentas de análise, facilitando a sua análise integrada, conforme 
mostra a Figura 5 (b).

 (a) (b)

4. Considerações finais

O trabalho desenvolvido pretendeu implementar, explorar e demonstrar algumas 
aplicações potenciais de modelos BIM para barragens de aterro existentes, com foco 
na análise de dados de instrumentação durante a fase de operação. As principais 
conclusões podem ser resumidas nos seguintes pontos:

Foi estabelecida a conexão entre a base de dados e o modelo BIM, de forma a garan‑
tir as indexação da informação ao modelo da barragem (geometria, instrumentação 
e informações do equipamento).

Verificou -se que existem recursos para realizar a visualização no modelo BIM, sen‑
do uma ferramenta promissora. No entanto, são ainda necessários aprofundamentos 
adicionais na visualização integrada dos dados, sendo para isso necessário o desen‑
volvimento de códigos mais avançados para visualização ou mesmo para análise de 
dados. Neste sentido, torna -se eficiente a sua integração com ferramentas existentes 
que permitam a análise e visualização dos dados, sendo esta uma das possibilidades 
testadas ao longo deste trabalho, que mostrou que a ligação entre a base de dados 
e as ferramentas de análise também é possível.

A aplicação dos processos desenvolvidos à barragem de Odelouca, mostrou que a 
utilização do modelo BIM é promissora, embora o exemplo apresentado seja simpli‑
ficado e restrito a apenas um tipo de instrumento.

Figura 5
Visualização dos dados 
de instrumentação 
(a) modelo BIM (b) 
ferramenta de análise 
de dados.
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Resumo

O presente artigo descreve o desenvolvimento de uma metodologia eficiente de 
identificação de fissuras em estruturas de betão armado com recurso a UASs e a 
técnicas de inteligência artificial de processamento de imagem. A metodologia pos‑
sibilita a deteção e caraterização dimensional das fissuras, nomeadamente do seu 
desenvolvimento e abertura, com recurso a redes neuronais convolucionais por re‑
giões (R ‑CNN) e algoritmos dedicados, desenvolvidos em Matlab®. A rede neuronal 
foi baseada numa extensa base de dados, com cerca de 86000 imagens, e apresentou 
um índice de fiabilidade próximo dos 99%. A metodologia foi aplicada à inspeção 
remota da fachada exterior do edifício F do campus do ISEP onde foi possível iden‑
tificar diversas fissuras com dimensões que atingiram 0,3 mm. A informação digital 
recolhida servirá de base para o planeamento mais eficiente das operações de ma‑
nutenção da infraestrutura incluindo eventuais trabalhos de reparação ou reforço.
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1. Introdução

A digitalização da informação proveniente de inspeções de estruturas de betão ar‑
mado, é ainda, em muitas situações, um desafio para os inspetores. Atualmente novos 
meios tecnológicos de inspeção remota estão disponíveis particularmente o recurso 
a veículos aéreos não tripulados (UAS) e sistemas avançados de vídeo. Além disso, 
novas técnicas baseadas em inteligência artificial têm possibilitado a identificação 
automática e eficiente de anomalias estruturais. 

No que diz respeito as técnicas baseadas em Inteligência Artificial (IA) [1], algorit‑
mos de aprendizagem profunda (deep learning) são amplamente utilizados em visão 
computacional e mais especificamente na classificação de imagens. Neste domínio 
os algoritmos mais utilizados são as Redes Neuronais Convolucionais (CNNs) [2], 
nomeadamente as baseadas em Regiões (R ‑CNN), que têm demonstrado resultados 
promissores na deteção e caraterização de anomalias sobretudo de fissuras. 

Cha et al. [3] propuseram uma metodologia baseada em R ‑CNN para a deteção au‑
tomática de fissuras. Para isso utilizaram uma base de dados de 40,000 imagens 
de betão intacto e fissurado, e registaram uma taxa de sucesso de classificação de 
97,95%. Li e Zhao [4] analisaram o desempenho de cinco modelos de deep learning 
na deteção e localização de fissuras em estruturas de betão tendo concluido que 
existe uma relação direta entre a precisão do modelo e a qualidade e dimensão da 
base de dados. No entanto, o aumento da dimensão da base de dados sem a neces‑
sária variabilidade das caraterísticas das imagens degradou o desempenho dos mo‑
delos. Também a criteriosa definição dos hiperparâmetros dos modelos demonstrou 
ser decisiva para alcançar maiores taxas de sucesso. 

Além da deteção de fissuras, também é possível realizar a sua caraterização, nomea‑
damente em termos da aferição do seu desenvolvimento e abertura, recorrendo a 
técnicas de processamento heurístico de imagens [5]. Geralmente, estas caracterís‑
ticas são diretamente medidas na unidade do pixél e facilmente convertidas para o 
sistema métrico conhecida a resolução da imagem [6].

Mais recentemente, novos meios tecnológicos foram introduzidos nas inspeções re‑
motas, nomeadamente os sistemas UAS com sistemas de visão computacional [7, 8]. 
Estes sistemas acoplados demonstraram ser competitivos em estruturas localiza‑
das em áreas extensas e/ou de difícil acesso, permitindo uma redução considerável 
dos custos e tempos de execução, uma vez que requerem menos pessoal técnico. 
No entanto, o desempenho das ferramentas de processamento de imagens digitais 
depende muito das condições de aquisição das imagens, tais como [9]: o ângulo de 
captura distorção, as condições meteorológicas e a eventual presença de poeiras nas 
superfícies. 

Este artigo apresenta desenvolvimentos recentes sobre a digitalização da informa‑
ção de inspeções remotas baseadas em técnicas de visão computacional e UAS. É da 
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especial atenção ao desenvolvimento e aplicação de uma metodologia robusta ca‑
paz de detetar e caracterizar fissuras em estruturas de betão armado.

2. Metodologia de inspeção remota com recurso a drones 
e IA

A metodologia proposta para a inspeção remota baseada em UAS compreende qua‑
tro fases distintas, conforme indicado na Figura 1, nomeadamente: 1) reconheci‑
mento da estrutura e preparação do voo; 2) recolha de imagens utilizando UAS, 
3) processamento das imagens com recurso a CNNs e/ou técnicas heurísticas, e 4) a 
digitalização da informação com integração BIM.

A fase 1 de reconhecimento e preparação envolve: i) a recolha de elementos do 
projeto e a investigação do histórico de inspeção da estrutura ‑alvo ii) visita ao local 
para avaliar as condições e possíveis fatores de risco (obstáculos ao voo, exposição 
ao vento, interferências eletromagnéticas, etc.), iii) obtenção de licenças de voo das 
autoridades nacionais competentes iv) seleção do pessoal técnico e equipamento de 
voo (UAS, câmara, etc.), v) elaboração de um plano de voo, incluindo a definição de 
zonas de aterragem/descolagem, o tempo de voo, a estratégia de recolha de imagens 
e a proximidade do UAS ao alvo.

A fase 2, de recolha de imagens com UAS, envolve, numa primeira etapa, um levan‑
tamento topográfico de precisão de alguns pontos de controlo da estrutura, i.e, alvos 
auxiliares e/ou pontos notáveis da estrutura. Esta etapa é essencial para a georrefe‑
renciação e calibração das imagens recolhidas. Numa segunda etapa, as imagens são 
captadas com um UAS equipado com uma câmara vídeo. A recolha de imagens deve 
ser feita com segurança, o mais próximo possível da estrutura, uma vez que distân‑
cias mais curtas melhoram a resolução da imagem. 

A fase 3 envolve a deteção e identificação automática de fissuras na superfície do 
betão, com base em CNNs ou técnicas heurísticas. As imagens georreferenciadas po‑
dem ainda ser usadas para realizar uma reconstituição geométrica 3D da estrutura 
por aplicação de técnicas de fotogrametria disponíveis no Pix4Dmapper®, ou para a 
realização de ortofotos por aplicação do Microsoft Image Composite Editor®.

Figura 1
Metodologia para 
inspeção remota.



4614º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

Por último, a fase 4 consiste na integração da imagem com as patologias identifica‑
das no modelo BIM, e envolve duas fases: i) a incorporação da máscara associada a 
uma determinada patologia no modelo BIM desenvolvido na plataforma Autodesk 
Revit, e ii) a quantificação de indicadores de dano com base nas medições efetuadas 
diretamente a partir das imagens. A imagem com as patologias marcadas é incluida 
no modelo BIM através do software Autodesk Navisworks.

3. Identificação automática de fissuras com recurso a 
CNNs

3.1. Aspetos gerais

No processo de criação de uma CNN estável e eficiente, dois passos essenciais de‑
vem ser realizados: i) a constituição de um dataset de imagens, ii) o treino e validação 
do modelo. 

A qualidade do dataset é crucial no desenvolvimento de uma CNN e deve cobrir o 
maior número de cenários reais possíveis. Por sua vez, o modelo de deep learning 
utilizado baseou ‑se no conceito de transfer ‑learning, i.e., na adaptação de um modelo 
pré -treinado ao problema da identificação de fissuras, neste caso o modelo AlexNet. 
Os parâmetros de treino têm muita influência na eficiência do modelo, sobretudo 
a definição da percentagem do dataset reservada para validação, da taxa de apren‑
dizagem, do número máximo de epochs e do tamanho do batch [3]. No processo 
de validação são calculadas métricas que permitem avaliar a qualidade do modelo 
treinado, nomeadamente a accuracy, precision, recall e F1 score [3]. Caso os valores das 
métricas descrevam um modelo deficiente será necessário retreinar o modelo após 
melhorar o dataset e/ou alterar os parâmetros de treino.

Na Figura 2 ilustra -se a metodologia de deteção e caraterização de fissuras em es‑
truturas de betão. Nas secções seguintes serão detalhados os algoritmos inerentes 
à metodologia.

Figura 2
Metodologia de deteção 
e caraterização de 
fissuras.
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3.2. Base de dados de imagens

Na Figura 3 ilustra ‑se esquematicamente o processo de desenvolvimento do dataset 
de imagens que pode ser dividido em três etapas.

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa Web extensiva com o objetivo de recolher o 
maior número de imagens de superfícies de betão fissuradas e não fissuradas. Segui‑
damente, foi aplicado um script desenvolvido em ambiente MATLAB® para subdividir 
as imagens obtidas em 227×227 pixél considerando uma sobreposição de 50% de 
modo a conseguir ‑se o melhor aproveitamento das imagens. Finalmente, é aplicada 
uma técnica de data augmentation que consiste no aumento da base de dados recor‑
rendo a transformações geométricas das imagens, nomeadamente, filtros de blur/
desfoque, alterações no brilho e contraste, rotação e espelho, etc. 

3.3. Treino e validação

O treino da CNN foi executado em ambiente MATLAB®, mais especificamente através 
 ‑da Deep Learning Toolbox. Dos diversos modelos pré ‑treinados disponíveis nesta 
Toolbox foi escolhido o AlexNet devido à sua flexibilidade e velocidade de treino. 
O AlexNet está configurado para classificar 1000 categorias, por isso foi necessário 
alterar os últimos layers da arquitetura do modelo de forma a torná -lo um classifi‑
cador binário: superfície com fissura (positivo) e superfície sem fissura (negativo). 
O dataset de imagens foi dividido de modo a que 80% das imagens foram usadas no 
treino, enquanto os restantes 20% foram reservados para a validação. O treino durou 
cerca de 8 h num computador com processador Intel I7 ‑10510U @ 1,80GHz, placa 
gráfica Nvidia GeForce MX250, motherboard Asus H110M -K, RAM HyperX Fury DDR4 
8GB (2400MHz) e sistema operativo Windows 10 64 ‑bit. Após o treino, foi efetuada 

Figura 3
Fluxograma de 
desenvolvimento do 
dataset de imagens.



4634º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

uma avaliação do modelo com recurso ao cálculo das métricas de validação, sendo 
que os valores da accuracy, precision, recall e F1 ‑score foram iguais a 97.7%, 98.3%, 
97.5% e 98.1%, respetivamente. A Figura 4 ilustra esquematicamente o processo de 
treino e validação.

3.4. Algoritmos de caraterização da espessura e  
desenvolvimento

A caracterização da fissura consiste em analisar dois fatores: as espessuras em diver‑
sos pontos e o desenvolvimento da fissura ao longo da superfície. Para tal, foram de‑
senvolvidos dois algoritmos com base em métodos heurísticos de processamento de 
imagem. Na base da caracterização está a deteção da fissura realizada pelo modelo 
CNN, e a sua robustez é fulcral na credibilidade dos resultados. Ao longo da deteção 
são guardados todos os ROIs (Regions Of Interest) classificados como positivos. Esses 
mesmos ROIs positivos são depois processados e caracterizados um a um tal e qual 
está detalhado na Figura 5. No final, é exportada a imagem com os valores calcula‑
dos pelos algoritmos.

Figura 4
Fluxograma de treino e 
validação.
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4. Caso de estudo: edifício F do campus ISEP

4.1. Descrição do edifício

O edifício F do Campus do ISEP tem uma área de implantação de 2635 m2 e uma 
área utilizável de 13432 m2 distribuída por 5 pisos acima da cota soleira e um piso 
enterrado. A fachada leste do edifício (Figura 6) apresenta fendilhação evidente e 
distribuída em praticamente toda a sua extensão, desde o piso térreo até ao último 
piso, por razões possivelmente associadas a assentamentos das fundações. A parte 
da parede estudada corresponde à zona em alvenaria de tijolo com acabamento em 
reboco e pintura, por oposição a uma zona revestida com painéis de pedra natural, 
onde a fissuração não aparece tão evidente. Nestas circunstâncias a utilização de 
meios de inspeção remota é vantajosa uma vez que a fachada não facilita a utiliza‑
ção de meios mecânicos ou instalação de andaimes.  

Figura 5
Algoritmo heurístico 
de caraterização de 
fissuras.
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4.2. Equipamento

A Figura 7 ilustra as especificações técnicas do drone Matrice 600 Pro do fabricante 
DJI, das câmaras fotográficas e do laser ótico que foram utilizados enquanto compo‑
nentes do sistema de inspeção remota.

O DJI Matrice 600 Pro é um hexacóptero com uma massa máxima recomendada de 
decolagem de 15,5 kg, uma velocidade horizontal máxima de 65 km/h, uma altura 
máxima de serviço de 2500m acima do nível do mar e uma autonomia estimada de 
voo de aproximadamente 32 min (por conjunto de baterias). A câmara instalada no 
drone é do modelo DJI Zenmuse X5 estabilizada por um gimbal, possui um sensor 
CMOS de 4/3" e uma resolução de 16 MPx. O gimbal garante a estabilização da 
imagem ao longo dos três eixos. A visualização das imagens e o controlo remoto do 
drone foram realizados através de um monitor táctil de alta resolução, o DJI Crys‑
tal Sky, com capacidade interna de armazenamento de imagens. Acoplado ao drone 
existe um laser ótico capaz de medir distâncias de 0.3m a 12m, com uma taxa de 
amostragem de 8 Hz, resolução de 0.01m e sincronizado com o relógio através de 
uma ligação Wifi ao telemóvel. A estimativa da distância entre o plano da câmara e o 
objeto é essencial para a avaliação precisa de distâncias em imagens e deste modo 
aferir o desenvolvimento e a abertura de eventuais fissuras. 

Figura 6
Vista da fachada leste 
do edifício F, objeto da 
inspeção remota.

Figura 7
Descrição dos principais 
componentes do 
sistema.
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4.3. Resultados

A identificação automática das fissuras da fachada do edifício foi realizada com base 
em imagens captadas em zonas acessíveis e em zonas não ‑acessíveis da fachada.

A – Zonas acessíveis

As captações de imagens em zonas acessíveis da fachada, nomeadamente ao nível 
do piso térreo, tiverem como objetivo a validação da metodologia de identificação 
automática de fissuras. Em particular, foi realizada uma comparação dos resultados 
obtidos através das imagens recolhidas pelo UAS e os algoritmos dedicados de iden‑
tificação de fissuras com os resultados de uma aferição manual das dimensões das 
fissuras. Na Figura 8 apresenta -se a comparação das dimensões de uma fissura aferi‑
da pelas abordagens manual (Figura 8a e 8b) e automática (Figura 8c). A abordagem 
manual envolveu o decalque das fissuras com recurso a papel vegetal e lápis (Figura 
8a), a digitalização do decalque e a sua modelação precisa no programa AutoCAD 
(Figura 8b). Conforme se pode verificar as estimativas das dimensões obtidas através 
da abordagem manual (desenvolvimento e espessura média iguais a 379,6mm e 
0,76mm respetivamente) e da abordagem automática (desenvolvimento e espessura 
média iguais a 376mm e 0,77mm respetivamente) são muito similares. A consistên‑
cia dos resultados obtidos permitiu validar em ambiente operacional a metodologia 
de identificação automática de fissuras.  

 a) b) c)

B – Zonas não ‑acessíveis

A obtenção das imagens nas zonas não ‑acessíveis foi direcionada para regiões espe‑
cíficas (ZF) onde se encontram as fissuras. Na Figura 9 encontram -se assinaladas duas 
regiões da fachada (ZF1 e ZF2) onde será aplicada a metodologia de identificação 

Figura 8
Identificação de 
fissura com base nas 
abordagens maual 
e automática: a) 
marcação da fissura; b) 
digitalização da fissura; 
c) algoritmo automático 
de identificação.
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automática de fissuras. Neste estudo o UAS voou a uma distância constante de 5 m 
da fachada e considerando o plano da câmara de vídeo paralelo ao plano da fachada 
de modo a serem obtidas ortofotos georreferenciadas [7].

Na Figura 10 ilustra -se a aplicação da metodologia de identificação automática das 
fissuras presentes nas regiões ZF1 (Figura 10a) e ZF2 (Figura 10b).

a)

b)

Na região ZF1 foi identificada uma fissura com um desenvolvimento igual a 1241mm 
e uma abertura variável entre os 1,83mm e 3,20mm. Por sua vez, na região ZF2 
foi identificada uma fissura com um padrão aproximadamente circular com um de‑
senvolvimento total igual a 8332mm e uma abertura variável entre os 2,01mm e 
8,73mm. Os valores obtidos demonstram que as fissuras nestas regiões, sobretudo 
na região ZF2, já se encontram num grau de desenvolvimento muito considerável. 

Figura 9
Regiões alvo (ZF1 e 
ZF2) da identificação 
automática de fissuras.

Figura 10
Metodologia de 
identificação 
automática das fissuras 
(fotografia – à esquerda; 
algoritmo de deteção – 
ao centro; resultado da 
aplicação do algoritmo 
de identificação – à 
direita): a) ZF1; b) ZF2.
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6. Conclusões

O presente artigo descreveu uma metodologia inteligente para a digitalização da 
informação de inspeções remotas com incidência na identificação de fissuras basea‑
da em inteligência artificial. A metodologia proposta assenta numa rede neuronal 
convolucional por regiões (R -CNN), para a deteção das fissuras, complementada por 
técnicas heurísticas de processamento de imagens, para a caraterização do desen‑
volvimento e abertura das fissuras. A metodologia desenvolvida foi aplicada à iden‑
tificação das fissuras da fachada de um edifício escolar. Os resultados demonstraram 
a sua eficiência e robustez na identificação de fissuras com distintos desenvolvi‑
mentos e aberturas de apenas 0,17mm. A validação da metodologia automática de 
identificação foi realizada com sucesso através da comparação do seu desempenho 
com uma abordagem manual baseada no decalque e medição de fissuras em zonas 
acessíveis da fachada.
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Resumo

Edifícios históricos representam a memória das nossas sociedades e comunidades. 
É por isso que a preservação e recuperação desses tipos de edifícios é imprescindível, 
com intervenções de requalificação, recuperação e reforma. Este trabalho investiga a 
aplicação da abordagem BIM (Building Information Modeling) ao património histórico 
(HBIM), por meio de um estudo exploratório, com a intenção de demonstrar o poten‑
cial de tecnologias de captura da realidade através de varrimento por laser scanning 
3D e sua integração com a metodologia BIM. Com foco na preservação do património 
edificado arquitetónico, selecionou -se como estudo de caso o Museu Imperial, loca‑
lizado no município de Petrópolis  ‑ RJ, reconhecido pela UNESCO como património 
da humanidade. O método utilizado consiste na aquisição e processamento da nu‑
vem de pontos com posterior modelação da edificação utilizando software BIM. Os 
resultados demonstram que o HBIM pode ser uma ferramenta estratégica para o 
requalificação, recuperação e reforma do património edificado com valor histórico e 
arquitetónico.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.40

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.40


474 HBIM: DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO ATRAVÉS DE NUVEM DE 
PONTOS

1. Introdução

A documentação gráfica é uma parte importante para a conservação e restauração 
do património arquitetónico material para as futuras gerações. Neste sentido, tecno‑
logias inovadoras têm surgido com a finalidade de tornar o processo mais preciso 
e menos moroso, substituindo a medição direta por tecnologias de levantamento 
digitais [1]. 

Dentre as opções de levantamento de edificações históricas para aquisição de dados 
3D se destacam o Dense Stereo Matching (DSM), laser scanning 3D e fotogrametria 
digital, todos eles com possibilidades de integração com softwares BIM [2].

O BIM por definição é uma metodologia que através de plataformas digitais e bancos 
de dados atrelados ao modelo 3D possibilitam desde a concepção do projeto até sua 
manutenção e preservação. Desta forma, ao contrário de desenhos bidimensionais 
em CAD (Computer Aided Design), a metodologia BIM permite o gerenciamento de 
todo o ciclo de vida da edificação [3]. 

Como um desdobramento do BIM e aplicado a edificações do património arquitetó‑
nico o Historic Building Information Modeling (HBIM), termo introduzido por Murphy, 
McGovern e Pavia [4], se propõe a documentação, análise e conservação de edifícios 
históricos. Por conseguinte, a principal diferença entre os dois processos – BIM e 
HBIM  ‑ seria o tipo de informação que os modelos digitais apresentam e como estes 
dados são capturados. Enquanto no BIM o objetivo é coordenar os processos de cons‑
trução nos diversas disciplinas (arquitetura, estrutura, instalações prediais e manu‑
tenção) o HBIM prioriza a definição da geometria, materiais e estado de conservação 
do objeto levantado [5], [6]. 

O HBIM seria um processo de engenharia reversa [7], [8]. Inicialmente os elementos 
arquitetónicos são levantados através de um laser scanner ou fotogrametria e poste‑
riormente estes dados são atrelados a objetos paramétricos, resultando em modelo 
3D completo da edificação. Deste modo é possível atrelar informação ao modelo, 
como materiais e métodos construtivos, bem como gerar as diversas vistas, cortes e 
demais especificações necessárias para sua preservação e restauração [8], [5].

Este trabalho tem por objetivo investigar a aplicação do processo HBIM através de 
estudo de caso, buscando apresentar as vantagens das tecnologias de captura da 
realidade por meio de varrimento laser, bem como sua integração a metodologia 
BIM, com foco na preservação do património arquitetónico.

2. Laser scanning 3D e integração com a metodologia BIM

O levantamento de edificações históricas é um processo de engenharia reversa aon‑
de o modelo existente é interpretado para criação do seu projeto original [1]. Tal 
documentação pode ser elaborada por meio dos métodos tradicionais de medição 
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direta, porém, diante das peculiaridades e complexidade do património cultural, esta 
forma de levantamento não é eficaz em registrar todos os detalhes arquitetónicos.

Atrelando precisão e rapidez, as novas tecnologias de sensoriamento remoto e var‑
rimento se apresentam como uma alternativa vantajosa. O laser scanning 3D é uma 
tecnologia que, partindo do varrimento das superfícies de objetos através de feixes 
de raios laser, permite a captura de grande volume de dados em curto intervalo de 
tempo. Com uma precisão milimetrica a tecnologia laser scanning gera um modelo 
geométrico composto por pontos, representados por coordenadas cartesianas (x, y 
e z) e com valores de reflectividade associados. O conjunto destes pontos é vulgar‑
mente denominado por “nuvem de pontos” [9].

Para aquisição da “nuvem de pontos” as etapas que devem ser consideradas são: 
planejamento, aquisição dos dados (envolvendo varrimento a laser dos objetos e 
levantamento dos pontos de controle), pré ‑processamento (com registro dos scans 
e otimização da nuvem de pontos), processamento (segmentação e modelação, oti‑
mização e edição do modelo), análise da precisão do modelo gerado e por fim a 
exportação dos produtos [9].

Através da captura, pós -processamento e análise da “nuvem de pontos” é possível 
a geração de componentes HBIM fiéis à realidade [5]. Estes objetos paramétricos 
inteligentes, termo utilizado por Murphy et al. [10] e Caragnani [5], são ferramentas 
de desenho que posteriomente serão carregadas de informação sobre os elementos 
construtivos da edificação levantada [11].   

Posto isto, o levantamento é o passo inicial na modelação de edificações históricas, 
onde posteriomente será atribuído conteúdo aos diversos componentes do modelo 
e desta forma projetos de intervenção, manutenção e operação serão viabilizados 
ao longo de toda a vida da edificação, sendo preservado aquele património cultural 
[12],  [2]. Incipiente, mas promissora, a integração entre o BIM e a tecnologia laser 
scanning 3D deve ser mais difundida. 

3. Metodologia

O estudo de caso selecionado neste trabalho foi o Museu Imperial (Figura 1), locali‑
zado no município de Petrópolis  ‑ Rio de Janeiro, tendo sua construção iniciada em 
1845 e finalizada em 1862. Este edifício neoclássico projetado pelo major Julius Frie‑
drich Koeler teve sua construção complementada por Cristóforo Bonini e concluída 
pelos arquitetos Joaquim Cândido Guillobel e José Maria Jacinto Rebelo, associados 
à Academia Imperial de Belas Artes. Inicialmente foi planejado para ser a residência 
de verão de D. Pedro II e posteriormente, em 1940, transformado em museu histórico 
pelo então presidente Getúlio Vargas, hoje conhecido como Museu Imperial. Esta 
edificação neoclássica possui dois pavimentos no corpo central e um pavimento 
nas duas alas laterais e simétricas. Permeada de detalhes em estuque, colunas e 
frontões, conferindo alto grau de detalhamento, este edifício histórico reconhecido 
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pela UNESCO como património da humanidade resguarda um significativo acervo de 
peças relativas ao período imperial.

As características geométricas, morfológicas e formais do Museu Imperial foram ob‑
tidas através de varrimento a laser. O levantamento foi realizado e disponibilizado 
pela empresa Leica Geosystems. Para o varrimento laser foi utilizado o Laser Scanner 
Terrestre (LST), modelo Leica ScanStation P40. O LST ScanStation P40 permite um 
alcance de 270 m, campo de visão horizontal de 360º e vertical de 270º, taxa de 
varrimento de 1 milhão de pontos por segundo com precisão 3D de 6 mm em 100 m. 
Ainda, integrado ao scanner, o equipamento possui uma câmera digital com reso‑
lução de 4 megapixels por cada imagem colorida e 700 megapixels para imagens 
panorâmicas. O LST P40 permite controle remoto através de tablet ou celular usando 
o software Cyclone FIELD 360 da Leica Geosystems, ou ainda, através da própria in‑
terface de usuário no aparelho.

Para realização da documentação foram adotados os seguintes procedimentos (Figu‑
ra 2): mapa de pontos de captura para varrimento laser, varrimento laser 3D, tomada 
fotográfica através de aeronave remotamente pilotada (voltada para captura de ima‑
gens da cobertura e auxílio na confecção do modelo 3D), processamento dos dados 
brutos e modelação BIM.

Figura 1
Fotografia frontal do 
Museu Imperial.

Figura 2
Procedimentos para 
documentação do 
estudo de caso.
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3.1. Nuvem de pontos

Posicionado em um espaço aberto, aonde em sua porção frontal e laterais existe 
um parque verde e na porção posterior uma área de estacionamento, o edifício em 
estudo não apresentou grandes limitações para realização do varrimento laser. Para 
tal foram utilizadas um total de 130 posições do Laser Scanner Terrestre, sendo que 
21 destas foram no exterior e todas sofreram um processo de varrimento sem alvos.

Para execução do levantamento delimitou ‑se o número de posições do LST para 
aquelas concentradas na porção exterior posterior da edificação, acessadas pelo es‑
tacionamento, delimitadas em amarelo no mapa da Figura 3.

O varrimento a laser compreendeu cerca de 90% da edificação, sendo complementa‑
do pela tomada de fotografias realizadas por aeronave remotamente pilotada (dro‑
ne), em sua porção superior, referente à cobertura. Para o varrimento completo do 
Museu Imperial foram necessários três dias de trabalho, com total aproximado de 
24 horas para realizar os 130 varrimentos internos e externos.

3.2. Processamento

O pós ‑processamento dos dados foi realizado no software proprietário Leica Cyclone 
onde foi executado o registro dos varrimentos laser realizados no local. Optou ‑se 
em realizar o varrimento sem a utilização de alvos, buscando rapidez no processo. 
Mais adiante foram analisadas as tomadas de varrimento individuais e descartadas 
aquelas próximas ou com algum grau de obstrução visual, sendo selecionadas toma‑
das suficientes para contemplar toda a edificação. Desta forma, a partir da seleção 
de três pontos (x, y e z) de uma digitalização o software busca pontos similares em 
outro varrimento e assim o fará até transformar os varrimentos individuais em uma 
nuvem de pontos única [1].

Figura 3
Mapa de planejamento 
da captura por LST.
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Para a modelação foi selecionada a porção posterior da edificação, que é referente a 
área de estacionamento. Os dados foram fornecidos pela empresa Leica Geosystems 
no formato .e57 e optou ‑se em transportá ‑los para o software da ReCap Pro em razão 
da familiaridade da equipe de trabalho com o aplicativo  (Figura 4). Em seguida o 
arquivo foi salvo no formato .rcp permitindo sua importação dentro do software Revit 
2018.

3.3. Modelação BIM

Tendo como base a nuvem de pontos em formato .rcp (ReCap Pro) foi possível ini‑
ciar a modelação da edificação através do software Revit 2018. A nuvem de pontos 
foi importada para o arquivo de projeto, servindo como base métrica para a criação 
dos elementos construtivos, níveis e eixos. Mais adiante trabalhou ‑se na criação de 
famílias paramétricas dos diversos elementos que compõem o recorte selecionado: 
03 modelos de janelas, 01 modelo de porta, 02 modelos de colunas, 06 modelos 
de cornija e 02 modelos de rodapé (Figura 5). No entanto, identificou -se algumas 
dificuldades na execução dos frisos e estuques referentes as famílias criadas, princi‑
palmente em razão do nível de detalhe destes elementos neoclássicos, sendo neces‑
sária a medição ponto a ponto e anotações para sua execução. Todavia, ao final da 
modelação verificou -se grande similaridade entre a edificação e o modelo, inclusive 
tornando possível a modelação da cornija que contorna a edificação, conferindo alto 
grau de precisão do modelo.

Figura 4
Imagem superior – vista 
isométrica do volume 
completo obtido através 
de laser scanning 3D 
(software da Leica 
Geosystems JetStream 
Viewer). Imagens 
inferiores – recortes 
da fachada posterior 
(software Autodesk 
ReCap Pro).
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Concluída a execução das famílias passou ‑se à criação das paredes, inicialmente a 
fachada posterior foi dividida em níveis de piso (nível da rua, térreo e platibanda, se‑
gundo pavimento e platibanda) (Figura 6) e posteriormente foram criadas as paredes 
seguindo os alinhamentos definidos pela “nuvem de pontos”. 

Figura 5
Famílias paramétricas 
que compõem a fachada 
posterior do Museu 
Imperial, criadas no 
software Revit 2018.

Figura 6
Fachada posterior 
dividida em níveis. 
Fusão do modelo 
volumétrico e a nuvem 
de pontos.
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Por fim, concluída a criação das paredes, passou -se a inserção das famílias previa‑
mente criadas nas posições definidas pelo varrimento (Figura 7). Determinada a geo‑
metria foi possível agregar campos de informações atrelados aos elementos que 
constituem a edificação, desta forma é viabilizada a conservação e restauro do edi‑
fício. Por conseguinte o modelo 3D se tranformou em um modelo BIM inteligente.

4. Considerações finais

Este trabalho realizou estudo exploratório demonstrando a aplicabilidade do varri‑
mento a laser 3D em edificações históricas, com a finalidade de recriar modelo 3D 
utilizando nuvem de pontos. Foram apresentadas as etapas para criação do mode‑
lo 3D semanticamente orientado e as possibilidades de documentação gráfica das 
características morfológicas e materiais do património arquitetónico, incorporando 
informações e deste modo se integrando com a metodologia BIM. O trabalho exem‑
plificou as possibilidades da integração de tecnologias digitais para preservação e 
manutenção de edificações existentes, com foco no património histórico. 

A utilização da nuvem de pontos para execução do modelo 3D proporcionou dimi‑
nuição no tempo necessário para o levantamento e permitiu a visualização e do‑
cumentação gráfica de todos os detalhes arquitetónicos do edifício histórico, o que 
seria praticamente impossível em alguns locais da edificação. Porém notou -se que 
esta é apenas a fase inicial do processo, pois a elaboração do modelo sem uma 
representação gráfica pré -existente, baseada em trabalho manual, se mostrou pas‑
sível de erros e demandou muitas horas de trabalho. Observou ‑se a necessidade de 
automatizar o processo de modelação, o que poderia ser conquistado com o uso do 
plug ‑in Scan ‑to ‑BIM da Imaginit Technologies e diminuir o tempo e aumentando a 
precisão da modelação.

Figura 7
Modelo volumétrico  
da fachada posterior 
completo, identificação 
das famílias de janelas 
(J1, J2, J3), portas (P1), 
colunas (COL1, COL2), 
rodapés (R1, R2), frisos 
(F1, F2) e cornijas 
(COR1, COR2, CO3, 
COR4). Identificação 
das particularidades da 
janela modelo 1 nas 
propriedades de tipo.
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Resumo

O artigo tem como foco a metodologia e implementação BIM ‑FM. Está a propor 
uma estrutura de trabalho focada em estabelecer uma conexão bidirecional entre 
o modelo BIM e uma base de dados relacional em formato SQL. Também explora 
possibilidades para a análise de dados de forma avançada com o uso do software 
Power BI, para uso dos dados disponíveis durante a operação de activos de forma 
inteligente e interativa.

É proposto um mapa de processos detalhado para definir as operações da estrutura 
de trabalho num cenário de aplicação mais amplo dentro dos processos BIM, incluso 
a nível de interoperabilidade de software. A implementação de aplicação da estru‑
tura de trabalho proposta no estudo de caso é para equipamentos de iluminação do 
edifício da biblioteca, no Campus de Azurém da Universidade do Minho, que permite 
demonstrar a funcionalidade e as possibilidades do mapa de processos. Sendo o ob‑
jetivo demonstrar uma solução para a interoperabilidade entre sistemas, que conec‑
ta informações do modelo BIM a uma base de dados relacional, com o propósito de 
ser utilizado durante a fase de gestão do activo. Por fim, apresenta a análise de dados 
com o intuito de apoiar melhorias no desempenho das instalações. Portanto, o fluxo 
de trabalho proposto é escalável e expansível, oferecendo soluções para sistemas 
mais complexos e outras atividades relacionadas à gestão dos activos.
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1. Introdução

As atividades de Gestão de Facilidades (FM) compreendem diversas áreas e compe‑
tências, incluindo a Manutenção e Operação (O&M), a gestão de riscos e de projetos 
do activo. Sendo que a etapa de operação (O&M) representa a maior parte do ciclo 
de vida do activo, que corresponde a cerca de 60% do custo total do projeto [1]. 
Como forma de oferecer suporte a essas atividades, os processos de FM requerem 
informações contínuas e confiáveis sobre o activo. Com isso, de forma a dar suporte 
à integração da informação entre diferentes etapas do projeto, existe um crescen‑
te uso da metodologia ‘Building Information Modelling’ (BIM) e de seus processos 
colaboractivos, por todo ciclo de vida do activo. Apesar dos benefícios relacionados 
ao BIM poderem ser aplicados a etapas de pós ‑construção, a metodologia ainda é 
mais utilizada para as fases de design e construção se comparado com estágios de 
utilização [2]. Sendo um dos principais motivos da falta de adesão ao BIM ‑FM estar 
relacionado à problemas de interoperabilidade entre software BIM e sistemas FM, o 
que causa uma lacuna na transferência de informações entre as etapas de constru‑
ção e operação [3]. Quando consideramos que o modelo BIM deve funcionar como 
um conjunto de dados integrados, que possui as informações necessárias a serem 
utilizadas pelas partes envolvidas por todas as etapas do activo [4], é essencial es‑
tabelecer um fluxo estável e confiável da informação durante todo ciclo de vida do 
activo [5]. Além disso, a integração entre sistemas também carece de uma conexão 
bidirecional, dificultando a manutenção da informação, que acaba ficando obsoleta 
em base de dados desconectadas em diferentes softwares.

Uma abordagem eficiente para o problema de interoperabilidade, é o uso de base 
de dados relacionais (RDBMS), que fornece um acesso eficaz e simplificado à infor‑
mação BIM e simplifica a criação de relações entre elementos e consultas de da‑
dos. Nesse contexto, é importante manter a estrutura, armazenamento e atualização 
constante dos dados para que sirva como fonte confiável de informação durante o 
ciclo de vida do activo [6]. Ademais, outro ponto relevante para a implementação 
BIM ‑FM está relacionado à crescente cultura orientada por dados, fundamental para 
a indústria AECO/FM, de forma a integrar e dar sentido aos dados coletados ao longo 
do ciclo de vida do activo. Sistematizando as informações de forma gráfica, trazendo 
uma melhor compreensão e visualização do desempenho do activo, auxiliando nas 
atividades O&M e apoiando a tomada de decisões inteligentes.

1.1. Objetivos

Esse artigo em como objetivo propor uma metodologia e estrutura BIM ‑FM com foco 
em estabelecer uma conexão bidirecional entre o modelo BIM e a base de dados 
relacional SQL, seguido por uma proposta de análise desses dados através do soft‑
ware Power BI, com a intenção de utilizar a informação disponível durante a fase de 
operação do activo. 
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A intenção é que a estrutura e a metodologia propostas nesse artigo sejam escalá‑
veis e aplicáveis a novos projetos de qualquer tipo de instalação, seus equipamentos 
e sistemas complexos. 

i. Os seguintes subobjetivos podem ser identificados:
ii. Identificar e compreender o presente estado de aplicação BIM -FM e seus 

fluxos de informação correspondentes entre diferentes estágios de projeto.
iii. Desenvolver uma estrutura BIM ‑FM orientada à gestão de dados através de 

uma base de dados relacional.
iv. Aplicar a estrutura e metodologia desenvolvida em um estudo de caso 

(biblioteca do Campus de Azurém da Universidade do Minho).

Produzir resultados e análise crítica sobre a aplicação da metodologia proposta.

2. Metodologia e desenvolvimento do mapa de processos

A metodologia aplicada considera a extração da informação do modelo BIM para 
uma base de dados relacional, seguido pela análise desses dados, feita de forma a 
garantir a consistência da informação por todo ciclo de vida do activo. Portanto, o 
foco da estrutura BIM -FM proposta é definir estratégias para enriquecer a informa‑
ção contida no modelo BIM em cada processo, de forma que os dados sejam confiá‑
veis e acessíveis, para dar suporte às futuras atividades de O&M. Sendo a integração 
dos dados do modelo BIM com uma base de dados relacional para uso de FM como 
uma solução chave para armazenar e manter a informação. Essa possui uma conexão 
bidirecional com o modelo BIM, de forma a manter -se atualizada. Por fim, a proposta 
da análise desses dados através do software Power BI, uma maneira inteligente e 
eficiente de analisar os dados disponíveis durante a operação do activo. O fluxo des‑
crito é representado pela figura a seguir:

2.1. Estrutura de implementação BIM ‑FM

O processo para aprimorar a gestão da informação é demonstrado de maneira cla‑
ra na figura 2. Que contém a ligação de cada atividade entre as partes envolvidas 
(stakeholders), para a implementação BIM ‑FM no projeto. Na fase de viabilidade, 
que marca o início do projeto (atividades F1 até F6), o profissional de FM participa 
das definições de objetivos para a implementação BIM -FM, que vão constar no ’BIM 
Execution Plan’ (BEP). Esses requerimentos devem estar de acordo com os padrões 
definidos para o projeto em questão.

Figura 1
Fluxo entre softwares.
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Durante a fase de construção do activo, o contratante é o responsável por atualizar o 
modelo BIM de acordo com as condições ‘as -built’, de forma a cumprir com os reque‑
rimentos especificados no BEP (atividade C1). Para os elementos do modelo, esses 
devem seguir o padrão definido durante a fase de viabilidade, para serem constan‑
tes durante todo o projeto, assim como o nível de detalhe (LOD) desses elementos. 
O registro das atividades O&M (atividade O4) pode ser mantido no sistema FM e 
atualizado na base de dados regularmente (atividade O5), para manter centralizada 
a informação requerida e alimentar o painel analítico (dashboard) com dados atua‑
lizados e contínuos. 

Figura 2
Estrutura do processo 
de implementação 
BIM ‑FM.
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No processo descrito anteriormente, utiliza -se as informações não -gráficas contidas 
no modelo BIM. O esquema da figura 3 demonstra como os dados do modelo ‘Asset 
Information Model’ (AIM) estão estruturados. Enquanto o modelo BIM é composto 
por informações gráficas e não -gráficas, o sistema FM possui apenas a informação 
não -gráfica relacionada às atividades de O&M. Quanto a base de dados em questão, 
armazena -se apenas as informações não -gráficas requeridas para as ativades de ma‑
nuntenção do ativo.

Para que a informação contida na base de dados do activo seja confiável, é crucial 
manter a base de dados central atualizada durante a fase de operação e manunten‑
ção. Para que esse seja um processo mais fácil e eficiente, a equipe de FM deve ser 
capaz de atualizar a informação diretamente na base de dados ou no sistema FM 
adotado, para preservar a precisão e qualidade da informação. Além disso, a base de 
dados deve ser a principal fonte de informação sobre o activo, outros sistemas que 
estejam conectados devem ser alimentados diretamente do mesmo repositório de 
dados. Assim, evitar que diferentes fontes atualizem a informação sobre um elemen‑
to de maneira divergente, de forma manter a base de dados central como uma fonte 
confiável dos dados do activo.

2.2. Mapa de processos computacional

Com o intuito de desenvolver a conexão proposta, um estudo de possibilidades foi 
feito, onde o software de modelação considerado foi o Revit, devido a seu amplo 
uso, acessibilidade e conectividade com a ferramenta de programação visual, Dyna‑
mo. Proveniente da análise, a alternativa para desenvolver a conexão se baseia em 
exportar a informação necessária do Revit, conectando ‑a com uma base de dados 
estruturada SQL. Essa conexão é possível através da programação visual feita atra‑
vés do Dynamo, de modo que estabelece uma relação bidirecional entre o modelo 
BIM e base de dados. Em seguida, os dados coletados são analisados no software 
Power BI. O mapa de processos proposto (figura 4), descreve atividades que estão 
incluídas nos estágios de entrega e manutenção do activo onde, na Figura 2, fazem 

Figura 3
Esquema da estrutura 
da informação entre 
sistemas.
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parte das atividades H1 até O5. Desta forma, as atividades requeridas são compostas 
pelos processos de modelação, troca de dados, preenchimento da base de dados e 
análise dos dados. Todos apresentados na Figura 4, com o mapa de processos com‑
putacional proposto. A etapa de modelação, da atividade M1 a M3 é realizada pelo 
especialista BIM indicado pelo contratante, para atualizar o modelo de acordo com 
as condições ‘as -built’. Em paralelo, as atividades D1 e D2 são executadas, criando a 
conexão através do Dynamo. Para estabelecer essa relação entre sistemas (atividade 
D2), a parte da programação em Dynamo foi desenvolvida de forma que o usuário 
pode escolher quais famílias (classe de objetos) e parâmetros devem ser exportados. 
Pois considera ‑se que para a parte de operação do activo, apenas alguns dados do 
elemento são necessários.  

Assim, a estrutura e o mapa de processos proposto reduzem consideravelmente a 
quantidade de trabalho manual, principalmente quando comparado a outros pro‑
cessos tradicionais para transferir informações do modelo BIM para um sistema FM. 
Além de otimizar a consulta e entrada de dados do activo na base de dados. Ao 
implementar uma conexão bidirecional da base de dados com o modelo BIM, gera‑
-se uma abordagem mais eficiente para a atualização da informação diretamente 
na base de dados, tendo em vista que tal atividade não requer conhecimento em 
software de modelação BIM.

2.3. Análise dos dados

Como parte final do processo proposto, a integração da base de dados com o soft‑
ware Power BI, correspondendo às atividades A1 até A4 na Figura 4. Deve ‑se esta‑
belecer a conexão do Power BI com a base de dados relacional, onde a informação é  

Figura 4
Fluxo de processos 
computacional.
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importada para o software de análise de dados, que mantém uma integração uni‑
lateral com a base de dados, podendo ‑se alterar os dados no arquivo original e 
atualizar a conexão com o painel no Power BI. Os dados importados requerem então 
uma etapa de refinamento e seleção do que é útil e necessário de ser visualizado no 
painel e no relatório (A2), que pode ser feito através do ‘query’ no software. Assim, os 
dados selecionados são adicionados ao painel interativo, que serve como suporte às 
decisões relacionadas às atividades de operação e manutenção, de acordo com os 
requisitos de desempenho do activo.

Desse modo, o processo proposto maximiza a integração de dados entre BIM e FM, 
que utiliza SQL como base de dados central, o qual pode ser facilmente integrado 
com software de análise de dados e outros sistemas FM. Para estabelecer assim 
uma integração automática e uma forma acessível de manter os dados atualizados. 
Sucessivamente, a conexão dos dados BIM com a ferramenta de análise dos dados 
fornece um significativo sistema de suporte para alavancar o uso das informações 
disponíveis para uma O&M mais eficaz e precisa. 

A estrutura de processos apresentada para integração de dados entre modelo BIM e 
software FM utiliza um modelo digital ‘as -built’ para manutenção e otimização dos 
activos. Tal metodologia se relaciona com a criação de Digital Twins, tecnologia que 
está cada vez mais presente na indústria AECO ‑FM e promove a cultura baseada em 
dados, tornando ‑se necessária para tomada de decisões inteligentes e manutenção 
de ‘Smart Buildings’.

3. Estudo de caso

No presente estudo de caso é aplicado o processo descrito no capítulo anterior com 
o propósito de demonstrar sua viabilidade em um contexto BIM ‑FM. O projeto uti‑
lizado é o edifício da biblioteca (#13), localizado no campus de Azurém da Univer‑
sidade do Minho, na cidade de Guimarães, Portugal. O edifício foi inaugurado em 
2016, sendo composto por 7 pavimentos, contendo um vasto número de espaços e 
estações de estudo que estão concentrados nos pavimentos 3, 4 e 5. O modelo BIM 
do edifício utilizado nesse estudo foi gentilmente fornecido pelo grupo de estudan‑
tes do módulo BIM do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da Universidade do 
Minho. O estudo em questão focou nos equipamentos de iluminação, elementos que 
essencialmente estão presentes em todos os tipos de activos. 

Para a implementação do processo, foram consideradas as atividades demonstradas 
no mapa de processos (Figura 4), iniciando na atividade C1, a atualização do modelo 
BIM de acordo com as condições ‘as -built’, até a atividade O3 da análise dos dados. 
Considera ‑se que o activo para esse estudo já está na fase de operação, as etapas de 
viabilidade e definições de projeto (atividades F1 até F6) não são empregues neste 
estudo.
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Os equipamentos de iluminação foram modelados nos pavimentos 3 e 4, seguin‑
do o padrão para os elementos conforme definido pelo Open BIM Object Standard 
(OBOS) [7]. Assim como foram definidos os parâmetros que devem estar contidos 
em cada elemento de acordo com o que está determinado no ‘Property Set’ (PSet_) 
do esquema IFC 4 para a manutenção de facilidades e activos [8]. Foi então confi‑
gurada a ferramenta no Dynamo, selecionando os parâmetros a serem exportados, 
e estabelecida a conexão com a base de dados SQL. Ao rodar o script e atualizar o 
arquivo da base de dados, a tabela foi povoada com a informação extraída do modelo 
BIM. A conexão bilateral foi testada ao trocar na base de dados povoada o valor do 
parâmetro “WarrantyStartDate” para uma nova data. Ao atualizar novamente o script 
no Dynamo, e procurar pelo elemento no modelo Revit, utilizando seu número de 
identificação (ID), foi possível observar que o valor foi atualizado de acordo com a 
base de dados, provando a bilateralidade da ferramenta. 

Como último passo do estudo de caso, a base de dados foi conectada ao Power BI, 
onde a informação foi filtrada e selecionada para ser apresentada de forma interati‑
va e visual no modelo de relatório desenvolvido através de gráficos e tabelas, como 
é demonstrado na figura 6 abaixo.

Figura 5
À esquerda o edifício da 
biblioteca construído, e 
à direita o modelo BIM 
do mesmo.

Figura 6
Exemplo de dashboard 
interativo Power BI.
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4. Conclusão 

O presente artigo foi desenvolvido com o objetivo de propor uma estrutura orien‑
tada para a integração entre o modelo BIM e um sistema FM através de uma base 
de dados relacional, com a possibilidade de ser realizado análise de dados de forma 
integrada a gestão de informação dos activos. Com isso, as principais conclusões 
desse artigo são:

– Foi possível implementar a interconexão entre um software de modelação 
(Revit) e um base de dados relacional (SQL) desenvolvido através de 
linguagem de programação visual (Dynamo), o qual pode ser expandido para 
um maior número de parâmetros FM, relacionados com a informação não 
gráfica de um elemento.

– A base de dados relacional SQL proporciona uma interface estruturada 
povoada com as informações requeridas e é capaz de funcionar de forma 
bidirecional através da conexão estabelecida com o Dynamo, o qual a 
interconectividade permite atualizar informações não gráficas e não 
relacionais de um elemento BIM.

– A sistematização da estrutura desenvolvida no formato de um mapa de 
processos, permite uma indicação precisa sobre a troca de informação 
entre as partes interessadas, assim como as ferramentas envolvidas, com o 
potencial de ser aplicada em projetos de alta complexidade.

– Foi possível confirmar a viabilidade em estabelecer os painéis interativos 
para análise da informação no Power BI, integrado à base de dados SQL em 
tempo real. Essa capacidade de interação com os dashboards de análise de 
dados pode se tornar ainda mais potentes quando integrados com outras 
informações vindas do sistema FM, auxiliando no uso inteligente de data e 
em tomadas de decisões para assim melhorar a performance do activo.

 ‑ De forma geral, a estrutura proposta é escalável, permitindo ser expandida 
para ser utilizada em qualquer tipo de facilidade e elementos. 

– É observado, portanto, que a aplicação da estrutura requer uma definição 
inicial das informações requeridas para FM, estabelecendo o fluxo de 
trabalho para manter a qualidade e precisão do modelo BIM conectado à 
base de dados, o qual deve ser atualizado regularmente durante a operação 
do activo.

4.1. Sugestões futuras

A escalabilidade e a expansividade da estrutura proposta podem ser ainda mais ex‑
ploradas, onde pode ‑se focar na área de programação para que a ferramenta de co‑
nexão bidirecional seja desenvolvida diretamente na API do software de modelação 
Revit. Dessa maneira, dispensando o uso do Dynamo e a necessidade de recarregar o 
modelo para atualizar a informação da base de dados. Além disso, pesquisas futuras 
podem focar na integração entre a base de dados e ferramentas de análise conec‑
tadas com sensores IoT instalados pela facilidade, permitindo assim atualizações 
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constantes e programadas com informações precisas sobre a performance do activo. 
Também podendo aperfeiçoar a interoperabilidade para que a estrutura proposta 
para ser baseada no esquema IFC, com a intenção de promover uma maior integra‑
ção na troca de dados. Dessa maneira o painel com informações do activo estaria 
sempre sendo alimentado com novos dados para dar suporte à tomada de decisão 
por parte da operação da facilidade. 

Ademais, o potencial da base de dados relacional de ser ainda mais potente com a 
combinação de diferente conjunto de dados, incluindo não apenas o modelo BIM, 
como também informações do sistema FM com ordem de pedidos, lembretes, manu‑
tenção dos espaços etc., tudo isso integrado ao painel analítico, trazendo interpreta‑
ção e sentido dos dados adquiridos.
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Resumo

Aliando a metodologia Building Information Modelling (BIM) à tecnologia Internet of 
Things, é possível obter uma versão digital do ambiente construído, denominada de 
Digital Twin. Este “gémeo digital” faz parte de um conjunto de tecnologias promisso‑
ras que atuam na transição digital do setor da Arquitetura, Engenharia e Construção 
(AEC), com as quais é possível recolher e analisar informação acerca do edificado 
existente, permitindo a realização, por exemplo, de simulações e análises dinâmicas 
que apoiem a otimização do mesmo.

Com o objetivo de divulgar e impulsionar a adoção desta tecnologia, o presente arti‑
go foca o desenvolvimento de um Digital Twin de um escritório. A metodologia ado‑
tada envolve o levantamento por laser scanning dos diversos espaços, possibilitando 
a criação de um modelo BIM com o nível de detalhe adequado ao objetivo final – a 
monitorização e análise energética do escritório. Paralelamente a este processo, para 
que o modelo BIM seja atualizado constantemente, é necessário recorrer à instalação 
de sensores e à respetiva modelação dos seus objetos digitais. O artigo termina com 
a demonstração da interface gráfica do utilizador, gerada num ambiente virtual 3D, 
que apresenta as informações recolhidas pelos sensores de forma interativa.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.42
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1. Introdução

Com o objetivo de atingir múltiplas metas de sustentabilidade nacionais e interna‑
cionais, o setor da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) tem apresentado, nos 
últimos anos, uma crescente preocupação com a reabilitação energética do edificado 
existente [1]. Paralelamente, o impacto e importância da metodologia Building In‑
formation Modelling (BIM) têm vindo a aumentar de forma transversal a todo o setor 
da Construção, tornando ‑a numa das peças centrais do mesmo. Com a progressiva 
sobreposição de ambas as áreas, recentes estudos propõem a adoção desta metodo‑
logia como resposta aos atuais desafios de sustentabilidade, aliando -a a tecnologias 
como a Internet of Things (IoT) e o Digital Twin [2] – tecnologias que demonstram, de 
forma similar ao BIM, um crescente interesse por parte do setor AEC [3].

Através da integração destas tecnologias, é possível desenvolver um “gémeo digital” 
do ambiente construído, garantindo uma ligação em tempo real entre o modelo BIM 
e o edificado. Esta ligação pode ser utilizada para a recolha, geração e visualização 
de dados relativos, por exemplo, a um edifício, permitindo uma melhor gestão e 
monitorização do mesmo. Assim, é possível realizar uma melhor análise dos dados 
obtidos, levando a um melhor apoio à decisão e, posteriormente, à otimização da 
eficiência energética do edificado.

Com o objetivo de analisar em maior detalhe estas tecnologias e, em simultâneo, 
disseminar os seus benefícios e impulsionar a sua adoção, o presente artigo aborda a 
criação de um Digital Twin de um escritório, passando pelo levantamento da geome‑
tria, seguido da sua modelação, instalação de sensores e, por fim, desenvolvimento 
de um visualizador e sistema de IoT que suportem o Digital Twin e facilitem a inte‑
ração com o mesmo.

O presente artigo encontra ‑se estruturado da seguinte forma: na Secção 2 é exa‑
minado o estado da arte relevante à temática abordada; na Secção 3 é descrita a 
metodologia utilizada para o desenvolvimento de um Digital Twin; na Secção 4 é 
detalhado o caso de estudo desenvolvido; e, por fim, na Secção 5 são apresentadas 
as conclusões obtidas.

2. Estado da Arte

O Digital Twin pode ser definido como a réplica virtual de um objeto ou ambiente 
físico (como um edifício, infraestrutura ou cidade), no qual as componentes físicas e 
virtuais estão interligadas, em tempo real. Assim, um Digital Twin é constituído por 
pelo menos três componentes: (1) o ambiente físico; (2) o modelo digital; e (3) a 
ligação entre ambos. Esta última é tipicamente realizada através da instalação de 
sensores que, quando suportados por um sistema IoT, recolhem e transmitem dados 
de forma constante entre os dois [4, 5]. Por sua vez, o IoT pode ser definido como 
a interligação de dispositivos de deteção e atuação, que possibilitam a partilha de 
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informações entre plataformas por meio de uma estrutura unificada, criando assim 
um ambiente operacional comum para o desenvolvimento de aplicações inovadoras.

As primeiras referências ao conceito de Digital Twin surgiram em 2002 [6]; contudo, 
devido à imaturidade das tecnologias subjacentes a este conceito, a sua primeira 
aplicação prática foi desenvolvida apenas em 2010, pela NASA, com o intuito de 
melhorar a simulação de modelos físicos de naves espaciais. Nas décadas seguintes, 
o rápido desenvolvimento da tecnologia IoT, aliado ao exponencial crescimento do 
número de dispositivos “online” [7], transformou esta tecnologia numa solução eco‑
nomicamente viável [8] – generalizando a sua adoção.

O primeiro setor a adotar esta tecnologia de forma generalizada foi o da manufatura, 
com o objetivo de reduzir falhas e garantir a qualidade dos seus produtos [9]. No 
setor da Construção, as aplicações mais comuns do Digital Twin têm ‑se centrado es‑
sencialmente na fase de operação e manutenção [10]. Contudo, de uma forma geral, 
todas as fases do ciclo de vida do edifício já apresentam alguma investigação focada 
no Digital Twin, nomeadamente:

• utilização da informação recolhida em Digital Twins para otimização de 
soluções futuras, tanto ao nível do desempenho energético do edifício [11], 
ao nível do comportamento estrutural de soluções construtivas [12], ou até 
mesmo ao nível do planeamento de cidades [13];

• monitorização e gestão automática de tarefas de construção através da sua 
adequada sensorização [14], permitindo a atualização do progresso em obra, 
a atualização de equipas existentes, a geração automática de documentação, 
entre outros;

• melhoria das condições de segurança e saúde em obra através da 
monitorização, em tempo real, da postura, fadiga e capacidade de 
concentração dos trabalhadores [15], criando alertas quando são detetadas 
situações de risco;

• realização de manutenção preditiva [10] e deteção de anomalias [16], tendo 
por base os dados recolhidos no Digital Twin do edifício;

• otimização do conforto e da eficiência energética de um edifício através 
do controlo dos sistemas de iluminação e climatização do mesmo [17], 
tendo por base múltiplas fontes de informação como os dados climáticos 
da envolvente; a temperatura e humidade interior; os mapas de ocupação; e 
comportamento dos utilizadores – tudo obtido e armazenado com o suporte 
de tecnologia Digital Twin;

• análise e simulação de um edifício tendo por base os dados armazenados no 
seu Digital Twin, com o objetivo de melhorar o suporte à decisão em projetos 
de reabilitação; reconstrução, expansão, demolição, entre outros [18].

Frequentemente, estes estudos são suportados por sistemas de Inteligência Artificial 
que permitem a automatização de todo o processo [10]. Para mais informação sobre 
outras possíveis aplicações, ver [19], [20].
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Tendo por base estes estudos, a criação de um Digital Twin divide ‑se em três compo‑
nentes: (1) criação de um modelo BIM; (2) recolha de dados através de sensores IoT; 
(3) integração de dados num visualizador. Neste último ponto, podem ser seguidas 
diversas abordagens que se diferenciam principalmente na dificuldade de imple‑
mentação e na clareza de visualização dos dados. As principais abordagens utiliza‑
das na integração de dados IoT e modelos BIM são:

• Integração direta dos dados na ferramenta de modelação BIM [22] – neste 
caso, a integração e visualização dos dados é totalmente realizada na 
ferramenta onde o modelo foi desenvolvido, sendo utilizados os parâmetros 
dos objetos digitais que representam os sensores para a apresentação 
dos dados. A ligação à base de dados pode ser feita através da Application 
Programming Interface (API) da ferramenta de modelação;

• Integração através de motores de jogo [23] – neste caso, a integração e 
visualização é feita em programas externos à ferramenta de modelação BIM 
e permite a apresentação dos dados de forma mais interativa e dinâmica;

• Integração cloud ‑based [24] – neste caso, toda a integração, visualização 
e análise dos dados é feita diretamente no browser através de aplicações 
baseadas em serviços cloud.

A Tabela 1 apresenta um resumo das principais vantagens e desvantagens das várias 
abordagens referidas. Conforme identificado nesta tabela, existem mais vantagens 
na adoção da metodologia que utiliza serviços cloud ‑based, sendo que estes apresen‑
tam frequentemente soluções otimizadas para a criação de Digital Twins (e.g. Azure 
Digital Twins, AWS IoT TwinMaker). Apesar da abordagem através de motores de jogo 
também ser uma alternativa viável, esta exige maior investimento na sua progra‑
mação e configuração, uma vez que ainda não existem soluções off ‑the ‑shelf para o 
desenvolvimento de Digital Twins.

A configuração em serviços cloud ‑based segue, genericamente, os seguintes passos:

1. Garantir uma subscrição do serviço cloud, caso necessário, obtendo as 
respetivas credenciais necessárias para autenticação nas aplicações 
posteriormente criadas;

2. Configurar os dados dos sensores instalados (por norma, em formato 
“.json”), indicando as propriedades base de cada sensor, como um código 
de identificação, as propriedades medidas pelo sensor e a sua posição no 
espaço;

3. Configurar a ligação dos dados lidos nos sensores a uma base de dados de 
séries temporais;

4. Configurar a leitura dos dados provenientes da base de dados e associá -los 
aos objetos que os representam na interface gráfica.
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Vantagens Desvantagens

Ferramenta de 
modelação BIM 
(ex: Autodesk Revit)

• Simples de executar
• Permite edição do modelo BIM

• Podem ocorrer edições acidentais do 
modelo BIM

• Pesquisa e visualização dos dados 
não é imediata e clara

• Não permite a visualização histórica 
dos dados

• Solução não é OpenBIM

Motores de jogo 
(ex: Unity3D)

• Solução OpenBIM e 
multiplataforma

• Altamente personalizável
• Visualização clara dos dados
• Representação gráfica dos 

dados históricos

• Exige um elevado tempo de 
programação e configuração

• Integração de dados de difícil 
configuração

• Não permite edição direta do modelo 
BIM

Serviços cloud ‑based 
(ex: Autodesk Forge)

• Solução OpenBIM e web
• Integração dos dados de 

simples configuração
• Visualização clara dos dados
• Representação gráfica dos 

dados históricos dos sensores 
de um determinado espaço

• Exige conhecimentos de 
desenvolvimento web

• Não permite edição direta do modelo 
BIM

3. Metodologia

Como indicado na Secção 1, o presente artigo aborda a criação de um Digital Twin 
de um escritório. A Figura 1 apresenta a metodologia utilizada no desenvolvimento 
deste Digital Twin, desde o levantamento da geometria ao desenvolvimento de um 
visualizador que permita uma fácil interação com o mesmo.

A primeira componente, “Scan -to -BIM”, está relacionada com o processo de levanta‑
mento da geometria do edifício. Este é realizado através de laser scanning, do qual 
resultam modelos de nuvens de pontos que são, posteriormente, tratadas e enviadas 
para software de modelação BIM onde são utilizadas como referência para a mo‑
delação. O nível de detalhe e informação (Level of Information Need) do modelo a 
utilizar devem depender da finalidade do Digital Twin. Ver [21] para mais informação 
o processo “Scan -to -BIM”.

Tabela 1
Diferenças nas 
abordagens de 
integração e 
visualização dos dados.

Figura 1
Esquema da 
metodologia utilizada 
no desenvolvimento do 
Digital Twin.
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A segunda componente refere ‑se à sensorização do edifício e inclui a instalação de 
sensores, a modelação dos objetos BIM correspondentes, e a ligação da informação 
recolhida pelos mesmos a uma base de dados de séries temporais (timeseries). Esta 
tipologia de base de dados é otimizada para a inserção de dados a cadências eleva‑
das e inclui mecanismos para comprimir dados mais antigos, os quais tipicamente 
não necessitam de taxas de amostragem elevadas.

A terceira e última componente faz a integração dos dados recolhidos pelos sensores 
no modelo BIM e apresenta ‑os no visualizador. Para a correta integração dos dados, 
é necessário primeiro adicionar parâmetros aos objetos BIM dos sensores que cor‑
respondam às propriedades do sensor físico. O segundo passo corresponde à leitura 
dos valores na base de dados e à sua apresentação ao utilizador final. Neste ponto, 
podem ser seguidas diversas abordagens, discutidas na Secção 2, sendo que para 
este artigo foi utilizada a abordagem cloud ‑based.

Tendo finalizado a configuração na plataforma, é possível obter o resultado final do 
Digital Twin. Na Secção 4 serão apresentados o caso de estudo e o aspeto final da 
interface gráfica desenvolvida.

4. Caso de Estudo

O presente caso de estudo focou a sede/escritório do laboratório colaborativo BUILT 
CoLAB. O escritório conta com aproximadamente 210 m2, estando dividido em sete 
áreas: espaço de trabalho open space; sala de reuniões; zona comum; copa; dois ga‑
binetes privativos; e duas casas de banho.

Seguindo a metodologia apresentada na Secção 3, a aquisição da geometria do es‑
critório e a sua posterior modelação BIM foi realizada através de um processo “Scan-
-to -BIM”. O levantamento por laser scanning foi realizado com o laser scanner Leica 
BLK360, sendo necessárias 20 estações para a geração de uma nuvem de pontos de 
elevada densidade e precisão. O tratamento das nuvens recolhidas foi realizado com 
o auxílio do software Autodesk ReCap e incluiu a sua dizimação, limpeza, registo e 
unificação [21]. Tendo por base o modelo da nuvem de pontos, a modelação BIM foi 
realizada com o software Autodesk Revit. O nível de detalhe geométrico do modelo 
foi elevado, enquanto que a informação alfanumérica se restringiu às características 
dos sensores colocados e das zonas existentes.  A Figura 2 apresenta o laser scanner 
utilizado e a nuvem de pontos resultante. As Figuras 3 e 4 exibem, respetivamente, a 
vista 3D e a vista em planta do modelo BIM desenvolvido. 

Figura 2
Laser scanner utilizado 
(à esquerda) e nuvem 
de pontos obtida (à 
direita).
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Conforme indicado na metodologia, antes da modelação BIM procedeu ‑se à senso‑
rização dos espaços, estando os sensores instalados também representados no mo‑
delo final (Figura 5). Uma vez que se trata de um estudo preliminar, foram instalados 
apenas dois sensores, um na zona comum e outro na zona de trabalho open space. 
Estas localizações foram escolhidas por apresentarem horários de permanência e 
percentagens de ocupação distintas, o que torna a sua análise relevante do ponto de 
vista da monitorização do conforto térmico e da ventilação natural e mecânica des‑
tes espaços. Os sensores instalados foram os Texas Instruments HDC1080, capazes de 
recolher dados referentes à temperatura e humidade relativa. As respetivas precisões 
de leitura são de ±0.2ºC e ±2%.

Os dados recolhidos são transmitidos para uma base de dados de séries temporais 
por Wi ‑Fi, através do dispositivo Espressif ESP32, incluído no sensor. A base de dados 
escolhida foi a InfluxDB, que é open ‑source para esta tipologia de informação.

Figura 3
Modelo BIM 
desenvolvido tendo, 
por base, a nuvem de 
pontos obtida.

Figura 4
Planta do modelo BIM 
do escritório, por zonas.

Figura 5
Sensores instalados (à 
esquerda) e respetivos 
objetos BIM (à 
direita) devidamente 
posicionados no modelo 
final.
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Com o modelo BIM criado e a base de dados conectada aos sensores, a próxima eta‑
pa passou pela integração destes componentes num serviço cloud ‑based. O serviço 
escolhido foi a plataforma Autodesk Forge, uma vez que está otimizada para o desen‑
volvimento de Digital Twins. Após importação do modelo na plataforma, foi obtido 
um código Uniform Resource Name (URN) que passou a identificar o modelo no servi‑
ço de armazenamento de objetos desta plataforma. Posteriormente, foram seguidas 
as configurações de serviços cloud ‑based identificadas na metodologia.  Neste caso, a 
integração dos dados na plataforma Autodesk Forge foi feita através de duas classes: 
InfluxGateway e InfluxAdapter. A primeira obtém os dados provenientes da base de 
dados, enquanto a segunda os apresenta no browser. Por fim, foi utilizada a extensão 
Data Visualization, da API Forge Viewer, para o desenvolvimento da interface e esta‑
belecimento das respetivas funcionalidades, nomeadamente:

• Visualização tridimensional do modelo, incluindo ferramentas de navegação 
como movimentação e inclinação da câmara, alternação entre vista 
ortográfica e primeira -pessoa, explosão do modelo, entre outras;

• Listagem, por categoria, dos elementos presentes no modelo;
• Listagem dos sensores existentes;
• Representação de sensores através de ícones bidimensionais (sprites), 

possibilitando a visualização da temperatura e humidade atual, bem como 
das respetivas curvas de valores históricos;

• Navegação através de uma linha temporal interativa e de um menu de 
calendário, permitindo não só a escolha de uma data específica para análise 
de dados, como também a escolha de um intervalo de tempo para análise 
da sua evolução;

• Visualização dos dados recolhidos através de painéis e gráficos interativos, 
tanto de valores atuais como do seu historial;

• Ilustração dos dados através de mapas de calor e de densidades com respetiva 
legenda, melhorando a experiência do utilizador através da interpretação e 
análise facilitada da informação recolhida.

Algumas destas funcionalidades encontram ‑se representadas na Figura 6, que ilus‑
tra a interface desenvolvida para o visualizador. Nesta figura é ainda possível obser‑
var um QR code que remete para um vídeo (https://youtu.be/7tTdeGEiDYs) no qual 
são apresentadas, com maior clareza, as funcionalidades já desenvolvidas para o 
visualizador.

https://youtu.be/7tTdeGEiDYs
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5. Conclusões e trabalhos futuros

O presente artigo teve como objetivo examinar e disseminar algumas das capacida‑
des e oportunidades inerentes à tecnologia Digital Twin. Este tópico foi introduzido 
como uma solução à crescente necessidade de melhorar a eficiência energética dos 
edifícios; contudo, tratando ‑se de uma primeira abordagem, o artigo limitou ‑se a 
desenvolver e aplicar uma metodologia para a criação de Digital Twins.

Ao longo do artigo, esta metodologia foi examinada em detalhe, abrangendo todo 
o processo de criação do “gémeo digital”, desde a aquisição da geometria do edifício 
até ao desenvolvimento de um visualizador, passando pela modelação BIM, instala‑
ção de sensores e criação de uma base de dados. A metodologia foi aplicada num 
caso de estudo focado na sede/escritório do BUILT CoLAB, Porto, permitindo a vali‑
dação da metodologia e das ferramentas desenvolvidas. Como apresentado no vídeo 
disponibilizado, o resultado final da aplicação de metodologia permite uma expedita 
visualização e interação com os sensores e respetivos dados recolhidos, pelo que o 
caso de estudo foi considerado um sucesso.

Como trabalhos futuros, estão já planeados múltiplos desenvolvimentos que se po‑
dem dividir em três vertentes distintas:

• Monitorização alargada do escritório, através do aumento em número e 
tipologia dos sensores instalados (e.g. sensores de movimento, medição de 
níveis de CO2, medição do consumo energético, medição de indicadores de 
conforto térmico interior);

Figura 6
Interface gráfica do 
visualizador e QR code 
para acesso ao vídeo do 
visualizador.
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• Integração de sistemas de controlo ativo no visualizador, permitindo a 
utilizadores credenciados o controlo de equipamentos e sistemas como 
iluminação, ar condicionado e acesso (abertura/fecho de portas);

• Desenvolvimento de um sistema de otimização inteligente (smart office) 
baseado em Inteligência Artificial, que promova a melhoria da eficiência 
energética do edifício através, por exemplo, do controlo automático da 
ventilação mecânica.
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Resumo

Na era digital, é importante refletir sobre a aplicabilidade de diretrizes para uma 
eventual normalização do modelo digital do património arquitetónico. Tais digitali‑
zações poderiam ser desenvolvidas, utilizadas e partilhadas como património digital 
de modo expedito, universal e com base científica, independente de possíveis limita‑
ções físicas, monetárias ou tecnológicas.

O presente trabalho assenta na premissa de que a criação de um modelo digital de 
património arquitetónico, passa pelo uso de ferramentas da indústria AEC (arquitetu‑
ra, engenharia e construção), nomeadamente a tecnologia BIM (building information 
modeling), com foco na criação de uma biblioteca H ‑BIM (heritage building infor‑
mation modeling) constituída por objetos genéricos compostos. Genéricos porque 
possuem o detalhe geométrico que lhes permite serem representativos do universo 
tipológico a que pertence o objeto e, compostos, por serem constituídos por dois 
ou mais objetos patrimoniais, sendo o conjunto necessário para a leitura global do 
objeto final (e.g., arcada como conjunto de arcos suportados por colunas). Esta abor‑
dagem considera que o detalhe geométrico final do modelo poderá vir a ser, a pos‑
teriori, otimizado pela automatização do processo scan ‑to ‑BIM aproximando assim o 
modelo digital final do gémeo digital do elemento real.

Neste sentido, com vista a contribuir para universalizar a elaboração de modelos 
digitais de património arquitetónico, este trabalho pretende refletir sobre a possibi‑
lidade de criar diretrizes para uma normalização de bibliotecas H ‑BIM. Considerando 
tal objetivo, é proposta uma metodologia de desenvolvimento de modelos digitais 
constituídos por objetos compostos genéricos. Como caso de estudo, foram utiliza‑
dos os claustros renascentistas serlianos dos conventos de Lisboa.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.43

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.43


5074º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

1. Introdução

Cada objeto patrimonial é um elemento único. Porém, possui parâmetros dimen‑
sionais (e.g., comprimento, largura, espessura), não dimensionais tangíveis (e.g., cor, 
material) e não dimensionais intangíveis (e.g., época construtiva, tipologia) que per‑
mitem identificá -lo a tantos outros. 

É possível abordar a representação digital do património arquitetónico (existente ou 
não) a partir de estudos tipológicos, visando a definição de regras básicas para a ela‑
boração da geometria dos seus elementos individuais e os respetivos intervalos de 
valores dos seus parâmetros. Surge, assim, o conceito de objeto genérico de patrimó‑
nio arquitetónico, o qual pode ser utilizado para representar, de forma simplificada e 
através de manipulação paramétrica, um tipo específico de objeto patrimonial num 
modelo digital de património arquitetónico. Assim, através da simples reutilização 
de objetos genéricos passará a ser possível desenvolver modelos digitais de patri‑
mónio arquitetónico de modo expedito, sistemático, e científico, independentemente 
da existência de levantamentos rigorosos dos mesmos, e apenas com base na in‑
formação existente no momento, (i.e., informação documental de fontes históricas). 
Tal só é possível uma vez que, paralelamente à definição paramétrica (parâmetros 
geométricos, parâmetros não geométricos tangíveis e parâmetros não geométricos 
intangíveis) e tipológica de determinado objeto, também seriam padronizados os 
níveis de detalhe geométrico. O nível mais baixo corresponderá apenas às geome‑
trias caraterísticas básicas com os respetivos parâmetros associados. Já num nível 
intermédio, ainda de manipulação direta (i.e., num nível em que as geometrias são 
modeladas em ambiente BIM) acresce a possibilidade de editar perfis aproximando 
a geometria do objecto à geometria padrão do elemento real. Por fim, um nível má‑
ximo ideal, corresponderá a um objeto obtido diretamente através do processo scan 
to BIM otimizado, i.e., em que as geometrias são extraídas automaticamente das 
nuvens de pontos [1].

Todavia, em património arquitetónico, é recorrente um elemento individual encontrar‑
‑se em relação direta com outro elemento ou conjunto de elementos, e constituírem 
um conjunto identificado, como o caso de colunas, galerias, claustros e até mesmo 
fachadas. Deste modo, não basta aos objetos serem genéricos para agilizar a repre‑
sentação dos modelos digitais, é necessário que sejam também compostos. Neste 
caso, um maior número de elementos passaria a ser colocado, de uma só vez, de 
forma regrada no modelo digital de património arquitetónico. Os modelos digitais 
de património arquitetónico deixariam, assim, de serem exaustivamente modela‑
dos e parametrizados caso a caso, elemento a elemento, para passarem a ser uma 
coletânea de objetos genéricos compostos elaborados a priori, com parâmetros mo‑
dificados a posteriori aquando da sua aplicação em modelos digitais. Idealmente, 
passar ‑se ‑ia do genérico ao particular de forma ágil e expedita.  

Para que se possa generalizar a utilização destes objetos, è necessário estandar‑
dizar a sua elaboração e centralizar o seu armazenamento, divulgação e disponi‑
bilização em bibliotecas H ‑BIM [1]. Verifica -se que desde as primeiras civilizações 
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urbanas até ao século XIX têm sido consecutivamente seguidos estilos e técnicas 
construtivas [2]. Logo, à semelhança do que atualmente acontece na indústria AEC 
onde cada objecto é disponibilizado pelo fabricante em biblioteca BIM, os objetos 
patrimoniais também necessitam de serem elaborados da mesma forma aquando se 
trata do mesmo tipo de elemento, com a mesa época construtiva e mesmo método 
construtivo. Permitindo, assim, que diferentes intervenientes, em diferentes projetos 
com o mesmo tipo de elemento possam interagir com o modelo digital da mesma 
forma, facilitando trocas, melhorando a eficiência, a implementação de diretrizes e 
de protocolos sobre os modelos digitais e aumentando a própria longevidade do 
objecto [3]. A estandardização da representação ficaria liberta das irregularidades do 
objecto, uma vez que o nível de detalhe último ideal seria à posterior acrescentado 
com scan to BIM otimizado.

Assim, idealmente, passariam a existir mais modelos digitais representativos do 
nosso património arquitetónico, i.e., mais património digital de bens arquitetónicos, 
cumprindo ‑se os objetivos do programa Memory of the World [4] no sentido em que 
a informação relativa ao património ficaria preservada, protegida e acessível a todos. 
Este património digital de património arquitetónico tornar ‑se ‑ia, tendencialmente, 
o modelo digital central da informação para qualquer intervenção ou ação sobre o 
elemento real, não por ser um modelo de uso polivalente, mas por ser um modelo 
que reúne toda a informação existente sobre o objeto patrimonial em causa. Estes 
modelos digitais permitiriam, assim, representar urbi et orbis o passado, o presente 
e o futuro do caso real, onde as suas corretas identificação, classificação e repre‑
sentação ao longo do tempo serão a raiz de um efetivo gémeo digital [5][6][7] de 
património arquitetónico [8][9].

Acresce que, apesar da indústria AEC possuir a sua própria estandardização, com 
sistemas de classificação próprios e normas bem definidas, estes não podem ser 
diretamente utilizados pelo património arquitetónico uma vez que:

– Nos sistemas de classificação existentes não há classificação para a maioria 
dos objetos patrimoniais, como é o caso, por exemplo, de colunas e respeti‑
vas bases, fustes e capitéis;

– As regras de modelação definidas não têm em conta as especificidades do 
património arquitetónico, como é o caso da composição de elementos e suas 
relações;

– Os parâmetros definidos não se adequam aos objetos patrimoniais, alguns 
não têm interesse (e.g., warranty, PointOfContact, ModelReference) sendo 
omissos outros de relevância (e.g., EpocaConstrutiva, Categoria, Tipologia, 
proteção, ConservaçãoGeral); 

– O atual conceito de gémeo digital [10] não comporta as especificidades de 
objetos de património. Falta, por exemplo, a componente histórica, i.e., da‑
dos gráficos e não gráficos correspondentes ao passado do mesmo, impres‑
cindíveis à criação de património digital de património arquitetónico.
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Com uma normalização de bibliotecas H ‑BIM, assente em estudos tipológicos de 
elementos patrimoniais, tornar‑se‑á possível generalizar a representação de patri‑
mónio arquitetónico. Tal motivará, por um lado, maior agilização do processo de 
modelação e, por outro, constituirá um meio mais eficaz de conservação preventiva 
de património arquitetónico existente. Neste sentido, com vista a contribuir para o 
estabelecimento de diretrizes para uma futura normalização de bibliotecas H ‑BIM, 
este trabalho apresenta sete princípios essenciais para o correto desenvolvimento 
de biblioteca digital de objetos genéricos (simples e compostos) de património ar‑
quitectónico e aponta uma metodologia de desenvolvimento de objetos compostos 
genéricos H ‑BIM visando a criação de modelos de património digital alusivos a pa‑
trimónio arquitetónico. 

Como objetivos gerais:

– Desenvolver, testar e avaliar a metodologia de elaboração de modelos digi‑
tais baseada na criação de objetos genéricos compostos;

– Contribuir para a normalização de bibliotecas H ‑BIM de modelos genéricos 
em geral e de modelos genéricos compostos em particular.

Por sua vez, como objectivos específicos:

– Criar e testar objetos genéricos compostos necessários à elaboração dos 
claustros conventuais lisboetas de tipologia mais complexa, claustros ser‑
lianos, com vista à sua disponibilização em biblioteca Heritage ‑BIM;

– Gerar e testar modelos digitais dos casos de estudo com base na informação 
existente, para que sirvam de base ao desenvolvimento de futuros modelos 
H ‑BIM dos conventos em questão.

2. Revisão de Literatura

Segundo [11] a salvaguarda do património só terá eficácia se forem trabalhadas, 
em simultâneo, diferentes áreas dessa mesma realidade tais como a inventariação, 
a classificação, a gestão, a intervenção e a difusão. Estas áreas, embora apresentem 
operativamente a sua autonomia, serão partes complementares de um encadeado 
lógico de ações. Várias têm sido as entidades, nacionais e internacionais, que tem 
perseguido o objetivo de melhor documentar, preservar e divulgar o património ao 
longo dos tempos através da elaboração de cartas, princípios, normas e diretrizes 
[12][13][14][15].

Nos últimos anos, têm sido mobilizados esforços no sentido de aplicar a tecnologia 
BIM ao âmbito do património arquitetónico [16]. Através dos principais documentos 
publicados por entidades internacionais ligadas ao património é possível observar o 
percurso do património arquitetónico em nível de maturidade BIM [17][18], desde a 
sua incursão no nível zero até à sua atual aproximação de estabilização no nível 2, a 
par com a indústria AEC:
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– Nível 0 (pré ‑BIM) – documentação patrimonial efetuada com recurso a meto‑
dologia tradicional [19][20];

– Nível 1 (modelação) – representação digital incidindo em modelos 2D e 3D 
[21][22];

– Nível 2 (colaboração) – aplicação de metodologia BIM em ambiente colabo‑
rativo baseado em modelos parciais por especialidades [23][24][25][26];

– Nível 3 (integração) – modelo único e integrado onde o sistema é gerido 
através de servidor colaborativo.

Verifica -se que atualmente, num nível 2, a interoperabilidade e o trabalho colabora‑
tivo baseado em modelos paramétricos [27] e associativos [28] são o caminho para 
a salvaguarda eficaz do património [24]. E, que, num futuro nível de maturidade 3, 
a base da elaboração do gémeo digital de património arquitetónico que servirá de 
base para todas as ações passará pelo scan ‑to ‑BIM otimizado, onde o modelo do 
atual estado do elemento patrimonial será automaticamente gerado com base na 
nuvem de pontos, ficando apenas a inserção do passado geométrico e da informação 
não geométrica à responsabilidade do utilizador como anteriormente referido [1][2].  
Os modelos elaborados associados a nuvem de pontos poderão vir a ser utlizados 
como elemento central para as mais variadas áreas, tanto para conservação, gestão, 
manutenção e até para estudos mais específicos dos elementos, como por exemplo 
o caso de estudos epigráficos através de morphological residual model [29] e, num 
futuro próximo, poderão vir a incorporar de forma automática objetos granulares 
(i.e., subobjetos que resultam da decomposição de um objeto permitindo adicionar 
informação relevante gráfica e não gráfica) [30] no próprio modelo digital, passando 
a ser um gémeo digital do elemento real, se existir informação para tal. 

O património arquitetónico ao ser caraterizado pela irregularidade geométrica e ao 
não seguir os estilos e tipologias estritamente by the rule, faz de cada caso um caso 
único [31]. O BIM representa assim oportunidade para a documentação e preserva‑
ção do património, mas esta requer uma discussão metodológica e experimentação 
prática, a fim de obter modelos detalhados de objetos históricos irregulares [31]. As 
duas atuais principais vias de elaboração de modelos BIM de património arquitetó‑
nico, ainda não permitem a implementação do BIM de forma generalizada a gran‑
de escala tendo em conta a especificidade dos elementos patrimoniais, mas estão 
a desenvolver todos os esforços necessários para que se consiga atingir as bases 
para tal. Uma, passando pela parametrização exaustiva de elementos e tentativa de 
recriação da realidade com base nesses cânones [32], e outra, pretendo gerar uma 
representação fidedigna da realidade através de processo scan -to -BIM automatizado 
para determinados elementos arquitetónicos clássicos [33], chegam a aproximações 
de gémeos digitais, não estandardizados, do elemento real.

Para a atual estabilização num nível de maturidade 2, e criação de base sólidas para 
a incursão num futuro nível 3, através da generalização da representação e divulga‑
ção dos modelos digitais de património arquitetónico de forma universal, tendo em 
conta as especificidades dos seus elementos compostos, será necessária uma solu‑
ção de compromisso. À semelhança das bibliotecas BIM da indústria AEC e respetiva 



5114º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

regulamentação associada [1] [34][35][36][37][38][39][40], a solução passará pela 
definição de uma biblioteca digital de património arquitetónico – biblioteca H -BIM – 
baseada em objetos genéricos compostos elaborados de forma científica. Tal com‑
promisso corresponderá a um caminho em que a normalização possível dos objetos 
patrimoniais permitirá representar digitalmente mais casos de estudo, na medida 
em que a tarefa de modelação será facilitada, mas esta será necessariamente menos 
detalhada o que afastará o resultado final de um gémeo digital, abrindo apenas um 
caminho para tal. Apesar da possibilidade de alterar os perfis dos elementos (nível de 
detalhe 3) estar sempre em aberto não cabe dentro desta abordagem avaliar o esfor‑
ço de atualização dos modelos a partir de um processo scan ‑to ‑BIM automatizado.   

Em Portugal, os “kits do património” [11] constituem um esforço de sistematização 
ao classificarem elementos e espaços apontando no sentido de uma eventual re‑
presentação digital normalizada. Contudo, esta classificação não sendo numerada 
dificulta a sua aplicação ao desenvolvimento de uma metodologia de elaboração 
de património digital de património arquitetónico tendo por base objetos genéricos 
compostos de acordo com os requisitos antes enunciados. Em Inglaterra, o Midas 
Heritage – The UK Historic Environment Data Standard [41] define um guia da infor‑
mação a ser recolhida não providenciando um sistema standard de classificação ou 
convenção de nomes. Apenas é referido que o sistema de classificação Uniclass [42], 
um dos sistemas de classificação da indústria da construção, tem vindo a ser corrigi‑
do no sentido de incorporar requisitos patrimoniais [26].

Assim, paralelamente à falta de classificação patrimonial abrangente e de carácter 
universal, semelhante às que já existem para a indústria AEC [43][42] atualmente, 
assiste ‑se ao desenvolvimento dos elementos patrimoniais maioritariamente caso a 
caso, sem regras de modelação bem definidas, em alguns casos apenas com regras 
de modelação genéricas [24] [25][26]) e muito raramente disponibilizados em bi‑
bliotecas tendo em conta a sua efetiva reutilização. 

Nesse sentido, o presente trabalho propõe uma metodologia para a elaboração e 
disponibilização de objetos genéricos compostos caraterísticos dos vários elemen‑
tos, ou conjunto de elementos arquitetónicos, segundo princípios orientadores. Num 
estado ideal de nível de maturidade 2, o modelo digital de património construído 
será mais facilmente desenvolvido através da reutilização desses objetos genéricos 
compostos, através de breves edições, podendo incorporar a qualquer altura as nu‑
vens de pontos do conjunto para melhorar a sua precisão.

3. Princípios orientadores

Para a elaboração de objetos genéricos, considerados património digital de patrimó‑
nio arquitectónico, há que ter em conta todas as cartas, recomendações e princípios 
correspondentes ao património cultural e ao património material móvel e imóvel em 
geral e ao património digital em específico.  
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Nesse sentido, são apontados de seguida sete princípios essenciais para o correto 
desenvolvimento de biblioteca digital de objetos genéricos (simples e compostos) 
de património arquitectónico:

1.º Preservação de um Bem Comum – É essencial universalizar as ações sobre o 
património, proporcionando as mesmas oportunidades independentemente do nível 
de classificação deste. A elaboração e disponibilização de uma biblioteca digital na‑
cional de objetos genéricos de elementos patrimoniais, com toda a informação que 
lhe serviu de fonte devidamente documentada, contribuíram de modo universal e 
expedito, para a geração padronizada de património digital de património arquitec‑
tónico e consequente preservação eficiente do mesmo.

2.º Fontes – As fontes são o elemento chave de todo o processo, para tal é necessá‑
rio que sejam fidedignas e representativas do universo do objecto real em causa. As 
mesmas têm de ser devidamente documentadas, processadas e armazenadas.

3.º Interdisciplinaridade – Os objetos deverão ser elaborados por uma equipa de 
profissionais de diferentes áreas do conhecimento, em particular por especialistas 
BIM em articulação com diferentes especialistas da área do património. 

4.º Responsabilidade – A elaboração, armazenamento, preservação, acessibilidade e 
partilha de cada objecto genérico, representativo de um elemento patrimonial, real 
deve ser da alçada de cada nação, em específico da respectiva entidade nacional 
responsável pelo património arquitectónico.

5.º Cooperação – A entidade nacional responsável deve fomentar a cooperação na‑
cional e internacional com outas entidades, tanto patrimoniais como digitais, por 
forma a salvaguardar a universalidade dos conteúdos e das técnicas aplicadas. 

6.º Normalização – A elaboração universal de objetos apoia ‑se sobre:

– Sistema de nomenclatura – O sistema terá de incluir a classificação tipológi‑
ca e subtipológica de cada elemento, quando existente, e respectivo código 
único de identificação. Contudo, é necessário que de alguma forma o sistema 
adoptado seja único e se consiga fazer paralelismo hierárquico com um sis‑
tema de classificação patrimonial internacional eleito e com um sistema de 
classificação AEC internacional;

– Parametrização base – lista de parâmetros necessários por cada tipo de ob‑
jecto e respectivas características padrão. À semelhança do que ocorre na 
indústria AEC;

– Standard – conjunto de regras essenciais a seguir para a elaboração do ob‑
jecto genérico patrimonial através de ferramenta BIM tendo em conta a es‑
pecificidade do património arquitectónico;

– Programa – é necessário que o programa existente, de elaboração de objetos 
digitais, esteja adaptado às realidades patrimoniais, assim com o próprio 
formato IFC;
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– Metodologia H ‑BIM – metodologia BIM devidamente adaptada à realidade 
do património arquitectónico, cujos objetos gerados consigam coabitar em 
modelos digitais com objetos da indústria AEC;

– Meio de divulgação global – bibliotecas H ‑BIM nacionais capazes de arma‑
zenar e partilhar todos os objetos de forma segura;

7.º Pesquisa, formação e avaliação – A especificidade da aplicação do BIM ao patri‑
mónio, e em especial ao Património Arquitectónico, deve ser uma área a explorar 
através de programas de investigação, formação e avaliação, tanto nacional como 
através de cooperação internacional. 

Figura 1
Esquema representativo 
da metodologia geral 
(Fonte: imagem do 
autor).
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Metodologia H ‑BIM

A metodologia H ‑BIM proposta visa constituir ‑se como um processo cíclico [44] de 
desenvolvimento de um modelo digital de património arquitetónico enquanto patri‑
mónio digital, permitindo através da produção de objetos genéricos compostos faci‑
litar a elaboração de modelos digitais através de simples manipulação paramétrica 
com base na informação disponível no momento (Figura 1).

4. Caso de estudo

Os conventos são uma realidade urbana na Europa e no mundo. Fazem parte da 
nossa história, são património a inventariar, documentar, preservar e divulgar. Em 
Lisboa, até à data de extinção (1833) foram edificadas em toda a cidade 115 casas 
religiosas (mosteiros, conventos, colégios, hospícios e recolhimentos) 88 das quais 
eram conventos. Em 2015 constatava ‑se que 39 das 88 ainda existiam praticamente 
na íntegra [45].

Com base na classificação tipológica de claustros existente [46], foi possível fazer 
a distribuição e classificação dos 35 claustros conventuais lisboetas de informação 
conhecida. Das três tipologias mais representativas, destacam ‑se os claustros ser‑
lianos pela complexidade geométrica. Os claustros serlianos caracterizam ‑se pela 
repetição do motivo serliano nas suas 4 alas. O motivo serliano constitui ‑se por vão 
tripartido simétrico, com abertura central em lintel semicircular (arco) e as duas 
aberturas laterais compostas por duas colunas, ou pilares, suportando um lintel reto. 
Os conventos lisboetas com claustros de tipologia serliana são: Convento de Nossa 
Senhora da Graça, Mosteiro de São Bento da Saúde, Convento de São Domingos de 
Benfica e Convento do Santíssimo Sacramento [47][48].

Com base na análise das 27 serlianas de Sérlio [49] definiram -se dois tipos principais 
de serlianas: as estruturais e as estéticas. Dentro de cada tipo é ainda possível identi‑
ficar duas subcategorias. As estruturais podem ser puras ou embebidas e as estéticas, 
por sua vez, podem ser puras ou de vão aberto (Figura 2). Os claustros serlianos de 
conventos lisboetas, classificam -se, assim, do seguinte modo: Mosteiro de São Bento 
da Saúde e Convento de Nossa Senhora da Graça com claustro serliano estrutural 
puro e, o Convento de São Domingos de Benfica e o Convento do Santíssimo Sacra‑
mento com claustro serliano estético de vão aberto. 

Figura 2
Serliana estrutural pura 
(cima esq.) e Serliana 
estrutural embebida 
(cima dir.). Serliana 
estética pura (baixo 
esq.), serliana estética 
de vão aberto (baixo 
centro) e Serliana 
estética embebida 
(baixo dir.) (Fonte: 
imagem do autor).
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Seguidamente, desenvolveram ‑se os dois objetos genéricos compostos correspon‑
dentes à unidade mínima de cada uma dessas subtipologias: ala de claustro serliano 
estrutural puro e ala de claustro serliano estético de vão aberto (Figura 3). Posterior‑
mente, aplicaram‑se os dois objetos genérico compostos desenvolvidos à modelação 
dos claustros dos conventos específicos através da modificação dos seus parâmetros 
no sentido de adequar o objecto criado à representação digital de cada convento 
(Figura 4 e 5).

Para os dois objetos genéricos compostos em causa:

– Foi possível encontrar, simultaneamente, uma classificação de conjunto e 
classificações individuais para cada componente;

– Foi desenvolvido um estudo tipológico prévio. O qual permitiu identificar: 1) 
os elementos constituintes e as suas relações geométricas; 2) os parâmetros 
de base característicos (gráficos, não gráficos e imateriais) e os respetivos 
intervalos de variação (valores e/ou proporções). Deste modo, a parametriza‑
ção permitiu ao objeto genérico composto ser reutilizado na modelação de 

Figura 3
Objetos compostos 
genéricos: HBIM_
ClaustroAla_Pedra_
SerlianoEstrutural_Puro.
rfa (esq.) e HBIM_
ClaustroAla_Pedra_
SerlianoEstetico_
VaoAberto.rfa. (dir.).  
(Fonte: imagem do 
autor).

Figura 4
Objetos compostos: ala 
de claustro do Convento 
de Nossa Senhora da 
Graça, ala de claustro 
do mosteiro de São 
Bento da Saúde, ala de 
claustro do convento do 
Santíssimo Sacramento 
de Lisboa e ala de 
claustro do mosteiro 
de São Domingos de 
Benfica. (Fonte: imagem 
do autor).

Figura 5
Modelos digitais: 
claustro do Convento de 
Nossa Senhora da Graça 
(esq.) e claustro do 
convento do Santíssimo 
Sacramento de Lisboa 
(dir.) (Fonte: imagem do 
autor).
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elementos da mesma tipologia e, também, ser editado para gerar um objeto 
de um tipo análogo; 

– Foi tido em conta um ambiente BIM, no qual foram elaborados e definidos 
os respetivos parâmetros geométricos e não geométricos (materiais e imate‑
riais) de modo a associar ou hiperligar valores, permitindo futuras correções 
sem refazer todo o modelo;

– Foram tidos em conta três níveis de detalhe geométrico: 1) um básico onde 
o objeto é representado esquematicamente, 2) outro, intermédio, onde o 
objeto é mais detalhado e de fácil edição e, 3) um terceiro que permita a 
posterior inclusão de informação diretamente proveniente de um processo 
otimizado scan ‑to ‑BIM;

– Foram tidos em conta critérios cientificamente fundamentados e foram ela‑
borados os manuais do objeto, visando facilitar a partilha, utilização e sua 
posterior modificação. O manual do objeto corresponde, de grosso modo, à 
descrição do elemento de construção, à apresentação dos parâmetros que o 
caraterizam e respetivos valores padrão, e fontes de referência. 

5. Conclusões

Com o presente trabalho, foi possível testar a solução de compromisso no que res‑
peita à elaboração de objetos patrimoniais complexos de amostra significativa, qua‑
tro claustros serlianos, constatando ‑se que um modelo devidamente elaborado em 
assembly num programa proprietário transmite corretamente os dados gráficos e não 
gráficos dos seus componentes via IFC. A prova de conceito foi conseguida abrindo 
caminho para a elaboração de sistemas mais complexos e com amostras numerosas. 

A metodologia desenvolvida permitiu:

– Promover a criação de biblioteca H ‑BIM, com vista a elaborar modelos de 
património, classificado ou não, de forma expedida, a baixo custo e de modo 
científico, onde todas as suas características ficam documentadas no manual 
do objeto, potencializando de forma generalizada a representação, a docu‑
mentação e consequente a conservação preventiva do nosso património;

– Destacar o papel interdisciplinar e colaborativos de todo o processo. Foi 
possível identificar claramente cada etapa e distinguir as funções que cada 
interveniente deveria executar forma eficiente e colaborativa. A metodologia 
pode ser executada por intervenientes diferentes em fases diferentes, e ser 
usado o resultado de cada fase aquando da sua necessidade. 

– Destacar a importância do carácter cíclico numa metodologia de elaboração 
dos modelos digitais de património arquitectónico. Uma vez que permite, 
por um lado, posteriores correções expeditas ao modelo base aquando do 
aparecimento de nova informação, como acrescento de dados associados ao 
modelo correspondentes a dados provenientes dos vários técnicos interve‑
nientes a qualquer altura;
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– Universalizar e aumentar o rigor da representação e documentação de patri‑
mónio arquitectónico, através da normalização de designações e de proce‑
dimentos, sendo os modelos elaborados com base em regras bem definidas 
permitindo a sua reutilização expedita. Os elementos deixam assim de ser 
elaborados casso a caso e começam a ser elaborados de forma universal, 
tanto que respeita às suas tipologias como à geração das suas formas;

– Desenvolver modelos estáveis a um nível dois de maturidade BIM abrindo 
o caminho a posterior incorporação de nível de detalhe ótimo por simples 
adição de um último nível de detalhe oriundo do scan ‑to ‑BIM optimizado. 
Tal será possível, uma vez que os modelos digitais elaborados permitem 
a incorporação de nuvens de pontos aquando da sua existência, as quais 
poderão facilmente ser reutilizadas a  posteriori aquando da otimização do 
processo scan to BIM.

– Em suma, gerar património digital de património arquitectónico através de 
modelos normalizados.

Relativamente à tecnologia BIM atual, é possível apontar os seguintes desenvolvi‑
mentos futuros:

– Dotar os programas de sistemas de classificação patrimonial;
– Capacitar os programas de implementação não restritiva do uso, reconheci‑

mento e identificação de objetos compostos, isto é, identificação de todos os 
elementos constantes em cada camada, regras existentes entre eles, hierar‑
quias e parâmetros individuais de cada um;

– Continuar o esforço de automatização da elaboração de objetos através do 
reconhecimento automático dos respectivos elementos numa nuvem de 
pontos;

– Definir meios expeditos de referenciação cruzadas entre os dados dos obje‑
tos gerados e os respectivos modelos genéricos base, por forma a facilitar o 
reconhecimento e identificação de correções futuras.

– Adaptar as bases de dados nacionais para que possam albergar e assim cen‑
tralizar o armazenamento e distribuição do património digital correspon‑
dente aos modelos digitais de património arquitectónico.

Assim, como diretrizes para a normalização dos modelos digitais de patrimó‑
nio arquitectónico enquanto património digital deste, é possível apontar a 
necessidade de:

– Definição de um sistema de classificação tendo em conta as especificidades 
do património arquitectónico que abranja todos os elementos, sejam eles 
individuais ou compostos. De preferência, caso possível, adaptação e enri‑
quecimento de um sistema existente, para que elementos patrimoniais e 
nova construção possam coexistir num mesmo projeto de forma integrada;

– A par com o ponto anterior, definir os parâmetros genéricos a associar a 
cada elemento classificado (geométricos, não geométricos tangíveis e in‑
tangíveis), dando primazia a parâmetros IFC, por forma a universalizar o seu 
uso e partilha;
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– Efetuar, armazenar e partilhar estudos tipológicos de elementos individuais 
e de conjuntos, de forma sistemática, universal e científica, com base num 
conjunto de regras gerais comuns. Para tal, manter como base a elaboração 
de desenhos técnicos a par das respectivas descrições e regras relacionais; 

– Efetuar estudos dos comportamentos dos vários tipos de estruturas e respec‑
tivas técnicas construtivas, de forma sistemática, universal e científica, com 
base num conjunto de regras gerais comuns por forma a auxiliar o ponto 
anterior; 

– Realizar estudos por especialidade, com o intuito de apontar as caracterís‑
ticas necessárias tanto geométricas como paramétricas do modelo digital 
para que o contributo de cada especialidade possa efetivamente vir a ser 
acrescentado a este;

– Definição de norma de elaboração de modelos digitais tendo em conta os 
pontos anteriores, por forma a poder generalizar o seu uso à escala global. 
A norma passará pela definição da atribuição de nomes aos objetos, pelas 
regras de geração dos mesmos e pela definição e caracterização dos níveis 
de detalhe padrão;

– Definição e criação de uma biblioteca Heritage -BIM internacional, possi‑
velmente continentais, que funcionará, por um lado como reguladora dos 
objetos genéricos compostos gerados e por outro, como polo centralizador 
de arquivo, distribuição e partilha de tais objecto e respetivos estudos tipo‑
lógicos;

– Adaptação das atuais bases de dados digitais nacionais por forma a serem 
capazes de albergar os modelos digitais de todos os seus elementos arqui‑
tectónicos.

Este trabalho foi financiado pela FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) no âm‑
bito da bolsa de doutoramento SFRH/BD/100181/2014.
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Resumo

Gémeo Digital ou Digital Twin, representação virtual de ativos ou processos do mun‑
do real, sincronizados a uma frequência (de aquisição de dados) e fidelidade espe‑
cificada, está no cerne da Industria 4.0 e, desde que o termo foi cunhado em 2003, 
o gémeo digital desenvolveu ‑se em inúmeras áreas tais como: manufatura, aviação, 
aeroespacial e saúde. Na indústria da construção civil, o gémeo digital tem o poten‑
cial de romper o tradicional modelo de gestão da informação baseado em silos para 
um modelo integrado centrado em dados. Este trabalho desenvolve uma revisão 
sistemática da literatura científica com o objetivo de estabelecer o estado da arte 
do gémeo digital na indústria da construção, identificando os conceitos, aplicações, 
tecnologias e resultados apresentados nas etapas do ciclo de vida de ativos da cons‑
trução como edificações e infraestrutura, discorrendo sobre os desafios atuais no 
desenvolvimento do gémeo digital na construção e apresentando algumas direções 
possíveis para futuros trabalhos neste tema. 

Palavras Chave: Digital Twin, Gémeo Digital, Indústria da Construção, Construção Ci‑
vil, Estado da Arte

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.44

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.44


5234º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

1. Introdução

A integração de modelos virtuais, com IA (Inteligência Artificial), de objetos físicos 
com análises de Big Data para processamento de dados IoT (Internet of Things ou 
Internet das Coisas, numa tradução para o Português), motivou um dos mais impor‑
tantes avanços recentes no campo da tecnologia, o digital twin (DT) ou gémeo digital 
(GD) [1].  

O conceito de gémeo digital foi implementado pela primeira vez pela Administração 
Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), no programa Apollo 13, com o objetivo de 
permitir a comunicação e o controle durante a missão espacial, onde foi criado um 
veículo idêntico ao que realizou a missão no espaço para ser monitorado na Terra. 
Porém, quem primeiro cunhou o termo foi o professor da Universidade de Michigan, 
nos EUA, Michael Grieves, em 2003 [2].

Na primeira definição de Grieves, o gémeo digital foi definido como componentes 
físicos, produtos ou sistemas em um espaço físico, sua correspondente representação 
virtual em um espaço virtual e o fluxo de informação entre estes dois espaços [3]. 

O Digital Twin Consortium, iniciativa global para a aceleração do desenvolvimento, 
adoção, interoperabilidade e segurança de gémeos digitais, define gémeo digital 
da seguinte maneira: um gémeo digital é uma representação virtual de ativos ou 
processos do mundo real, sincronizados a uma frequência (de aquisição de dados) 
e fidelidade (dos dados) especificadas. O gémeo digital usa dados históricos e em 
tempo real para representar respectivamente o passado e o presente e predizer e si‑
mular o futuro. O gémeo digital é potencializado pela integração, centrado em dados 
e implementado em sistemas de IT/OT ou Tecnologia de Informação e Tecnologia 
Operacional, em português [4].

Na Indústria da Construção, a utilização de gémeos digitais tem o potencial de rom‑
per o tradicional modelo de gestão da informação em silos para um modelo in‑
tegrado centrado em dados. Na construção civil, os gémeos digitais são um novo 
fenômeno [5]. O termo ganhou maior popularidade na corrente revolução industrial 
(digitalização) [6]. O gémeo digital vem sendo cada vez mais reconhecido por mais 
e mais pesquisadores, e a empresa de pesquisas Gartner, em 2018, previu que os 
gémeos digitais seriam uma das 10 (dez) maiores tendências tecnológicas nos pró‑
ximos dez anos [6]. 

Embora com um grande potencial mercadológico – globalmente de US$ 3 bilhões 
em 2018, com perspectiva de crescimento de 28% ao ano entre 2019 ‑2025, atingin‑
do mais de US$ 20 bilhões em 2025 [7]  ‑ de fato, a sua implementação pelas em‑
presas vem crescendo lentamente. Pesquisa realizada pela Gartner em 2019, indicou 
que apenas 13% das organizações que implementaram projetos de IoT, usavam tam‑
bém gémeos digitais, enquanto 62% estavam ainda no processo de estabelecimento 
do uso do gémeo digital ou no plano para fazê ‑lo [8]. 
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A criação de um gémeo digital pressupõe a utilização de um modelo digital con‑
tendo informações do ativo real construído, associado com as informações (dados) 
relativas ao ciclo de vida que se pretende monitorar. Uma das barreiras para sua 
implantação está na complexidade do tratamento dos dados que, uma vez coletados, 
devem ser harmonizados, associados adequadamente aos elementos do modelo, ar‑
mazenados e processados de forma a criar uma fidedigna e precisa informação de 
status e na definição de modelos matemáticos de predição de comportamento e ou 
performance do ativo baseados nos dados coletados.

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é responder às seguintes questões: 

• Qual o estado da arte em termos de conceito, tecnologias, grau de 
maturidade e resultados práticos da aplicação do gémeo digital na indústria 
da construção? 

• Em qual etapa do ciclo de vida de um ativo o gémeo digital pode ser aplicado? 

2. Metodologia da pesquisa

A metodologia utilizada para a execução desta pesquisa foi uma revisão do estado 
da arte de Gémeos Digitais aplicados à Construção Civil, apoiada em um protocolo 
de revisão sistemática da literatura, proposto por Dresch et al. [9], com horizonte de 
pesquisa entre 2015 ‑2021, exclusão dos trabalhos de fora do setor da construção, 
termos de busca: ((("All Metadata":"Digital Twin*") OR ("All Metadata":"Cyber ‑physical 
Systems")) AND (("All Metadata":"Construction Industry") OR ("All Metadata":"Smart Build‑
ing*") OR ("All Metadata":"Smart Cities"))) na base de dados IEEE Xplore; (ALL=("Digital 
Twin*" OR "Cyber ‑physical Systems")) AND (ALL=("Construction Industry" OR "Smart Build‑
ing*" OR "Smart Cities")) na base Web of Science e ("Digital Twin*" OR "Cyber ‑physical Sys‑
tems") AND ("Construction Industry") AND ("Smart Building*" OR "Smart Cities") na Scopus. 
Em todas as bases selecionou ‑se apenas artigos em Journals.

3. Conceito de Gémeos Digitais

3.1. Conceito

Dentro do período pesquisado, no intervalo de 2015 a 2018 pode ‑se constatar que 
o conceito de gémeo digital é pouco mencionado pelos autores dos estudos anali‑
sados, tendo ‑se predominância de referências aos Cyber ‑Physical Systems (CPS) ou 
Sistemas Ciber ‑físicos [10] [11] [12]. 

Barricelli et al. [1] definem o gémeo digital como uma máquina física ou virtual que 
espelha uma entidade física, um protótipo vivo, inteligente e progressivo. Pode ser 
aplicado de diferentes formas e ciclos de vida, é capaz de otimizar, monitorar e con‑
trolar os processos, investigar novas regras, obter diferentes simulações e testagens, 
prever acontecimentos, falhas e defeitos futuros antes deles ocorrerem e ter melhor 
controle para operação e manutenção. 
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Akanmu et al. [3] levantam que o gémeo digital se concentra na interação de dados 
de um ‑para ‑um entre uma entidade física e uma entidade virtual simultaneamente. 
Apoia ‑se obrigatoriamente na modelagem do objeto e faz a utilização dos dados e 
informações geradas pelos modelos para predizer e controlar o comportamento do 
meio físico, sendo a representação real do objeto construído, que pode ser aplicado 
em diversas áreas como rastreamento e controle, gestão de instalações, prevenção e 
manutenção e avaliação do desempenho da construção.

Sacks et al. [5] trazem o conceito voltado para o setor da construção, notadamente 
na fase de projeto e construção. Apontam a DTC (Digital Twin Construction) como um 
novo modo de gestão da produção em construção que aproveita as informações e 
volume de dados disponíveis implementando diversas tecnologias inteligentes a fim 
de fornecer informações precisas sobre o estado atual do objeto que contribuem 
com a execução, planejamento e monitoramento do objeto físico. Dizem ainda que o 
gémeo digital da construção possibilita melhor aplicabilidade de diversos processos 
que resultam em um modo de gestão da construção centralizado em informações 
de dados. 

Tao et al. [13] que é o autor mais citado nos artigos estudados, diz que o gémeo digi‑
tal é resultado da aplicação de 5 dimensões: a parte virtual, a parte física, a conexão 
entre elas, os dados e os serviços. Os autores consideram que essas dimensões pos‑
sibilitam a integração dos dados físicos com os virtuais, resultando em informações 
de dados que possibilitam análises inteligentes e avançadas que contribuem com a 
qualidade do produto durante todo seu ciclo de vida.   

Pode -se perceber que ainda existe uma “zona cinzenta” sobre a definição do concei‑
to, sendo que, alguns autores referem ao termo gémeo digital como sendo BIM ou 
CPS. Na opinião dos autores, existe um desalinhamento e interpretação equivocada, 
sendo necessário estudos mais aprofundados relacionados aos conceitos dessas tec‑
nologias. 

3.2. BIM x GD x CPS

Para Akanmu et al. [3] BIM é uma plataforma de modelagem que contribui com o 
armazenamento de informações da construção e é o ponto inicial para o GD e o CPS. 
O GD é a representação de uma réplica da construção, é pré ‑requisito para a difusão 
do CPS, possui interação um para um. O CPS é a integração do sistema físico com a 
réplica digital através de meios computacionais, possui interação de um para muitos, 
seu recurso é caracterizado pela comunicação computacional e atuação de sensores. 
Segundo Jiang et al. [14], BIM é  considerado como um modelo virtual, ou seja, repre‑
senta virtualmente uma estrutura física de um objeto construído, pode representar 
algo que não existe ou não foi construído; já o GD necessita do modelo virtual e 
do objeto físico, faz transferência de dados entre o objeto físico e o modelo virtual, 
reflete o estado existente do objeto físico em tempo real. No caso do CPS, não é ne‑
cessário o modelo virtual, faz transferência de dados do objeto físico para o sistema 
computacional em tempo real e têm a atuação de computadores e redes integradas 
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que monitoram e controlam o objeto físico. Para Sacks et al. [5], o BIM engloba os 
fluxos de trabalho e a tecnologia para modelagem de construção digital orientada a 
objetos, produtos e processos. O GD utiliza dados e monitoramento inteligente que 
reconhece o fluxo de informações em tempo real do projeto e permite um modelo 
de circuito fechado de monitoramento e controle de informações da construção. O 
CPS torna possível o monitoramento digital da cadeia produtiva da obra e análises 
de dados.

4. Tecnologias para aplicação de gémeos digitais

4.1. Contexto

Para Sacks et al. [5], os gémeos digitais aplicados à construção trazem a possibilida‑
de da utilização de uma grande variedade de dados, através de tecnologias de moni‑
toramento das atividades em campo, gerando informações e apoiando uma análise 
e tomada de decisão mais proativa, além de otimizar ações futuras relacionadas ao 
projeto, planejamento e execução.

Diferentes tipos de tecnologias de hardware e software, recentemente adaptadas e 
disponíveis para aplicação no setor da construção, podem ser utilizadas para a coleta 
de dados e geração de informações de diferentes características dos ambientes de 
produção como, por exemplo, relacionadas aos trabalhadores, insumos, materiais e 
equipamentos.

4.2. Estrutura de coleta, transmissão e análise de dados

Muitas vezes, colocada como uma tecnologia única, a IoT pode estar relacionada a 
diferentes tipos de dispositivos (hardware) como, por exemplo: sensores, atuadores, 
etiquetas de RFID (do inglês, “Radio ‑Frequency IDentification"), câmeras de vídeo e 
laser scanners [15]. E está relacionada também aos sistemas de informações, sejam 
eles softwares especificamente desenvolvidos para analisar os dados coletados ou, 
ainda, centralizadores de dados que se utilizam de modelos matemáticos mais sim‑
ples, como ferramentas de análise estatísticas e/ou correlações, ou mais sofisticados, 
como algoritmos mais complexos de análise utilizando ‑se os conceitos de IA, que 
podem conter diferentes diretrizes de desenvolvimento, ou níveis de complexida‑
de como, por exemplo, redes neurais artificiais, para desenvolvimento de métodos 
baseados em aprendizado de máquina (ML, do inglês, “Machine Learning”).  Para You 
et al. [15], todas as diferentes camadas de tecnologia de hardware (dispositivos) 
e software (sistemas) darão subsídio para uma avaliação mais eficiente da perfor‑
mance, otimização de recursos, monitoramento de riscos, redução de emissões e 
consumo energético e entregas das características conforme projetadas. Para uma 
melhor compreensão sobre a estrutura de coleta, transmissão e análise dos dados, 
a Figura 1 traz uma representação das diferentes camadas de tecnologias, tanto de 
hardware como software, com o objetivo de proporcionar uma melhor visualização 
das interações entre os diferentes elementos que compõem o conceito de IoT, assim 
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como os sistemas e elementos de centralização e análise de dados, chegando ‑se ao 
conceito de Gémeos Digitais, ou seja, saídas de informações que possibilitem ações 
e respostas, através da geração de uma representação digital (ou modelo virtual) 
dos elementos físicos, proporcionando uma tomada de decisão baseada em dados e 
informações.

4.2.1. Estrutura de coleta de dados

A principal diferença entre a gestão realizada com o apoio dos Gémeos Digitais e as 
práticas atuais vem da utilização de dados para tomada de decisão, através do corre‑
ta definição dos dados que agregam maior valor aos processos, geração de informa‑
ções e conhecimento, apoiado por ferramentas como a IA para interpretação, análise, 
simulação e predição [5]. Algumas etapas são necessárias para que sejam alcançados 
os resultados esperados, ou seja, o processo de coleta dos dados, a validação dos 
dados coletados e a geração de informações relevantes e confiáveis para a tomada 
de decisão. Através da maior disseminação da IoT, tornando a aplicação das tecnolo‑
gias mais viável e acessível, a forma de coleta de dados e o seu compartilhamento 
tem mudado. Como colocado por Barricelli et al. [1], a grande difusão de tecnologias 
como sensores e atuadores conectados à Internet, tem proporcionado o contínuo 
fornecimento e troca de dados. Além disso, as tecnologias e/ou dispositivos citados 
na primeira coluna da Figura 1, têm sido largamente disseminados e aplicados à 
construção civil nos últimos anos.

4.2.2. Conectividade e transmissão dos dados

A conexão remota entre dispositivos, fontes geradoras e receptoras de dados, assim 
como Gémeos Digitais, podem ser realizadas através de uma grande variedade de 
protocolos de comunicação. E, com o advento da IoT, diferentes tipos de protocolos 
podem ser selecionados [16]. No entanto, para cada aplicação podem ser detectadas 

Figura 1
Estrutura de coleta, 
transmissão e análise 
de dados.
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vantagens e desvantagens, conforme as aplicações na construção [16], podendo ha‑
ver diferentes casos de uso, conforme citado anteriormente, dependendo da locali‑
zação, acessos a redes de conexão, sendo necessária uma análise tanto da tecnologia 
quanto das possibilidades de conectividade da região, como apresentado na segunda 
coluna da Figura 1.

4.2.3. Análise dos Dados

O uso de ferramentas de análise de dados e IA tem ganho atenção no Setor da Cons‑
trução. A análise de dados em tempo real, tanto dentro quanto fora dos ambientes 
de produção, tem a capacidade de melhorar a análise de riscos de segurança e aten‑
dimento a requisitos, proporcionando novas capacidades de predição e apoiando um 
sistema mais automatizado de aprendizado [16]. Da mesma forma, como no caso da 
definição das tecnologias de coleta e protocolo de transmissão, as técnicas ou fer‑
ramentas de análise estarão relacionadas aos objetivos específicos de interpretação 
desses dados para geração das informações que agregam maior valor aos processos, 
assim como a definição das aplicações onde serão consumidas essas informações. 
Levando isso em consideração, a terceira coluna da Figura 1 apresenta exemplos de 
tecnologias de entradas e/ou centralização dos dados coletados e de sistemas lega‑
dos, ferramentas de análise desses dados e, por fim, as aplicações específicas para 
consumo das informações geradas pelos usuários.

5. Aplicação de Gémeos Digitais no ciclo de vida da cons‑
trução

O Gémeo Digital pode ser aplicado em todas as fases da construção, para projeto, 
construção, operação e manutenção e, em todas as fases, ainda está em um estágio 
inicial ou conceitual, sendo que na fase de operação e manutenção já tem um maior 
número de aplicações e usos [3].

A Figura 2 apresenta os usos identificados para cada etapa do ciclo de vida da cons‑
trução e que serão detalhados nas próximas subseções.

Figura 2
Aplicação de gémeo 
digital no ciclo de vida 
da construção.
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5.1. Sistema de Suporte à Tomada de Decisão

A coleta de dados em tempo real, análise e representação das informações em um 
GD possibilita a construção de um sistema de suporte à tomada de decisão, que pode 
incluir diversas formas diferentes de visualização intuitiva de dados em tempo real, 
contribuindo para o processo de tomada de decisão na construção e consequente 
diminuição de erros [17]. Como é apresentado por Peng et al. [18], a utilização deste 
sistema mostrou um aumento de 10% em satisfação na gestão em comparação com 
dados históricos, diminuição de 1% ao ano no consumo geral de energia e mais de 
10% de diminuição de chamados por falhas e reparos, por ter feito diagnósticos 
antecipados.

5.2. Gerenciamento de Informações de Projeto

Sacks et al. [5] desenvolveram uma metodologia para gerenciamento das informa‑
ções nas etapas de projeto e construção com Digital Twin Construction (DTC) ou asso‑
ciado a diversas aplicações do gémeo digital na construção, como o planejamento e 
monitoramento do canteiro de obras. Dentre elas, destaca ‑se o desenvolvimento do 
projeto e de um sistema que não só reproduz o estado as ‑built do empreendimento, 
mas também envolve as informações do processo construtivo, incluindo informações 
de tomada de decisão.

5.3. Planejamento da Construção

Pan e Zhang [6] apresentam um estudo de caso em que é aplicado um framework 
para construção de um modelo 4D através da utilização de BIM, IoT e nuvem de pon‑
tos. Dessa forma, os gargalos que causam atrasos podem ser facilmente detectados 
no processo atual, através de previsões de cargas de trabalho futura, antecipação de 
riscos e realizar realização de avaliações de desempenho com o propósito de otimi‑
zação. Consequentemente, as sugestões podem orientar o processo no local de tra‑
balho. Assim, trabalhadores podem formular uma programação de construção mais 
racional com fluxos e cargas de trabalho com o objetivo de melhorar rapidamente 
a eficiência operacional e reforçar a cooperação no processo de construção física. 
Wang e Wu [19] apresentam um sistema baseado em Digital Twins para utilização de 
dados coletados em tempo real para programação de atividades e replanejamento 
de forma automatizada, diminuindo ‑se o intervalo de tempo entre o planejamento e 
a realização das tarefas.

5.4. Monitoramento de Canteiro de Obras

Através da modelagem BIM em tempo real com utilização de sensores e IoT, Lee e Lee 
[20] realizaram um estudo de caso com um framework de uma plataforma virtual de 
projeto de construção modular que possibilita simulação logística utilizando infor‑
mações geográficas e SIG. Os autores também relataram que o GD eliminou o tempo 
ocioso e contribuiu com a entrega 'just ‑in ‑time', antecipando riscos e sugerindo novos 
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meios ou rotas alternativas em tempo real. O GD associado a sensores inseridos em 
equipamentos da construção também pode ajudar na prevenção de acidentes e dimi‑
nuição de riscos de colisões, utilizando ‑se de modelagem BIM 4D e um sistema que 
calcula as probabilidades de colisão em tempo real e informa o operador do equipa‑
mento [21].

5.5. Automatização da Construção

Akanmu et al. [3] entendem o GD como um passo importante para a construção de 
um Cyber ‑Physical System que poderia ser utilizado para automatização de tarefas 
em lugares pouco seguros ou para aumento de produtividade. O sistema proposto 
envolve utilização de sistemas de captura e sensores para modelagem do ambiente 
construído e reprodução dos movimentos de trabalhadores por máquinas.

5.6. Monitoramento e Operação de Edifícios

O gémeo digital pode colaborar durante toda a vida útil do edifício. Por meio de 
simulações e acompanhamento em tempo real, é possível prever anomalias em equi‑
pamentos, realizar reparos e aprimorar a inteligência e vida útil do edifício [22] [23]. 
Khajavi et al. [24] elaboraram um método para construção de um gémeo digital da 
fachada de um edifício, resultando em redução do custo de manutenção, aumento do 
conforto dos ocupantes e redução dos custos operacionais da construção. A utiliza‑
ção do gémeo digital também é possível em edifícios existentes que possuem pouca 
ou nenhuma informação as ‑built, conforme apresentado por Moretti et al. [25] que 
desenvolveram uma metodologia openBIM para auxiliar a gestão de ativos nessas 
condições de forma mais efetiva, associando informações estáticas dos ativos com 
dados capturados em tempo real.

5.7. Monitoramento de Estruturas

Shim et al. [26] apresentam um sistema de monitoramento de pontes de concreto 
através de modelagem paramétrica e acompanhamento por sensores com scanners 
em UAV para identificação e danos superficiais, além de realização de manutenção 
preventiva baseada no processamento dos dados coletados. O monitoramento de 
estruturas em tempo real também contribui para a segurança e avaliação de risco 
para estruturas de aço protendido, através da medição dos esforços e deslocamentos 
dos cabos durante a protensão [27].

6. Conclusões

O gémeo digital, criado em 2003, desenvolveu ‑se primeiro em áreas como a indús‑
tria, aviação e aeroespacial e saúde e é recente o interesse pela sua aplicação na 
indústria da construção, onde pode ser considerado um novo fenômeno [1][5]. 
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Na indústria da construção, o gémeo digital pode ter aplicação nas etapas de proje‑
to, construção, operação e manutenção e com diferentes objetivos, que vão desde o 
suporte para a tomada de decisão, no gerenciamento das informações de projeto, no 
planejamento e acompanhamento da construção, até o monitoramento da operação 
do edifício construído. Assim como em outras indústrias que já avançaram na utiliza‑
ção do gémeo digital, na indústria da construção, o gémeo digital pode ser aplicado 
em qualquer classe de ativo, ou seja, a edificação (toda ou parte dela), nos recursos 
utilizados durante a fase de construção tais como equipamentos; materiais, pessoas 
e processos, e também em infraestruturas (pontes, estradas etc.) ou em cidades in‑
teiras, tornando estes ativos inteligentes, no sentido do uso e troca da informação.

Observou ‑se neste trabalho de revisão que, com relação ao conceito de gémeo digi‑
tal, a existência de certa zona cinzenta na definição e abrangência do conceito, por 
exemplo, foram encontradas referências ao BIM e ao CPS como se ambos fossem a 
representação de um gémeo digital. Os estudos de caso encontrados, em sua maio‑
ria, estão num estágio inicial ou conceitual, com um grau de maturidade mais baixo. 
Aqueles mais avançados estão no campo do acompanhamento da construção (de 
edifícios mais simples) com uso de LiDAR, geração de modelagem BIM e verificação 
de conformidade com o planejamento e predição de tarefas futuras, e da operação 
de edifícios. Tecnologias tais como IA e Machine Learning estão também em fase ini‑
cial em sua aplicação conjunta com Gémeos Digitais, na área da Construção. 

Diante do recente interesse da indústria de construção civil na aplicação do gémeo 
digital, é um fato concluir que há muitas oportunidades de exploração do tema na 
academia e principalmente na indústria. Sacks et al. [5] observam que, para imple‑
mentar o gémeo digital na construção civil, será necessário ultrapassar várias barrei‑
ras técnicas, sociológicas, organizacionais e comerciais. Na academia, a exploração 
de temas relacionados à utilização de IA na predição de comportamentos dos ativos, 
baseada em dados, pode ser uma linha interessante de pesquisa. Outros temas como 
a aplicação de tecnologias de monitoramento das atividades da construção civil em 
tempo real e sua integração com modelos digitais e disponibilização de informações 
para correção de rumos da construção é outra linha que desponta como promissora. 
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Resumo

O BIM é uma tecnologia em plena ascensão na área de AECO no Brasil, sendo sua 
principal utilização em projetos e construções novas. Em edificações de valor histó‑
rico, sua aplicação apresenta dificuldades na modelagem, dadas suas características 
construtivas e irregularidades na execução. O presente trabalho explora as possibi‑
lidades da criação de adornos arquitetónicos de edifícios antigos utilizando HBIM e 
avalia seus usos em restauração, gestão, conservação e memória, com a definição de 
uma metodologia de criação otimizada. Utilizando projetos, documentos históricos, 
fotografias, ortoimagens, nuvem de pontos e medições in loco, adornos foram mo‑
delados de duas maneiras em um software BIM autoral: a primeira totalmente fiel às 
leituras e medições obtidas e a segunda com menor complexidade, porém mantendo 
as informações e representação visual. Os resultados mostram que, no primeiro mo‑
delo, o software apresentou conflitos de modelagem e erros de geometria ao serem 
inseridos no edifício base. Já o segundo modelo apresentou melhores resultados, 
além de reduzir seu tamanho. Esse procedimento incluiu a proposição de uma mé‑
trica para o Level of Detail, com a finalidade de facilitar o seu desenvolvimento em 
HBIM e sua discussão.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.45

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.45
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1. Introdução

BIM (Building Information Modelling) é uma plataforma moderna, que de forma cola‑
borativa permite que as disciplinas de AECO (Arquitetura, Engenharia, Construção e 
Operação) trabalhem concomitantemente de forma virtual. Os softwares estão vol‑
tados à projetos atuais, com bibliotecas de elementos, métodos construtivos e ferra‑
mentas de modelagem que ainda não são otimizadas para utilização em patrimônios 
culturais. O HBIM (Heritage Building Information Modelling) traz esse tema à tona, com 
a problemática da modelagem de bens culturais que normalmente não possuem 
documentação e com formatos irregulares, seja pelo método construtivo ou pelas 
particularidades da própria arquitetura. 

Outro fator determinante no trabalho com o HBIM é definir o nível de informação 
necessária que o modelo deva apresentar para cada disciplina de trabalho, seja re‑
forma, restauração, gestão, entre outros. Há muita confusão [1] em torno desses pro‑
cedimentos devido ao grande número de siglas e definições entre países e, às vezes, 
dentro do mesmo mercado. 

Para uniformizar e entender os termos usados, serão utilizados neste trabalho os 
conceitos de Level of Development (Nível de Desenvolvimento), Level of Detail (Nível 
de Detalhamento / Detalhes) e o Level of Information Need (Nível de Informação Ne‑
cessária) e o Level of Accuracy (Nível de Acurácia). 

O American Institute of Architects (AIA) publicou [2] e registrou o termo Level of Deve‑
lopment: AIA E202‑2008. Desde então, LOD – Level of Development é o grau em que a 
geometria do elemento e as informações anexadas foram pensadas. 

As informações geométricas do modelo são o Level of Detail e tem como objetivo 
classificar o quão próximo do real está a geometria dos objetos e elementos usados 
no projeto.

Este trabalho retrata a realidade de modelar um Bem Cultural do século XVIII, suas 
dificuldades e como solucioná-las. No desenvolver do trabalho será utilizada a sigla 
LOD para Level of Development, para maior clareza, o Level of Detail não será utilizado 
acrônimo. O comitê ISO decidiu não utilizar o acrônimo no Level of Information Need, 
para salientar que ele não é uma ferramenta e sim uma estrutura de trabalho [3].

Inicialmente o texto faz um pequeno resumo de três padrões de nível de detalhe 
utilizados na literatura BIM, para compreensão do desenvolvimento do trabalho, em 
seguida são relatadas as problemáticas e suas soluções. No final há um debate sobre 
a realidade nas disciplinas voltadas para HBIM e qual nível de detalhe deve ser uti‑
lizado dentro dos citados nesse texto ou quanto a métrica a ser usada em cada caso.
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2. Metodologia

Para a elaboração do estudo, foi utilizado o Bem Cultural do século XVIII, o Museu 
Solar da Marquesa de Santos [4], localizado na cidade de São Paulo, Brasil. Atual‑
mente é um museu e um sítio arqueológico da sua própria história e da cidade. 
O edifício, originalmente de pau‑a‑pique, possui diversos elementos decorativos e 
particularidades construtivas, dado o seu histórico de reformas e alterações em sua 
estrutura e fachada. A documentação arquitetônica como projetos, documentos his‑
tóricos, fotografias, ortoimagens, nuvem de pontos e medições in loco, foram obtidos 
com pesquisa bibliográfica e com o acervo do Departamento do Patrimônio Histórico 
da cidade de São Paulo.

Após análise dos documentos, foram estudados os padrões de LOD mais discutidos 
em trabalhos referentes a HBIM e a sua correlação com as disciplinas, como: restau‑
ro, gestão patrimonial, memória.

Realizado o estudo dos padrões, foi definido o nível de informação necessária para 
a realização do modelo nas disciplinas de restauro, gestão, projeto e registro da 
edificação.

O modelo, executado em software BIM autoral, seguiu em duas frentes: a primeira 
buscando atender a precisão obtida em leituras e medições da documentação e a 
segunda com menor nível de detalhe, buscando oferecer a quantidade de informação 
necessária para os usos previamente definidos. Por fim, é realizada uma discussão 
sobre os desafios encontrados no processo e na proposição de métrica para nível de 
detalhe geométrico dos elementos da construção, que seja aplicável a problemas do 
tipo, com base no estudo de caso deste artigo.

3. Fundamentação ‑ Informações necessárias ao  
modelo BIM

No trabalho com a plataforma BIM é essencial identificar a que se destina o modelo, 
para evitar o excesso ou falta de informações, ou seja um retrabalho, para isso é ne‑
cessário especificar o LOD [5] que ele deve atingir. Apesar desta importância, chegar 
a um acordo sobre LOD / Level of Information Need antes da implementação não é um 
processo padrão na prática [6]. Todos os profissionais que usam ferramentas e fluxos 
de trabalho em BIM em seus trabalhos diários já devem ter enfrentado o “dilema 
de troca de informações”, ou seja, para entregar um projeto com eficácia, primeiro 
é essencial definir quais informações são necessárias, em que nível de detalhe [1].

Para tentar superar esse obstáculo foram criados protocolos direcionados a uma pa‑
dronização do LOD que o modelo deve ter. Com o passar do tempo, esses protocolos 
são testados e acabam tendo mudanças, no formato e nos limites de atuação, como 
foi o caso do LOD que desde 2013, início de sua publicação, já passou por sete revi‑
sões, sendo sua última versão em 2021 [7].
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O desdobramento da pesquisa trouxe uma série de reflexões na definição do LOD 
a ser utilizado. Para fundamentar esses questionamentos é descrito, a seguir, um 
resumo sobre três protocolos mais utilizados em trabalhos com BIM: o Level of De‑
velopment (LOD), do AIA (American Institute of Architects), Level of Model Detail, pela 
AEC – Reino Unido e Level of Information Need (Nível de Informação Necessária) da 
norma ISO 19650 [8].

3.1. Level of Development ‑ LOD (AIA ‑ American Institute of 
Architects) 

O Level of Development, desenvolvido pela AIA, E202‑2008: Building Information Mo‑
delling Protocol Exhibit, está baseado na quantidade de detalhes e a quantidade de 
informação do modelo. A especificação dos dados a serem agregados a cada elemen‑
to do modelo vai depender da finalidade, ou seja do seu uso, e não tem relação direta 
com sua geometria. Por exemplo, quando um projeto é criado para participação de 
um concurso de obras, ele pode ter um alto detalhamento geométrico, mas pouca 
informação agregada a ele, que vai aumentar no desenvolvimento do projeto. O LOD 
vai depender exclusivamente das necessidades da utilização do modelo.

A métrica do AIA para o LOD [2] é a sequência numérica: 100, 200, 300, 350, 400 e 
500. Trata‑se de métrica orientada sobretudo a novas construções, desde a caracte‑
rização geral dos principais elementos, requeridos pelo programa de Necessidades 
ao qual estaria associado ao LOD100 até o detalhamento requerido à sua execução 
(LOD 400). O LOD 500 se refere ao que de fato foi executado, o que inclui eventuais 
desvios, acidentais ou propositais, em relação ao previsto.

No trabalho com HBIM, a edificação já existe, com processos construtivos muitas 
vezes desconhecidos e sem disponibilidade de tempo e de recursos para quaisquer 
pesquisas prévias. 

3.2. Level of Model Detail (LOMD) ‑ Reino Unido

O protocolo BIM da AEC (Reino Unido), UK 1192-3 [9] foi lançado pela primeira vez 
em novembro de 2009 e reúne o aprendizado e a experiência adquiridos desde então. 

Após a publicação, proprietários de ativos e clientes internacionais (principalmente 
no Oriente Médio e na Austrália) também reconheceram seu benefício e começaram 
a exigir a adoção dos processos de gestão definidos na série UK 1192 em seus proje‑
tos. Como resultado, a comunidade internacional abordou a ISO e exigiu que a série 
UK 1192 fosse elevada a um nível internacional. Assim com base na série UK 1192, 
a série ISO 19650 permite que equipes de todo o mundo minimizem atividades des‑
necessárias e aumentem a previsibilidade de custo e tempo, por meio de uma abor‑
dagem comum para o gerenciamento de informações [10]. A diferença entre a série 
UK 1192 e a série ISO 19650 não é grande, somente que a UK 1192 alinhou com 
os requisitos editoriais da ISO para fazer certos compromissos e obter um consenso 
entre todos os membros da ISO [8].
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Na ISO 19650 foi indicado que o Level of Information Need pode ser definido tanto so‑
bre o padrão nível de desenvolvimento dos elementos quanto sobre outras diretrizes 
de modelagem [11], como por exemplo o do BIMForum LOD, UK1192 9, entre outros.

4. Proposição

O modelo BIM pode ser utilizado para verificação de interferências, planejamento, 
cálculos, inventários, gestão, entre outros. Para cada utilização há necessidade de um 
nível de desenvolvimento.

Com o HBIM o modelo final já existe, e muitas vezes com documentações arquitetô‑
nicas incompletas, que se perderam ao passar do tempo ou nunca foram criadas. Ao 
logo da história a edificação pode ter sofrido intervenções e patologias que se tor‑
naram parte do edifício. Os padrões de nível de desenvolvimento não contemplam 
essa marca histórica, pois o seu foco está nas etapas do projeto e nos detalhes para 
sua produção. O HBIM necessita definir o nível de informação necessária para suas 
particularidades, ou seja, que permita capturar a passagem do tempo, representar in‑
tervenções, detalhar elementos arquitetónicos e permitir trabalhos genéricos, como 
o de gestão ou mapas de riscos.

Deste modo, este estudo propõe a definição do nível de informação necessária para a 
representação da geometria do Bem Cultural estudado, atendendo as características 
propostas da ISO 19650-1, com com o auxílio das definições e classificações publica‑
das pela AIA, pela PAS 1192‑3 e pelo U.S. Institute of Building Documentation (USIBD) 
propondo uma nomenclatura para auxiliar em sua identificação.

4.1. Finalidades da modelagem

A pesquisa tem como objetivo estudar a modelagem de artefatos de um imóvel do 
século XVIII, utilizando os níveis de detalhamento, comparando‑os e adequando‑os 
aos usos de disciplinas de AECO em Bens Tombados. 

Os modelos foram criados para atender a demanda do museu quanto a gestão da 
edificação, projeto de restauro, documentação de arquitetura e registro do estado de 
conservação atual. 

Dado o escopo do artigo, foram selecionados três elementos distintos para modelagem: 

• Molduras: utilizam o comando de extrusão por caminho (Sweep) dado seu 
formato, representavél por curvas polinomiais;

• Portas: que aparentam ter uma geometria simplificada, variação em suas 
dimensões e uma grande repetição dentro do modelo;

• Guarda‑corpos: um elemento que combina as características anteriores e 
adiciona a necessidade de modulação.
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5. Nomenclatura da métrica de detalhe geométrico  
utilizada no projeto

As categorias propostas para métrica de detalhamento, a seguir descritos, utilizam 
definições relacionadas ao nível de detalhe geométrico de cada modelo. As defini‑
ções são compostas de: aparência do objeto, parametrização, nível de confiabilidade 
do objeto e a acurácia das dimensões, utilizando o USIBD Level of Accuracy (LOA) 
Specification Guide [12].

5.1. Escaneado

Modelos de alta precisão e detalhamento, foram recomendados na visualização ar‑
quitetônica e para registro do estado de conservação no momento do levantamento.

Objetos foram modelados em 3D utilizando nuvem de pontos, com aparência realis‑
ta e precisão em relação a sua localização. Os modelos apresentam uma LOA40 [12], 
resultado da alta precisão dos equipamentos, mas de acurácia variável em função a 
superfície e a geometria dos elementos, como indicado pela categoria. A confiabili‑
dade dos elementos pode ser classificada como As Built e, dado o nível de precisão, 
a parametrização dos elementos não é requerida.

5.2. Detalhado

Modelos de detalhamento médio/alto, foram recomendados para projetos de res‑
tauro, onde seria desnecessária a utilização de modelos excessivamente detalhados, 
pois podem exigir um alto poder de processamento.

Sua acurácia atende o LOA30, enquanto mantém a aparência realista. Os objetos são 
modelados em 3D e com parametrização parcial, em objetos que apresentem tal 
necessidade.

5.3. Simplificado

Modelos de detalhamento médio/baixo que retém os elementos arquitetónicos im‑
portantes da edificação e período, foram indicados para trabalhos mais generalistas, 
como projetos arquitetónicos ou projetos de gestão.

Os objetos desta categoria apresentam uma precisão LOA20 menor, que as catego‑
rias anteriores, pois são modelados em 3D, com aparência aproximada.

Estes elementos necessitam apresentar características do original pois sua confia‑
bilidade se mantém como As Built, apesar da simplificação. Eles podem apresentar 
uma parametrização total de acordo com a necessidade do objeto. Por exemplo, uma 
janela parametrizada pode ter suas dimensões ajustadas para cada vão, de forma a 
agilizar a modelagem. Enquanto uma coluna não teria tal necessidade.
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5.4. Genérico

Modelos de baixo detalhamento. Utilizados quando não é possível realizar levanta‑
mentos no local ou do objeto. Também recomendado em atividades onde a informa‑
ção visual não é importante, como mapas de risco ou manutenção.

Os objetos apresentam modelagem 3D com acurácia LOA10 ou inferior para a geo‑
metria e posicionamento, e sua aparência se mantém simbólica.

6. Desafios da Modelagem

Dada as limitações do programa utilizado e das configurações do computador, não 
foi possível utilizar a nuvem de pontos para a modelagem dos elementos deste estu‑
do. As peças a seguir foram criadas utilizando o traçado do perfil, retirado das nuvens 
de pontos em um software auxiliar, e modeladas em um software BIM autoral.

Podemos falar que nesse trecho, o programa não foi capaz de criar uma poligonal 
fechada, Por causa do ângulo e etc (...)  Gerando vazios onde esta situação ocorre

6.1. Molduras

A fachada do Solar da Marquesa de Santos contém molduras de diferentes alturas. 
A maior delas se encontra sobre as janelas do piso superior e seu desenho combina 
diferentes tipos de curvas polinomiais com segmentos de retas, vide figura 1. Foi 
criado um perfil modelado no local utilizando a ferramenta de varredura (Sweep). 
Para o caminho da extrusão, segmentos de reta que compõem as arestas da fachada 
foram selecionados, em seguida foi realizada a extrusão.

O modelo escaneado foi capaz de reproduzir a sinuosidade das curvas polinomiais 
e todas as variações de curvatura. A ferramenta Spline apresenta a capacidade de 
ajuste dos pontos da função para reproduzir a referência da nuvem de pontos com 
facilidade.

Figura 1
Perfil da moldura/
Fachada do Solar 
da Marquesa. Autor: 
Próprios autores.
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Finalizado o perfil, a varredura apresentou problemas em sua geometria: durante a 
visualização 3D, vazios apareceram ao longo da extrusão, assim como mostra a figura 
2, apesar da representação 2D se manter correta. Ao testar outras variações de per‑
curso, com segmentos de reta e angulações variáveis (mais agudas ou obtusas), além 
de outras ferramentas de criação de perfil, concluiu-se que o erro ocorre devido à 
combinação do uso da ferramenta Spline com o ângulo obtuso, dado pelo segmento 
da aresta da fachada. O spline juntamente com o ângulo obtuso, presente na fachada 
da edificação, criam uma poligonal que o programa não consegue calcular a superfí‑
cie, causando uma abertura nos trechos onde esta combinação de elementos ocorre.

A alternativa foi a construção do perfil utilizando uma sequência de arcos concor‑
dantes, por causa do detalhamento escolhido. Isso necessitou uma grande quan‑
tidade de arcos, o que tornou o processo de modelagem mais lento e exigiu mais 
processamento do computador. 

Devido à finalidade do modelo, voltado para a gestão da edificação e projeto de do‑
cumentação arquitetônica, a utilização de um detalhamento tão alto se mostrou des‑
necessária. Sendo assim, a simplificação do perfil para o nível Detalhado foi realizada. 

Durante o processo, os arcos concordantes foram reduzidos a três segmentos e a acu‑
rácia do modelo foi reduzida para a ordem de LOA30. A Figura 3 apresenta uma so‑
breposição, onde temos o modelo Escaneado em rosa e o modelo Detalhado em azul.

Figura 2
Erro na extrusão da 
moldura. Autor: Próprios 
autores.

Figura 3
Sobreposição dos perfis 
com escalas diferentes. 
Autor: Próprios autores.
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6.2. Portas

As portas foram modeladas com a criação de componentes, em primeiro momento 
com o modelo Escaneado. Elas apresentam um formato simples, com poucos deta‑
lhes em sua estrutura. Possuem duas folhas, com aparente simetria e moldura no 
lado externo. Durante a construção do modelo Escaneado, percebeu‑se que as ares‑
tas do modelo, proveniente da nuvem de pontos, eram constituídas de irregulari‑
dades, com ausência de ângulos retos entre seus encontros. Os trechos compostos 
por curvas polinomiais continham uma leve alteração em seu formato, podendo ser 
confundida com arcos compostos.

Dado o alto nível de detalhe do modelo, cada porta precisaria ser modelada, de for‑
ma a representar as pequenas diferenças entre cada versão. O processo de modela‑
gem desse objeto torna inviável o trabalho, pela quantidade de portas da edificação.

Outro problema é decorrente da forma de organização do software, pois para ele 
cada porta é um componente independente, por exemplo, em gestão, o fato de não 
poder ser criada cópias desta porta mesmo tendo geometria e classificação similar, 
o volume de dados aumenta, pois, cada porta seria um elemento único, dificultando 
a organização e leitura.

Inicialmente, foi proposta a criação das portas seguindo o modelo Detalhado, mas 
o LOA30 evidenciava variações entre alguns modelos de porta, onde uma parame‑
trização das dimensões não seria o suficiente para solucionar o problema. Assim o 
modelo Detalhado construído não apresentava melhoras em relação ao Escaneado 
e dado o formato simples da porta, não houve prejuízo em utilizar o mesmo em pro‑
jetos de restauro.

Por fim, foi proposto o modelo Simplificado, para os usos de gerenciamento e regis‑
tro arquitetónico. Nesta categoria, as diferenças entre portas não eram mais visíveis, 
podendo realizar a parametrização e a definição de cada uma como instância de 
uma classe.

Por se tratar de um componente externo, foi possível comparar o tamanho do ar‑
quivo de cada porta, com o tamanho de 642 kB para uma das portas, modelada fiel‑
mente ao que foi escaneado, e 512 kB para o elemento correspondente, simplificado, 
definido como classe a ser referenciada a cada ocorrência do edifício. Apesar de ar‑
quivos pequenos, sua aplicação em um projeto apresentariam resultados diferentes, 
Pois, se forem, por exemplo, 20 portas, a memória dispendida seriam vinte repetições 
dos 642 kB, ao passo que, vinte instâncias de uma mesma porta consumiriam uma 
única vez os 512 kB e bem menos no caso das instâncias, dado que cada instância 
apenas necessita da informação do ponto de aplicação e orientação em relação a um 
sistema de coordenadas local, dispensando a repetição da sua descrição geométrica.
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6.3. Guarda‑Corpos

Os guarda‑corpos do Solar da Marquesa de Santos foi mais complexo para execução 
da modelagem pois, além de não possuir um padrão de repetição linear, eles per‑
deram seus contornos na criação da nuvem de pontos, tendo seus perfis metálicos 
representados sem a espessura real, situação que prejudicou a execução do modelo 
Escaneado por não atender a acurácia LOA40.

O modelo Detalhado do guarda-corpo foi criado com medição in loco do perfil e se‑
lecionando o trecho com menor quantidade de irregularidades. O programa apresen‑
tou conflitos para a criação do componente, pois o elemento é categorizado como 
balaústre, e exige a possibilidade de repetição dele ao longo do percurso do guarda‑
-corpo. Nesta classificação, a dimensão do elemento precisa ser múltipla de uma 
seção do balaústre, caso contrário, o espaço resultante é representado como vazio. 
A solução para este conflito exige a construção de um componente do guarda-corpo 
para cada seção em que ele é instalado e, assim como as portas, este processo se tor‑
na inviável pela quantidade desse tipo de elemento, aliada à quantidade de detalhes 
e irregularidades presentes em cada um deles.

A construção de um modelo Simplificado soluciona estes problemas, porém não 
atende de forma satisfatória às necessidades dos projetos de restauro e conservação, 
que requerem informação e documentação complementar. A figura 4 apresenta o 
resultado do escaneamento e a versão simplificada do modelo, mostrando as dife‑
renças entre elas e o resultado da simplificação.

7. Discussão

Percebeu-se que da mesma maneira que o BIM demanda definir o uso final do mo‑
delo, o HBIM vai além, com a necessidade de estabelecer a importância de cada 
elemento da edificação, pelo alto custo do processo, escaneamento/modelagem, im‑
pedindo que seja adotado um mesmo Level of Detail constante para todos os elemen‑
tos do modelo. Estas particularidades do HBIM permitem a discussão sobre o Level 
of Information Need da edificação em conjunto com o nível de informação possível 
de ser obtida com os processos de escaneamento, nuvem de pontos, documentação, 

Figura 4
Comparativo dos 
guarda‑corpos. Autor: 
Próprios autores.
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entre outros. Um bom exemplo seria a restauração de uma igreja, onde um altar ne‑
cessita de mais detalhamento do que uma porta auxiliar. Na gestão de um Bem Cul‑
tural, onde a geometria tem papel secundário, o tamanho dos arquivos assume maior 
importância, tanto para a utilização de aplicativos quanto para a compatibilização 
com programas de gestão. Para fins de conservação da edificação, as informações 
agregadas ao modelo são mais relevantes do que suas representações gráficas. Em 
ambos os casos o modelo Simplificado atende as necessidades sem descaracterizar 
o modelo em relação a edificação.

O modelo Genérico, mesmo não utilizado nos estudos, supre a necessidade de repre‑
sentar um elemento de forma simbólica em casos em que não foi possível realizar o le‑
vantamento e a informação contida se baseia apenas em metadados e documentação.

Para fins de registro do estado de conservação de um edifício o alto nível de detalha‑
mento do modelo Escaneado atinge as necessidades, mas a existência de programas 
específicos e otimizados para esses projetos, que exigem grande poder de proces‑
samento e trabalham com texturização, torna desnecessário o uso no software BIM 
autoral nesta situação.

O Level of Detail voltado para HBIM requer uma padronização específica, mais deta‑
lhada, que contemple minucias do Bem Cultural. 

A intenção futura é analisar mais profundamente as necessidades das disciplinas que 
envolvem um Bem Tombado para o modelagem em HBIM e propor uma métrica de 
níveis de detalhamento para as disciplinas e formas de levantamento.
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Resumo

O setor da construção é responsável por 40% do consumo de energia e 36% das emis‑
sões de CO2 na Europa, tendo o desempenho energético e ambiental dos edifícios 
uma contribuição significativa para a diminuição destes impactes a nível mundial. 

A atual revolução tecnológica, na qual se incluem novas metodologias no sector da 
construção como o Building Information modeling (BIM), são vistas como oportuni‑
dades de associar o desenvolvimento tecnológico a uma otimização de recursos e 
menor impacte ambiental do edificado.

Da revisão da literatura e das ferramentas atuais no mercado, verifica-se que existem 
sinergias que ainda podem ser exploradas entre a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e 
o BIM. Nesse sentido, foram analisadas as metodologias mais atuais de ACV de edi‑
fícios, como o Level(s), e implementadas integrações destas metodologias com uma 
ferramenta BIM desenvolvida para o efeito. O objetivo é que a aplicação seja utili‑
zada pelos projetistas ao longo de todo o processo de desenvolvimento do projeto, 
permitindo uma otimização integrada do desempenho dos edifícios.

Os resultados obtidos têm como finalidade contribuir para se atingir os ambiciosos 
objetivos traçados no Green Deal Europeu de redução das emissões de carbono em 
55% até 2030 e da Europa ser um continente neutro em carbono em 2050, através 
da utilização de uma aplicação BIM que ajude a otimizar o impacte ambiental da 
construção e dos edifícios. 

Palavras‑chave: Avaliação do Ciclo de Vida; Building Information Modeling; Constru‑
ção; Edifícios; Transição Digital.
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1. Introdução

Alinhado com os ambiciosos objetivos estabelecidos em 2015 no acordo de Paris, o 
Green Deal Europeu tem como objetivo reduzir as emissões de carbono em 55% ou 
mais até 2030 e tornar este continente neutro em carbono até 2050 [1,2]. 

O setor da construção na Europa tem um impacte ambiental significativo [3], sendo 
responsável por cerca de 40% do consumo de energia e 36% das emissões de gases 
com efeito de estufa [4]. 

Com a atual crise climática, a aplicação de metodologias de avaliação ambiental e 
de custo do ciclo de vida são alvo de processos de normalização a nível europeu 
[7,8] estando a ganhar progressiva importância entre a indústria e os investigadores. 
Entre os métodos mais utilizados estão a Avaliação ambiental do Ciclo de Vida (ACV) 
dos edifícios, no qual se inclui a categoria de Potencial de Aquecimento Global (PAG) 
[6], e a análise de Custo do Ciclo de Vida (CCV). À medida que o paradigma do Ciclo 
de Vida (CV) emerge na indústria, os materiais de construção e os edifícios são vistos 
como o somatório de todos os impactes ambientais e custos nos respetivos ciclos de 
vida, sendo valorizada uma análise global do edificado.

O sector da construção tem um papel crucial no processo de descarbonização [3]. 
Contudo, a falta de interoperabilidade entre as normas da União Europeia (UE) para 
a sustentabilidade e as ferramentas utilizadas pelo sector da Arquitetura, Engenharia 
e Construção (AEC) é uma questão crucial para atingir as tão importantes metas cli‑
máticas. O objetivo desta investigação é agregar as ambições ambientais com tecno‑
logia, através da metodologia do Building Information Modelling (BIM), criando uma 
aplicação capaz de avaliar os impactes ambientais e custos e, assim, ajudar o sector 
da AEC a tomar decisões ao longo do CV do edificado, desde a fase inicial conceptual 
até ao seu fim de vida. 

A investigação em curso está alinhada com as diretrizes da UE para a sustentabili‑
dade e impacte do sector da construção no meio ambiente, nomeadamente a meto‑
dologia Level(s) [9]. 

As ferramentas e plataformas existentes de análise do CV disponíveis no mercado 
foram analisadas pelos autores, como por exemplo a Tally e a One Click LCA. Dessa 
análise, foram encontradas algumas lacunas, como a falta de interoperabilidade en‑
tre ferramentas, os limitados parâmetros de análise, as bases de dados limitadas, 
assim como a falta de bibliotecas BIM com informação necessária à ACV. Lacunas 
essas que se pretende colmatar no plugin proposto neste artigo.

O artigo está organizado em 5 secções, incluindo esta introdução (secção 1). A sec‑
ção 2 apresenta a metodologia Level(s), o seu enquadramento, estado da arte, e as 
diretrizes da UE – Level(s). A secção 3 corresponde ao Desenvolvimento, que inclui, 
no ponto 3.1, o modelo conceptual, o fluxograma, as funcionalidades do plugin e 
os Product Data Templates (PDT), e, no ponto 3.2, o modelo analítico das diversas 
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funcionalidades. Na secção 4 são analisados os principais resultados. Na secção 5 
são apresentadas as principais conclusões e contributos.

2. Metodologia Level(s)

A metodologia Level(s) estabelecida pela UE [9] para a sustentabilidade do ambiente 
construído no seu CV pretende alinhar todas as avaliações existentes numa metodo‑
logia universal na Europa. Esta metodologia considera unidades de análise baseadas 
em seis macro objetivos que se ramificam em parâmetros de análise, estabelecendo 
unidades de medida para todas as fases do CV do edificado, desde a fase inicial con‑
ceptual até ao fim de vida, abrangendo tanto projetos de construção nova como de 
reabilitação [9]. Contribui‑se assim para que todos os estados‑membros cumpram os 
objetivos estabelecidos para a redução do uso de energia, do consumo de matérias‑
-primas, de materiais, e de água, e da produção de resíduos, numa perspetiva de CV [9]. 

Com o objetivo de trazer os edifícios para a Economia Circular (EC), o Level(s) esta‑
belece um conjunto de indicadores, cenários de aplicação, recolha de dados, listas 
de parâmetros a cumprir, e sistemas de avaliação, possibilitando aos profissionais do 
sector da AEC uma avaliação estandardizada da performance dos edifícios [10].

3. Desenvolvimento

Para realizar uma ACV baseada na metodologia estabelecida no Level(s), foi necessá‑
rio estudar os indicadores estabelecidos e filtrar quais podem ser lidos num ambien‑
te BIM, através dos seus objetos e/ ou elementos, para que possam ser convertidos 
em parâmetros de análise no âmbito dos estudos de ACV. 

Dos seis macro objetivos do Level(s), foram selecionados os que são necessários para 
a ACV: objetivo 1 – Emissões de gases com efeito de estufa ao longo do CV (GWP), 
que abrange o potencial de aquecimento global; e objetivo 6 – Otimização dos CCV. 
Da análise destes macro objetivos, foram selecionados os seguintes indicadores: 
GWP medido através das emissões de CO2 e, tal como sugerido nas diretrizes da UE 
para aprofundar a ACV [11], foram adicionados os outros indicadores alinhados com 
a EN 15804:2012+A2:2019 [5]: potencial de depleção de recursos abióticos (ADP) 
(minerais e metais; fósseis); potencial de acidificação (AP); potencial de eutrofização 
(EP) (água fresca, marinhos, terrestres); GWP (além do total, fóssil, biogénico, e uso 
do solo); potencial de depleção da camada de ozono (ODP); potencial de oxidação 
fotoquímica (POCP); consumo de água (potencial de privação, consumo de água pon‑
derado pela privação) (WDP). Para atingir o macro objetivo 6 ‑ otimização do CCV e 
valor, foram introduzidos indicadores para as fases de produção e construção, utili‑
zação e fim de vida. Para a analise do CCV foram também considerados parâmetros 
para incluir os custos iniciais, anuais, e outros periódicos. 
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3.1. Modelo Conceptual (Fluxograma e Funcionalidades)

O ambiente de trabalho escolhido para o desenvolvimento da ferramenta (plugin) 
foi o software BIM Revit da Autodesk. O plugin desenvolvido combina 6 tipos de aná‑
lises nas suas funcionalidades: 1 ‑ ACV simples; 2 ‑ ACV completa; 3 – Level(s) ACV; 
4 – Level(s) GWP; 5 – Pegada de carbono; 6‑ CCV. Nas Figuras 1 e 2 está representada 
a interface com o utilizador, onde é possível escolher a análise a realizar.

Para realizar cada uma das análises foram selecionados os indicadores necessários, 
com o objetivo de serem convertidos para parâmetros partilhados que são lidos num 
ambiente BIM em objetos e/ ou elementos construtivos. Esta informação foi sistema‑
tizada e estruturada no PDT (tabela 1) por funcionalidade, incluindo os parâmetros 
necessários para que os projetistas possam fazer uma avaliação holística e dinâmica 
ao longo de qualquer fase do projeto, desde a fase inicial até uma análise completa 
de ACV que remete para o final do projeto.

Da Tabela 1, conclui‑se que alguns parâmetros são transversais a diversos tipos de 
análises.

A Figura 3 representa o fluxograma com a arquitetura do plugin e a sua interface com 
o utilizador, com perguntas que vão conduzindo o utilizador para uma ACV cada vez 
mais aprofundada.

ACV 
Simples

ACV  
Completa

Level(s)  
ACV

Level(s) 
GWP

Pegada de 
Carbono CCV Unidade

ADP ‑Minerais e Metais x x x kg Sb eq.
ADP ‑Fósseis x x x MJ
AP x x x mol H+ eq.
EP –Água fresca x x x kg PO4

3‑eq.
EP ‑Marinhos x x x kg N eq.
EP ‑Terrestres x x x mol N eq.
GWP ‑Total x x x x x kg CO₂eq.
GWP ‑Fósseis x x x x x kg CO₂eq.
GWP ‑Biogénico x x x x x kg CO₂eq.
GWP –Uso do solo x x x x x kg CO₂eq.
ODP x x x kg CFC‑11 eq.
POCP x x x kg NMVOC eq.

Figura 1
Interface com 
o utilizador: 
Funcionalidades 
disponíveis para análise.

Tabela 1
Product Data Template 
por funcionalidade para 
os objetos BIM.
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WDP x x x m³ world eq.
Tipo de transporte x ‑
Distância de transporte x km
Consumo de Energia x kWh
Consumo de água x m³
Consumo de gás x MJ
Resíduos gerados e 
desperdício x %

Custos Iniciais x x €/m²/ano
Vida útil x Anos
Taxa desconto x %
Manutenção, reparação e 
substituição x Anos

3.2. Modelo analítico

Depois de definido o modelo funcional e as estruturas de informação necessárias ao 
cálculo das diversas ACV, é importante definir de forma rigorosa o modelo analítico 
de cálculo que, com base na informação introduzida pelo projetista no modelo, irá 
calcular os diversos indicadores. 

Os cálculos estão alinhados com os módulos do CV estabelecidos na norma EN 
15804:2012+A2:2019 [5]: A1‑A3 – Produção, A1 – Extração de matérias‑primas, A2 – 
Transporte para a fábrica e A3 – Produção; A4‑A5 – Construção. A4 – Transporte e A5 
– Construção e processo de instalação; C – Fim de vida, C1 – Desconstrução/ Demoli‑
ção, C2: Transporte para processamento de resíduos, C3 – Processamento de resíduos 
e C4 – Eliminação de resíduos; D – Benefícios e cargas para além das fronteiras do 
sistema (reutilização, recuperação, e potencial de reciclagem).

Figura 2
Interface com 
o utilizador: 
Funcionalidade ACV 
simples selecionada.
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3.2.1. Modelo analítico de cálculo: ACV Simples, ACV completa e Level(s) 
ACV

O cálculo analítico da ACV simples, da ACV completa e da Level(s) ACV tem em con‑
sideração um vasto número de indicadores ambientais já explicitados na tabela 1. 
Para os cálculos correspondentes às fases de produção da ACV Simples e da Level(s) 
ACV (Módulos A1‑A3), deve usar‑se a equação (1). Para os cálculos correspondentes 
às fases de produção e construção da ACV completa (Módulos A1‑A5), deve usar‑se 
a equação (2) [13].

(1)

(2)

 Categoria de impacte ambiental (x) resultado das fases de produção e cons‑ 
 trução– módulos A1‑A5;

i, j, k  Número de materiais existentes (i), transporte (j) e construção (k);

 Quantidade de materiais (a); 

 Categoria de impacte ambiental (x) de materiais (a);

 Distância do fornecedor até ao local da construção, multiplicado pelo número 
 de viagens (n);

 Categoria de impacte ambiental (x) de transporte b;

 Consumo de utilização (c) ao longo da construção (ex.: consumo de 
 eletricidade (kWh), gás (MJ), água (m3));

 Categoria de impacte ambiental (x) de utilização (c);

 Percentagem de resíduos de materiais durante a fase de construção.

Figura 3
Fluxograma da 
aplicação.
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3.2.2. Modelo analítico de cálculo do Level(s) GWP e da pegada de carbono

Para o modelo analítico de cálculo do Level(s) GWP e da Pegada de Carbono é con‑
siderada a categoria de impacte ambiental GWP como indicador único, que consiste 
nas emissões de CO2 medidas em kg CO2eq., conforme a equação (3), tendo em con‑
sideração o GWP Total, o GWP fósseis, o GWP biogénico e o GWP uso do solo. 

(3)

 Categoria de impacte ambiental (x) resultado das fases de produção e cons‑ 
 rução – módulos A1‑A5;

 quantidade de materiais (a);

 Categoria de impacte ambiental (x) de materiais (a).

3.2.3. Modelo analítico de cálculo de CCV

A equação (4) remete para o cálculo do CCV total. A funcionalidade CCV integra CMC ‑ 
custos iniciais resultantes da fase de produção e construção ‑ módulos A1‑A5, tendo 
em consideração a sua relação com o custo do transporte até ao local da edificação/ 
construção multiplicado pelo número de viagem necessárias expressas em km.

C=CMC+CO+CEOL+PD  (4)

CMC  Custo resultante das fases de produção e construção ‑ módulos A1‑A5, que 
 pode ser calculado seguindo a equação (6);

CO  Custo resultante da fase de operação – módulos B;

CEOL  Custo resultante da fase de fim de vida – módulos C;

PD  Custo resultante do transporte de resíduos materiais. 

Para o cálculo analítico dos impactes económicos correspondentes às fases de pro‑
dução (Módulos A1‑A3) deve usar‑se a equação (5). Para os cálculos correspondentes 
às fases de produção e construção do CCV completo (Módulos A1‑A5) deve usar‑se 
a equação (6) [13].

(5)

(6)
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CMC  Custo resultante das fases de produção e construção ‑ módulos A1‑A5;

i, j, k Número de materiais existentes i, j e serviços de construção k;

 Quantidade de materiais a ou b utilizados na construção;

 Custo de aquisição do material a;

 Custo de construção/ montagem de elementos construtivos (ex.: custo de 
 aplicar 1 m2 de argamassa); 

 Consumo de serviços c durante a fase de construção;

 Custo dos serviços c;

 Percentagem de resíduos materiais gerados durante a fase de construção.

4. Resultados

Com a base de dados carregada pelo plugin, os cálculos são gerados e são emiti‑
dos para um relatório em Excel; em paralelo há também a possibilidade de gerar 
um sistema de vistas 3D com alocação gráfica de cores para os diferentes impactes 
ambientais e análises. Possibilita‑se assim, em paralelo, uma análise quantitativa do 
impacte do projeto e uma análise gráfica com sistema de cores dos seus impactes 
(Figuras 4 e 5).

Figura 4
Exemplo de vista 3D 
da análise completa de 
GWP.

Figura 5
Exemplo de vista 3D 
da análise completa de 
ODP.
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A figura 6 mostra o ambiente de trabalho no Revit para o exemplo de uma parede 
dupla exterior com isolamento, com os indicadores de impacte ambiental (tabela 1) 
para a ACV inseridos através dos parâmetros partilhados deste software. A informa‑
ção adicionada pelo plugin através da base de dados é armazenada nas proprieda‑
des do modelo (figura 6), neste caso nas propriedades da família de objectos BIM 
correspondente. A figura 7 corresponde ao plugin em funcionamento no ambiente 
de trabalho do Revit no menu onde é possível escolher a funcionalidade a executar. 
Na figura 8 é possível ver o plugin em funcionamento no Revit, onde ao seleccionar 
a análise Level(s) LCA o plugin lista os indicadores necessários para essa avaliação 
ambiental.

Com o intuito de levar o uso do BIM ao seu limite, a informação recolhida nas bases 
de dados é armazenada no modelo e possível de exportar para Excel em relatório. 
A interface com o utilizador possibilita uma visualização gráfica dos impactes das 
escolhas dos projetistas com o objetivo de dar apoio às decisões dos mesmos para 
projetar edifícios mais sustentáveis. 

Figura 6
Indicadores de impacte 
ambiental incorporados 
nas propriedades de 
uma parede em Revit.

Figura 7
Plugin no ambiente 
de trabalho do Revit, 
funcionalidades.
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5. Conclusões

O potencial de uso de tecnologias inovadoras, como o BIM, muda o paradigma de 
como a avaliação da sustentabilidade é conduzida [13].

No que diz respeito à digitalização no sector da AEC, o desenvolvimento de uma 
metodologia e ferramenta associada são essenciais para a concretização de projetos 
de edifícios direcionados para o desempenho (Performance driven architectural design 
of buildings) [14]. Nesse sentido, com os resultados apresentados, os autores acredi‑
tam que uma ferramenta user‑friendly para fazer simulações de diferentes cenários 
de análises de sustentabilidade vai ajudar os projetistas e toda a indústria da AEC 
a tomarem decisões com menor impacte ambiental. O tempo e esforço despendido 
em cada análise será menor do que o atualmente acontece, e o uso de um interface 
gráfico proporciona aos que tomam decisões as ferramentas necessárias para que os 
edifícios sejam mais sustentáveis. 

Em conclusão, a abordagem sistematizada e o rápido acesso a bases de dados, atra‑
vés do uso de uma ferramenta BIM, simplifica a implementação da ACV e a integra‑
ção com o Level(s).

A integração de diferentes tipos de análises ambientais e económicas, nomeadamen‑
te a ACV simples, a ACV completa, a Level(s) ACV, a Level(s) GWP, a Pegada de carbono e 
o CCV, com o BIM possibilita aos projetistas e ao sector da AEC uma rápida integração 
nos seus projetos e visualização dos impactes ambientais dos seus edifícios. Possibi‑
lita ainda estudar melhores alternativas construtivas, colaborando ativamente para 
a redução da contribuição da indústria da construção para as alterações climáticas, 
dando oportunidade ao projetista de escolher a análise que mais se adequa ao seu 
projeto e à fase em que este se encontra. Em complemento, é também possível cal‑
cular os custos associados aos elementos e materiais de projeto, assim como o tipo 
de transporte utilizado para o local da obra e a distância ao mesmo, sendo assim 
possível fazer uma análise ACV completa. 

Figura 8
Imagem do Plugin em 
funcionamento.
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Resumo

A gestão da manutenção dos edifícios tem vindo a sofrer mudanças significativas 
desde a implementação da metodologia Building Information Modelling (BIM) no 
sector da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO). Porém, o desen‑
volvimento, consulta e gestão de planos de manutenção preventiva com recurso a 
software ainda é um trabalho moroso e desafiante.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma 
metodologia de otimização da gestão da manutenção com suporte no BIM. Para este 
efeito, a metodologia BIM é associada à gestão da manutenção do edifício através 
da interoperabilidade entre a ferramenta Revit e a base de dados do Excel para troca 
de informação dos Planos de Manutenção Preventiva. A metodologia desenvolvida e 
aplicada a um caso de estudo, consistiu na modelação do caso de estudo em Revit, 
com a introdução da informação paramétrica. De seguida, procedeu‑se à aplicação 
da Tabela 13 da norma Omniclass para a classificação dos espaços de acordo com 
a sua utilização e à criação de um plano de manutenção para alguns elementos do 
caso de estudo. Por fim, desenvolveu-se uma rotina no Dynamo permitindo a intera‑
ção entre o Revit e o Excel de forma bidirecional para troca de informação. Numa se‑
gunda fase utilizou‑se um add in comercial e efetuou‑se a comparação entre as duas 
ferramentas. Este trabalho possibilita evitar a perda ou fragmentação da informação, 
permitindo que a gestão seja feita de forma mais eficaz e eficiente, culminando 
numa redução de custos nas intervenções futuras.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.47
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5594º CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING

1. Introdução

A manutenção do estado de conservação dos edifícios existentes, a redução do custo 
do ciclo de vida, a garantia da segurança e sustentabilidade no meio construído são 
fatores fortemente influenciados por uma gestão da manutenção eficiente [1]. Neste 
processo, quando os gestores dos ativos têm a oportunidade de optar por uma estra‑
tégia de manutenção preventiva, tendem a otimizar a gestão do tempo, dos recursos 
humanos e materiais [1][2]. 

Esta abordagem permite realizar um planeamento de ações de manutenção com 
base num prévio conhecimento da probabilidade de ocorrência de falhas, possibili‑
tando uma atuação que 

garanta que não há interrupções inesperadas na funcionalidade dos sistemas e 
equipamentos. Assim, surgem os planos de manutenção que contêm a descrição das 
ações de manutenção a realizar e as respetivas periodicidades de intervenção, com 
base na literatura ou nas recomendações dos fabricantes[3].

No entanto, vários desafios impostos ao sector da AECO têm exigido a sua evolução 
e a introdução de tecnologias e meios de digitalização para fazer face às exigências 
atuais. Os impactos ambientais causados, os desperdícios decorrentes da atividade 
e os recursos naturais consumidos pelo sector, geram desafios ao nível da sustenta‑
bilidade. Neste âmbito, as metas a atingir são cada vez mais exigentes, visto que um 
dos pilares do European Green Deal é a neutralidade climática até 2050, retardando o 
aquecimento global e atenuando os seus efeitos [4]. Tem ainda que ser considerado 
que as alterações climáticas aliadas ao envelhecimento dos materiais e sistemas 
construtivos provocam a aceleração da degradação dos edifícios, havendo necessida‑
de de uma estratégia para a otimização da sua gestão da manutenção [2]. 

Por outro lado, os impactos consequentes da COVID‑19 provocaram um aumento dos 
custos dos serviços de gestão dos edifícios e as crises sanitárias levaram à suspen‑
são, adiamento e alteração de vários projetos devido ao risco de contaminação a que 
os trabalhadores estavam sujeitos [5] [6]. Aliada à crise pandémica, decorre a crise 
energética, em que os aumentos dos preços dos combustíveis fósseis e a escassez de 
recursos humanos e materiais, evidenciam as dificuldades associadas provocando a 
especulação dos custos associados ao sector da construção. 

Para atenuar estas dificuldades e dada a multidisciplinaridade das tarefas de gestão 
da manutenção, o BIM, sendo uma metodologia de representação digital partilhada 
de um ativo para facilitar a conceção, construção e os processos operacionais, auxilia 
a tomada de decisões durante o seu ciclo de vida [7]. Permite a recolha, união e parti‑
lha de toda a informação do ativo durante toda a sua vida útil, através da integração 
de informação paramétrica nos objetos, possibilitando o conhecimento rigoroso das 
características e sistemas do edificado existente e a colaboração entre todos os in‑
tervenientes na gestão do ativo. 
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Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de uma metodo‑
logia de otimização da gestão da manutenção com suporte no BIM. Para este efeito, 
os planos de manutenção preventiva dos edifícios foram introduzidos no modelo 
paramétrico tridimensional desenvolvido no software Revit e de seguida foram com‑
parados dois métodos que permitem a interoperabilidade entre o Revit e a base de 
dados do Excel. O primeiro foi a criação de uma rotina Dynamo para estabelecer o 
link bidirecional entre o Revit e o Excel. O segundo baseia‑se na utilização do Add‑in 
SheetLink, da Dirrots [8] para fazer esta sincronização. 

O carácter inovador deste trabalho caracteriza‑se por ser uma metodologia ampla 
que permite facilitar a tomada de decisão no âmbito da gestão da manutenção, redu‑
zindo os custos associados, estendendo a vida útil dos materiais, evitando a degrada‑
ção do edificado e garantindo a segurança dos utilizadores. Esta metodologia inclui 
a extração dos planos de manutenção do Revit e permite que estes sejam acessíveis 
a utilizadores e não utilizadores BIM, através da sincronização entre o Revit e o Excel, 
o que permite uma gestão da manutenção mais eficiente e organizada. 

A relevância deste trabalho sublinha‑se pela rapidez e facilidade no acesso a toda a 
informação de manutenção, bem como a facilidade de inserção de novos elementos 
durante a fase de utilização. A metodologia desenvolvida é apresentada no capítulo 
seguinte.

2. Metodologia

A metodologia de otimização da gestão da manutenção foi desenvolvida e aplicada 
a um caso de estudo já construído, de acordo com as seguintes etapas:

• Análise das plantas e da informação relativa ao caso de estudo.
• Modelação paramétrica do caso de estudo no software Revit. 
• Desenvolvimento dos planos de manutenção preventiva para um conjunto 

de elementos construtivos.
• Desenvolvimento de uma rotina Dynamo para estabelecer a interoperabilidade 

entre Revit‑Dynamo‑Excel na utilização da metodologia BIM.
• Utilização do Sheetlink para estabelecer a interação bidirecional entre Revit 

e Excel. 
• Conclusões e comparação entre as ferramentas de interoperabilidade.

2.1. Caso de estudo

A metodologia desenvolvida foi aplicada a um caso de estudo de forma a proceder 
à sua validação e garantir a sua futura implementação. O edifício em estudo é o de‑
partamento de Engenharia Civil localizado no Campus Universitário de Santiago, em 
Aveiro, inaugurado no ano letivo 2004/2005. Possui uma área construída de 1613 m2 
e é constituído por três pisos e uma cave. A fachada principal é orientada a Nordeste. 
O edifício é composto na sua maioria por estrutura metálica (vigas e pilares) à vista.  
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A cobertura do edifício é constituída por telhas sandwich de chapa metálica, onde 
assentam os sistemas mecânicos e de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado 
(AVAC). O sistema de drenagem de águas pluviais é caracterizado por caleiras em 
chapa zincada de seção retangular e tubos de queda de PVC‑U. Ao nível dos reves‑
timentos interiores do edifício, no que concerne aos pavimentos são realizados em 
betão envernizado ao nível do Rés‑do‑chão, revestimentos de vinílico confetti nas 
salas de aula e, nos gabinetes dos docentes o revestimento é fundamentalmente em 
mosaico de cortiça. Os tetos são revestidos fundamentalmente por gesso cartonado 
pintado com tinta plástica e por lajes de betão à vista. As portas exteriores e as caixi‑
lharias dos vãos envidraçados são constituídas por perfis metálicos e os mecanismos 
de abertura das janelas são do tipo basculante. Na Figura 1 é possível observar o 
modelo tridimensional do departamento de engenharia civil realizado em Revit.

2.2. Modelação paramétrica do caso de estudo.

Procedeu‑se à realização do modelo tridimensional do caso de estudo no software 
Revit (Figura 1), e a informação paramétrica foi atribuída às famílias de objetos atra‑
vés de parâmetros partilhados. Os parâmetros partilhados são parâmetros atribuídos 
às diferentes famílias de objetos do Revit, aos quais foram introduzidas informações 
acerca dos elementos construtivos e das suas atividades de manutenção. Neste caso, 
foram associadas também as classificações dos espaços de acordo com a Tabela 13 
do sistema de classificação Omniclass. Esta associação é de extrema importância, 
visto que posteriormente as ações de manutenção podem ser atribuídas de acordo 
com a importância da utilização do espaço onde os elementos estão inseridos.

2.3. Desenvolvimento dos planos de manutenção preventiva

Os planos de manutenção preventiva incluem ações de manutenção a serem realiza‑
das durante a vida útil do elemento e as suas respetivas periodicidades.

Figura 1
Modelo tridimensional 
em Revit do 
Departamento de 
Engenharia Civil da 
Universidade de Aveiro, 
Aveiro, Portugal.
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Neste artigo, é apresentado um exemplo de um plano de manutenção preventiva 
para os vãos envidraçados e a Figura 2 apresenta o formato dos planos de manu‑
tenção preventiva aplicados ao caso de estudo. Nas colunas apresentam‑se os ele‑
mentos fonte de manutenção, a designação do elemento, a sua localização, a ação 
de manutenção a ser aplicada, a data de intervenção, a periodicidade e o custo de 
intervenção. 

De seguida, a informação dos planos de manutenção foi associada a cada família de 
objetos através de parâmetros partilhados (Figura 3).

2.4. Desenvolvimento da rotina Dynamo

A interoperabilidade entre os diversos software, confere a esta metodologia a ca‑
racterística colaborativa, sendo uma grande vantagem, visto que possibilita reunir 

Figura 2
Planos de Manutenção 
Preventiva [9].

Figura 3
Parâmetros partilhados 
relativos às ações de 
Manutenção Preventiva 
associados ao modelo 
Revit.
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toda a informação numa plataforma unificada acessível aos diversos intervenientes. 
No entanto, a interoperabilidade entre os vários softwares é ainda um desafio. No 
caso da interoperabilidade entre o Excel e o Revit, foram aplicadas duas formas de 
estabelecer a interação bilateral de forma automática. Na versão do Revit 2019, a 
sincronização foi realizada através de rotinas de programação visual no Dynamo. O 
Dynamo é um add‑in de programação visual que permite alargar as funcionalidades 
paramétricas do Revit, e gerar a documentação relativa às fases de operação e ma‑
nutenção do edifício no seu formato final.

A Figura 4 apresenta parte da programação visual elaborada nas rotinas Dynamo 
BIM.

Através das rotinas de programação visual é possível efetuar a exportação da infor‑
mação do modelo Revit para Excel (Figura 5). A Figura 5 apresenta a tabela no ficheiro 
Excel exportada, com as intervenções já expiradas não efetuadas destacadas a ver‑
melho. As intervenções que se encontram próximas da data de execução encontram‑
‑se destacadas a amarelo.

Figura 4
Parâmetros partilhados 
relativos às ações de 
Manutenção Preventiva 
associados ao modelo 
Revit.

Figura 5
Excerto do plano de 
manutenção exportado 
do Revit para o ficheiro 
Excel.
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De forma a permitir a sincronização inversa, do Excel para o Revit foi necessária a 
criação de uma outra rotina que permite a importação da informação do Excel para 
o Revit, como apesentado na Figura 6.

Apesar do processo de programaçao em Dynamo ser um método eficaz, este neces‑
sita de ferramentas acessórias para concretização das rotinas. Além disso, a pro‑
gramação tende a ser extensa o que provoca uma maior probabilidade de acontecer 
erros e pressupõe a criação de tabelas no Revit. 

Face a estas dificuldades, no próximo subcapítulo é apresentada a aplicação do add-
in desenvolvido pela Dirrots, designado SheetLink, e que permite estabelecer a sin‑
cronização bilateral do Revit e Excel de forma automática e expedita.

2.5. Utilização do Sheetlink para estabelecer a interação bidi‑
recional entre Revit e Excel

O Sheetlink é um add‑in do software Revit desenvolvido pela Diroots, que possibilita 
a sincronização automática de dados entre o Revit e o ficheiro Excel. A interface do 
Sheetlink é intuitiva e de fácil utilização (Figura 7) e permite a exportação e importa‑
ção de todos os parâmetros criados e alocados aos diferentes objetos Revit.

Figura 6
Parte da programação 
visual em Dynamo para 
importação de dados do 
Excel para o Revit.
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A Figura 8 apresenta a tabela Excel que resultou da exportação do Revit através do 
SheetLink. Como é possível verificar a informação é extraída de forma organizada e 
as posteriores modificações efetuadas no ficheiro Excel podem ser novamente im‑
portadas para o Revit 2021.

Assim, a aplicação do SheetLink, torna possível a sincronização mais eficiente, rápida 
e sem necessidade de editar a informação da tabela após a sua exportação. 

De forma a visualizar a informação acerca da manutenção mais graficamente, é pos‑
sível empregar uma escala de cor de acordo com a variação do parâmetro escolhido. 
Para esse efeito, é usado o “Color splasher 21.0.0.0” [10]. Esta ferramenta é um add‑in 
do Revit desenvolvido pelo BIMOne para visualização e verificação do modelo grafi‑
camente. Na Figura 9 é possível verificar quais os elementos com ações de manuten‑
ção caducadas (a vermelho) ou próximas da data de execução (a amarelo).

Figura 8
Resultado da 
exportação através do 
SheetLink‑Revit para o 
ficheiro Excel.

Figura 7
Interface do SheetLink e 
seleção dos parâmetros 
a extrair do Revit.

Figura 9
Aplicação do “Color 
splasher” ao Modelo 3D 
do Revit.
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3. Conclusões

A definição de um plano de manutenção é uma tarefa essencial para uma gestão 
da manutenção eficiente e desta forma manter o nível de desempenho do edifício. 
Porém, o desenvolvimento, consulta e gestão de planos de manutenção preventiva 
com recurso a software ainda é um trabalho moroso e desafiante.

A metodologia BIM permite reunir toda a informação do ciclo de vida do edifício 
numa úncia plataforma, possibilita a atualização permanente da informação, diminui 
a fragmentação da informação e o consequente investimento na recolha dos dados. 
É uma metodologia colaborativa multidisciplinar na qual os diferentes intervenien‑
tes podem tirar partido da informação partilhada digitalmente através da interope‑
rabilidade entre plataformas. Esta metodologia proporciona uma forma colaborativa 
de trabalho, permitindo uma melhor gestão do tempo, recursos humanos e materiais.

Assim, este trabalho apresenta uma metodologia de gestão da manutenção susten‑
tada pelo BIM e as vantagens desta relação. Este trabalho apresentou a introdução 
dos diferentes parâmetros relacionados com os planos de manutenção nos diferen‑
tes objetos do modelo Revit. Depois, para uma gestão de informação mais eficiente e 
acessível para utilizadores e não utilizadores do BIM, a ligação bidirecional entre Re‑
vit e Excel é apresentada através da aplicação de dois métodos: 1 – Desenvolvimento 
de uma rotina Dynamo. 2‑ Utilização do add‑in do software Revit, o SheetLink. A apli‑
cação destes dois métodos torna possível estabelecer uma comparação. O primeiro 
método utilizou uma rotina Dynamo, que se verificou ser um trabalho moroso que 
resulta em grandes rotinas de programação, o que aumenta a probabilidade de erro. 
Requer também a criação de tabelas no Revit para posteriormente a informação ser 
exportada e, em alguns casos, a informação exportada necessita de ser editada. Este 
método depende da compatibilidade do pacote Bumblebee, Dynamo e das versões do 
Revit. Por outro lado, é um método mais personalizado que permite adicionar outros 
comandos. No segundo método utilizou‑se o SheetLink, um add‑in gratuito compatí‑
vel com as versões do Revit a partir de 2018. Tem uma interface muito intuitiva que 
permite exportar e importar novos dados associados aos objetos BIM. Não há neces‑
sidade de fazer tabelas no Revit antes de extrair a informação e os dados extraídos 
são organizados, sem haver a necessidade de manipulação. Conclui‑se que para a 
finalidade pretendida, o add‑in torna o processo mais automatizado e expedito do 
que a rotina Dynamo. A metodologia BIM pode ter uma importância significativa no 
processo de gestão da manutenção, dado que permite reunir todos os dados do edi‑
fício ao longo da sua vida útil e associá‑los a um modelo 3D paramétrico, de rápido 
desenvolvimento dadas as bibliotecas de objetos disponíveis, tornando‑o mais com‑
pleto. Além disso, as ferramentas que estabelecem a interação bidirecional entre o 
software Revit, Dynamo e Excel permitem a edição, exportação e importação de dados 
possibilitando a sua atualização permanente. Este trabalho mostra que os dados po‑
dem ser obtidos, manipulados e extraídos em Revit ou Excel através da atualização 
das rotinas ou do add‑in para que a informação atualizada fique acessível nos dois 
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softwares e que durante o processo é possível adicionar parâmetros e proceder à sua 
exportação em qualquer momento da fase de utilização. 

Esta metodologia foi desenvolvida para a gestão dos edifícios existentes, mas pode 
também ser aplicada à manutenção futura dos novos edifícios e é reprodutível em 
outras tipologias de edifícios, bem como, para equipamentos que requerem ativida‑
des de manutenção mais especificas e detalhadas. Assim, ao explorar as potencia‑
lidades do BIM durante a gestão da manutenção do edifício é possível prolongar a 
sua vida útil, adotar soluções construtivas mais sustentáveis e, consequentemente, 
reduzir os custos correspondentes à fase de utilização, bem como assegurar a segu‑
rança e o bem‑estar dos utilizadores. Os futuros desenvolvimentos no âmbito deste 
trabalho consistem em gerir todos os dados de manutenção através das plataformas 
de Business Intelligence. 
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Resumo

Durante a fase de Operação e Manutenção (O&M), as equipas de Facility Management 
(FM), gastam tempo recolhendo e processando dados de diversas origens, que muitas 
vezes não são devidamente considerados na tomada de decisões futuras. O Building 
Information Modeling (BIM) permite alavancar a forma como os dados e a informação 
são sistematizados, possibilitando a organização estruturada dessa informação e a 
sua utilização e tratamento otimizando os processos e a gestão do ambiente cons‑
truído. Os modelos estatísticos mais elaborados, baseados em inteligência artificial 
(AI), são uma ferramenta para apoio ao FM e à tomada de decisão. Este artigo aborda 
o estado da arte sobre a utilização de técnicas de AI aplicados ao FM no contexto 
BIM, tendo sido analisados artigos do Scopus entre 2010 e 2020, relacionados com 
esta área. É interessante verificar que apenas a partir de 2018 é que se observa um 
aumento substancial do número dessas publicações, de cerca de 6 publicações (2010 
a 2017) para 22 publicações (2018 a 2020) em média, anualmente. Este aumento 
resulta da crescente aplicação destes novos métodos de análise e otimização su‑
pracitados, que abrem novas oportunidades para abordar este problema de forma 
diferente sendo essencial para a função do Facility Manager.
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1. Introdução

Facility Management (FM) ou gestão do ambiente construído é uma atividade que 
integra a gestão de pessoas, espaços, processos e tecnologia no âmbito do ambiente 
construído, no qual, o principal objetivo é o de garantir a sua adequada e otimizada 
funcionalidade. É conhecido que cerca de 85% do custo total do ciclo de vida dos 
empreendimentos são gastos nessas atividades num prazo médio em torno de 50 
anos [1]. Também, ao longo do ciclo de vida de um edifício, a maior fração das despe‑
sas são incorridas durante a fase de Operação e Manutenção (O&M) e representam 
50‑70% dos custos operacionais anuais totais [2]. Nesse sentido, considerando estes 
custos significativos a ocorrer na fase operacional, surge uma necessidade cada vez 
maior de desenvolver práticas mais eficientes voltadas para a gestão do ambiente 
construído. 

É importante assinalar que, neste contexto, a gestão e a integração dos processos e 
produtos ainda são realizados manualmente, o que o torna ainda mais complexo[3]. 
Durante a fase de manutenção e operação as equipas de FM gastam tempo recolhen‑
do e processando dados de diversas origens, que muitas vezes não são devidamente 
considerados em decisões futuras. Acresce a isso a inacessibilidade de um histórico 
de dados, razão pela qual, os erros e ineficiências não são usados para uma melhoria 
contínua numa escala mais ampla dentro da indústria da construção [4]. Por este 
motivo, as atividades de operação e manutenção nem sempre são eficientes, o que 
resulta num vasto campo de pesquisas e melhorias.

Nesse contexto, a tecnologia e a gestão da informação têm se tornado peças funda‑
mentais no processo de tomada de decisão e com isso desempenhado um papel cada 
vez mais importante no FM. Assim, o seu potencial para melhorar a produtividade 
e a eficiência é amplamente reconhecido [5]–[7]. Em particular, o Building Informa‑
tion Modeling (BIM) permite alavancar a forma como os dados e a informação são 
sistematizados, possibilitando a organização estruturada dessa informação e a sua 
utilização e tratamento, otimizando os processos e a gestão do ambiente construído, 
gerando valor, quer para os proprietários quer para as organizações que fazem a 
gestão desses ativos [8]. 

Entretanto, quando os dados no BIM aumentam para um determinado volume, méto‑
dos analíticos mais sofisticados são requisitados [9]. Essa ciência de dados, nomea‑
damente os modelos baseados em inteligência artificial (AI), que imitam a notável 
habilidade da mente humana de raciocinar e aprender em circunstâncias de incerte‑
za e imprecisão são uma ferramenta para apoio a gestão desses dados, minimizando 
riscos e encontrando novas soluções, ampliando dessa forma a precisão no processo 
da tomada de decisão. Consequentemente, este método pode lidar com problemas 
complexos, que não podem ser descritos por modelos analíticos e exatos, como por 
exemplo os modelos físicos[10].

Assim, os Facility Managers, podem contar com os longos anos de experiência e acú‑
mulo de informações para criar dados de partida para algoritmos de aprendizagens, 
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conciliar os reais componentes ao seu corresponde modelo 3D e ainda, aproveitar 
toda essa inteligência inserida ao sistema, para executar os planos de ação [11].

Este artigo aborda assim, o estado da arte sobre a utilização de técnicas de AI apli‑
cados ao FM no contexto BIM, tendo sido analisados artigos do Scopus entre 2010 
e 2020, respeitantes a esta área e, além desse capítulo de introdução (1), o artigo 
está dividido da seguinte forma: originalidade da investigação (2); metodologia de 
investigação (3); análise bibliométrica dos resultados e discussão (4); conclusão e 
trabalhos futuros (5).

2. Originalidade da Investigação

Entre 2010 e 2020 poucas revisões de literatura envolvendo BIM e FM foram pu‑
blicadas. Volk et al [12], abordam a da implementação do BIM aplicada ao FM em 
edifícios existentes e revelaram uma carência na área de otimização e automatiza‑
ção de processos e ferramentas. Para Ilter, D. e Ergen, E. [13] um dos desafios para o 
futuro envolve o desenvolvimento de sistemas mais eficientes, através da identifi‑
cação de ativos e da captura de dados usando tecnologias como, códigos de barras 
e identificador de radiofrequência (RFID). Santos et al [6], numa revisão de literatura 
pormenorizada, acreditam que o desenvolvimento de novas ferramentas, baseadas 
em modelos BIM, aplicadas ao FM tem grande potencial de crescimento. De igual 
maneira, Wong et al [14], recomendam estudos futuros com a utilização de técnica 
de inteligência artificial para melhorar a capacidade de reconhecer objetos em dife‑
rentes ambientes ou condições internas.

Nesse sentido, dado o elevado número de publicações, sobretudo nos últimos 3 anos, 
aliado aos desafios a serem ultrapassados já identificados e os que ainda estão por 
identificar, é necessário analisar qual o atual estado de conhecimento sobre a utili‑
zação de técnicas de inteligência artificial aplicada ao FM.

3. Metodologia de Investigação

Este estudo analisa e categoriza as pesquisas existentes sobre a utilização de técni‑
cas de AI aplicados ao FM no contexto BIM durante a última década e até 2020 atra‑
vés da realização de um método quantitativo e qualitativo. A análise bibliométrica 
neste estudo visa fornecer uma análise quantitativa por meio de métodos estatísti‑
cos para analisar tendências de publicação e citação académica para avaliar o de‑
sempenho da pesquisa existente e compreender os padrões. A análise bibliométrica 
neste estudo consiste em seis etapas (Figura 1): (i) busca por palavras chaves na base 
de dados Scopus; (ii) seleção das revistas internacionais com o citescore (citescore: “é o 
número de citações recebidas por um artigo em um ano de documentos publicados 
nos três anos anteriores, dividido pelo número de documentos indexados no Scopus 
publicados nesses mesmos três anos”) maior ou igual a 1.5; (iii) seleção de artigos 
citados pelo menos uma vez; (iv) aplicação de filtros apenas para incluir artigos 
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relacionados a utilização de técnicas de AI aplicadas ao FM no contexto BIM; e (v) 
categorização dos artigos com base nos conteúdos.

Na primeira etapa da análise bibliométrica, realizou‑se uma procura por palavras‑
‑chave na base de dados Scopus usando as palavras-chave: “Facility management”; 
“Facilities management”; “FM”; (4) “BIM”; “Building Information Modelling”; “Building 
Information Modeling”; “Artificial Intelligence”; “Machine Learning (ML)”; “Optmization”, 
“Deep Learnig” o que resultou em 132 documentos no qual o tema havia correlações 
com as de técnicas de AI e ML aplicadas ao FM no contexto BIM.O passo seguinte foi 
fazer um filtro nos artigos que não tiveram: (i) num período de pelo menos 3 anos 1 
citação, (ii) que a revista internacional em que o artigo foi publicado tinha um cites‑
core inferior ou igual a 1,5, (iii) que não tinha acesso aberto ao artigo completo, ou 
ainda, (iv) que após leitura completa do artigo o conteúdo desviava‑se da temática 
principal, o que resultou finalmente num inventário com 101 documentos.

4. Análise bibliométrica dos resultados

A análise bibliométrica mostra que na última década houve um aumento de artigos 
publicados sobre a utilização de técnicas de AI aplicados ao FM de 1 (um) artigo em 
2010 para 24 (vinte e quatro) artigos em 2020 (Figura 2). Também é interessante 
notar que 77,2% dos 101 artigos analisados foram publicados até entre 2016 e 2020, 
o que demonstra que os últimos cinco anos foram particularmente produtivos nessa 
temática. Este aumento resulta da crescente aplicação destes novos métodos de 
análise e otimização supracitados e, que, abrem novas oportunidades para abordar 
este problema de forma diferente, melhorando a qualidade das informações coleta‑
das e também, do amadurecimento do BIM. A aplicação de ferramentas de AI permite 

Figura 1
Diagrama de fluxo para 
seleção dos artigos.
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a otimização na gestão do ambiente construído, sendo essencial para a função do 
Facility Manager.

Nesse período os Estados Unidos lideraram o número de publicações (23), seguido 
do Reino Unido (14) e o Canadá (12), sendo, portanto, notório a influência desses 
países no tema em questão. Regista‑se ainda que, Portugal aparece apenas com duas 
contribuições nesse mesmo período (Figura 3), o que denota um estado ainda inci‑
piente no processo de utilização desses novos métodos mais inteligentes.

Durante o período em análise, e de acordo com os critérios de seleção, o Automation 
and Construction Journal publicou a maioria dos artigos na área (33), seguido pelo 
Facilities (7) e o Computing in Civil Engineering and Advanced Engineering Informatics 
(5) (Tabela 1).

Figura 2
Número de artigos 
publicados por ano 
(2010‑2020).

Figura 3
Número de artigos 
publicados na última 
década distribuída por 
países.
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Fundamentado na análise dos resultados, os temas que envolve a inteligência ar‑
tificial aplicada à gestão do ambiente construído foram divididos em 5 pilares que 
sustentam todo o processo de gestão dos edifícios e que são melhores descritas na 
seção 5: (i) modelação da informação, (ii) aplicações e ferramentas (iii) manutenção, 
(iv) monitorização/inspeção, (v) transição digital,

4. Análise do conteúdo

Para identificar e fornecer uma análise mais aprofundada dos artigos identificados, 
os autores propuseram uma estrutura de categorização e subcategorização, que foi 
definida a partir da análise de vários domínios, com base no conteúdo de pesquisa. 
As Figuras 4 a 6 apresentam as divisões das subcategorias de cada um dos pilares 
apresentados.

A introdução da transição digital dentro da indústria do FM tem ocupado um papel 
cada vez mais importante. Esse tema foi encontrado em cerca de 8% dos artigos 
analisados, o menor número entre os pilares proposto, e as tendências apontam 
para a construção de edifícios com sensores sofisticados e sistemas informatizados 
inteligentes capazes de fornecer dados sobre o estado e desempenho de seus ele‑
mentos em tempo real. Entretanto, ainda se constata um baixo nível de maturidade 
tecnológica das empresas do setor de FM, sinalizando uma lenta adoção dessas no‑
vas ferramentas e tecnologia de apoio à gestão da O&M. A informação de construção 
incompleta na entrega e a falta de ferramentas dedicadas à gestão de O&M são 

Tabela 1
Artigos publicados na 
última década sobre 
AI aplicados ao FM no 
contexto BIM (Lista de 
revistas internacionais).
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motivos importantes para explicar o atraso no desenvolvimento de uma gestão do 
setor, de uma forma mais inteligente.

Por outro lado, a modelação da informação foi a categoria que apresentou o maior 
número de publicações com cerca de 34% dos artigos analisados. As subcategorias 
mais citadas dentro dessa categoria foram referentes à utilização de inteligência ar‑
tificial para realização de as‑built automáticos e para integrar informações. Modelos 
e desenhos as‑built são documentos essenciais usados durante a O&M de edifícios 
para a gestão de espaços de instalações, equipamentos e sistemas de energia. Por‑
tanto, ter um modelo de informação conforme construído é fundamental para iniciar 
um processo de gestão e análise em um edifício. Entretanto, a preparação para o BIM 
no estado em que se encontra geralmente é um processo demorado, trabalhoso e 
caro. Na revisão realizada nota‑se que soluções inteligentes e algoritmos de identi‑
ficação estão sendo cada vez mais investigadas para melhorar a captura e a comuni‑
cação de informações essenciais para as O&M [15]–[17].

Monitoração e inspeção de ativos e desenvolvimento de aplicações e ferramentas 
aparecem com cerca 20% e 21% dos artigos analisados respetivamente, assumem 
também um papel fundamental na gestão da O&M, uma vez que são responsáveis 
por alimentar com informações o modelo, no decorrer da vida do ativo e desenvolver 
ferramentas que possam cada vez mais facilitar a gestão desses ativos. Os facility  

Figura 4
Subcategorias 
Modelação da 
Informação e Aplicações 
e Ferramentas.

Figura 5
Subcategorias 
Manutenção e Transição 
Digital.
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manager necessariamente, precisam identificar padrões de causa e efeito de falha 
para preparar planos de manutenção. Esta tarefa é difícil por causa da interação 
complexa e interdependências entre os diferentes componentes do edifício e por 
isso o compartilhamento e a troca de informações entre diferentes aplicativos ao 
longo do ciclo de vida das instalações tornam‑se cada vez mais necessários. Adi‑
cionalmente, as informações sobre as condições das instalações podem ser obtidos 
através da Internet das Coisas (IoT), como redes de sensores ou RFID [18]–[20].

Embora vários tipos de software existam no mercado para arquitetos e construtores 
para construir modelos BIM, a sua interoperabilidade é limitada. Por sua vez, diversas 
interfaces de programação de aplicação, que aparecem em 20% dos artigos analisa‑
dos, estão sendo desenvolvidos atualmente com questões emergentes de interope‑
rabilidade entre fontes de dados distintas. No entanto, a literatura existente sobre 
integração BIM-FM também aponta para as limitações específicas da integração de 
dados entre BIM e sistemas de FM, bem como a falta de metodologia padronizada 
para tal transferência de dados e com isso cresce cada vez mais a necessidade de 
criar ferramentas personalizadas [21], [22].

A manutenção é um tema fundamental para garantir a funcionalidade e a correta 
operação do edifício. Não obstante, a maioria dos sistemas existentes atuais não po‑
dem fornecer programação automática de um grande número de ordens de serviço 
de manutenção e, portanto, a revisão de literatura realizada aponta para a utilização 
de vários algoritmos de aprendizagem, incluindo redes neurais artificiais (ANN), SVM 
e cadeias de Markov, aplicados para prever a condição de cada um dos ativos que 
compõe o empreendimento. O conceito de AI surge como uma alternativa que pode 
ser utilizada em problemas estatísticos em que não existe uma expressão pré‑de‑
finida relacionando as entradas com as saídas de forma que a operação de encaixe 
ajuste simultaneamente a relação entre as entradas e as saídas e o peso relativo de 
cada entrada[23]. 

5. Considerações finais

Esse artigo fornece uma visão geral da aplicação das técnicas de AI ao FM no con‑
texto BIM. Ao todo foram estudados 101 artigos, publicados entre 2010 e 2020 e  

Figura 6
Subcategorias 
Monitoração e Inspeção.
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foram devidamente classificados e analisados. Devido a limitação de espaço os te‑
mas foram abordados de forma global e transversal de forma a cobrir todos os as‑
suntos atualmente investigados.

As tendências tecnológicas globais apontam para um compromisso dos responsáveis 
do setor de FM, na utilização de novas ferramentas tecnológicas, na adoção de no‑
vos processos e procedimentos e um claro foco na gestão eficiente, durante o ciclo 
de vida da construção e parece que esta indústria vive no momento, um explosivo 
crescimento devido à integração de novas tecnologias, conceitos e abordagens e, 
com ela, a necessidade de empresas e organizações aumentarem sua capacidade de 
adotar a tomada de decisão automatizada baseada em dados. 

Os facility managers possuem grandes quantidades de dados que requerem tem‑
po e muitos recursos. Além disso, a chave para programar quando as intervenções 
serão necessárias depende da capacidade de prever a condição futura do ativo e, 
na maioria dos casos, as inter‑relações entre os vários componentes e sistemas de 
construção, a multiplicidade de componentes de construção e vários fatores ambien‑
tais variáveis são negligenciados. O desenvolvimento de novos métodos estatísticos, 
nomeadamente aqueles normalmente classificados como ferramentas de AI, abre 
novas oportunidades para abordar este problema de forma diferente e tem tentado 
ultrapassar as dificuldades acima mencionadas.

Em suma, AI está desencadeando desenvolvimentos em muitos campos, como ML, 
solução de problemas e planejamento, as‑built automáticos, entre muitos outros. As‑
sim, a AI pode ser usada para conectar dados de forma inteligente, onde a capacidade 
dos humanos de processar essas informações costuma ser limitada.
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Resumo

O conceito do Digital Twin (DT), embora não seja recente, tem recebido atenção cres‑
cente ao longo da última década, em particular no setor da Indústria. Esta tendência 
é acompanhada pelas tecnologias digitais, em particular da Indústria 4.0, que alcan‑
çaram avanços e aplicações significativos em organizações gestoras de ativos físicos. 
Os gestores de ativos destas organizações são confrontados com uma oportunida‑
de de superar os desafios relacionados com a gestão de dados e de incrementar o 
valor gerado a partir dos ativos. Os sistemas e redes de infraestruturas ferroviárias 
e rodoviárias não são exceção e, pelo facto de prestarem um serviço essencial no 
transporte de pessoas e bens, existe um valor considerável por extrair através da 
digitalização e da inovação das atividades de gestão de ativos. Este estudo procura 
resumir o estado atual da aplicação do DT nas redes de infraestruturas ferroviárias 
e rodoviárias, como resultado da revisão sistemática da literatura segundo a meto‑
dologia PRISMA. Este artigo apresenta e analisa os principais resultados da revisão 
bibliográfica e fornece uma visão geral sobre o estado atual da investigação sobre 
DT no setor das redes ferroviária e rodoviária. 
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1. Introdução

Transformação digital nas redes ferroviária e rodoviária

As redes ferroviárias e rodoviárias constituem dois subsetores da rede global de 
transportes [1], abrangem um vasto leque de ativos (muitos são comuns a outros 
setores, como a energia e os edifícios) e requerem múltiplas áreas de especializa‑
ção. Estas redes são responsáveis por mais de 63% do transporte de mercadorias e 
quase 90% do transporte de passageiros dentro da União Europeia [2]. Além de uma 
procura crescente, estas redes de transporte enfrentam outros desafios, como um 
considerável défice acumulado de investimento e o envelhecimento contínuo das 
infraestruturas [1,3–8].

A gestão destas infraestruturas críticas requer ferramentas que permitam avaliar e 
equilibrar o seu custo, risco e desempenho [9], com base em dados concretos que 
apoiem a tomada de decisão na gestão de ativos [5,10]. Nesse sentido, o setor das 
infraestruturas tem vindo a adotar tecnologias inovadoras, muitas já utilizadas e 
validadas noutros setores, como o dos edifícios [10]. Neste contexto, a Indústria 4.0 
surgiu como uma nova revolução industrial [11], disponibilizando um conjunto de 
novas abordagens e ferramentas com vista ao aumento da eficiência dos processos 
industriais.

Digital Twin

Apesar de não ser um conceito recente, o Digital Twin (DT) constitui uma das aborda‑
gens estimuladas pela Indústria 4.0 e que tem atraído interesse crescente por parte 
da indústria e da comunidade científica [12–16]. A experiência de aplicação do DT 
vem principalmente da indústria e do setor aeroespacial [17–21], com poucos exem‑
plos de aplicação nas infraestruturas [19,21]. Apesar de a origem do conceito do DT 
estar bem documentada e ter um consenso generalizado na literatura, o mesmo pa‑
rece não ocorrer com a sua definição [15,22–24]. Como vários autores discutiram, o 
DT tem sido interpretado de várias formas, dependendo de cada autor e até do setor 
em que é estudado [25–27].

Enquanto alguns autores defendem que uma representação digital de um ativo ou 
de um sistema de ativos é suficiente para constituir um DT [5,28–31], outros defen‑
dem que um DT é muito mais do que uma representação digital [16,32–37]. Enquan‑
to alguns autores afirmam que o DT é uma tecnologia [4,18,36–40], outros afirmam 
que é uma abordagem ou um processo, em vez de um produto ou uma tecnologia 
[15,41]. Enquanto alguns autores utilizam indistintamente os termos “BIM” e “DT” 
[39,42], para outros estes são dois termos distintos [15,24,43,44].

Para clarificar as diferenças entre aplicações de DT, alguns autores propuseram clas‑
sificações para o DT. Segundo a classificação de [25] – uma das mais populares – 
existem três tipos de DT – “digital model”, “digital shadow” e “digital twin” – dependendo 
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do nível de automação da transferência de dados entre os ativos físico e virtual. Ain‑
da assim, não só o “digital twin” é classificado como um tipo de DT, o que já potencia 
equívocos, mas também aumenta a dispersão de vocabulário em torno do conceito 
do DT. Os termos “digital model” e “digital shadow”, por exemplo, são usados simul‑
taneamente para tipos [25] e componentes do DT [11]. Numa revisão da literatura 
sobre o DT, Liu et al. [22] reportaram que mais de metade dos artigos incidiam sobre 
“digital models” ou “digital shadows”, embora os seus autores afirmassem ter estuda‑
do DTs. Alguns autores também reportaram que aplicações de DTs “verdadeiros” são 
raras [15] e que, portanto, a revisão sistemática sobre DT é complexa [22].

Adicionalmente, os vendedores e fornecedores de software também contribuem para 
os equívocos existentes em torno do DT, ao vender DTs como produtos e tecnologias 
[34]. Face a este cenário, alguns autores [15,16] concluem que o DT é atualmente 
uma “palavra da moda”.

2. Metodologia

2.1. Definição do DT em redes ferroviária e rodoviária

Face às circunstâncias anteriormente apresentadas, o primeiro desafio deste estudo 
consiste em filtrar os estudos relevantes sobre o DT nas redes ferroviárias e rodoviá‑
rias. Os autores consideram que uma proposta para a definição do DT é benéfica para 
estabelecer um critério de elegibilidade, permitindo conduzir a revisão da literatura 
e filtrar os artigos revelantes.

Assim, um DT para as redes ferroviária e rodoviária é considerado como uma repre‑
sentação digital de um ativo ou sistema de ativos físicos e o seu contexto operacio‑
nal, integrando uma conexão de dados em tempo‑real com o ativo/sistema físico e 
outras ferramentas e fontes (tais como modelos físicos, análise de dados, capacida‑
des de simulação e previsão), usados para gerar perceções alinhadas com o propó‑
sito pré-definido e, em última análise, apoiar os processos de tomada de decisão na 
gestão de ativos físicos.

2.2. Protocolo de revisão da literatura

A revisão da literatura seguiu a estrutura da metodologia PRISMA (Preferred Repor‑
ting Items for Systematic Reviews and Meta‑Analyses) [46]. A revisão sistemática inicia‑
-se com uma fase de identificação, seguida da triagem, elegibilidade e seleção final 
dos artigos a serem incluídos na análise de conteúdo. Este processo encontra‑se 
ilustrado na Figura 1.
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2.3. Critérios de elegibilidade e pesquisa

Foram definidos 3 critérios de elegibilidade para os artigos a incluir na pesquisa: lín‑
gua de publicação em inglês; artigos só de revista; e artigos em estado final de pu‑
blicação. Esta opção foi tomada de modo a abranger a maioria das publicações can‑
didatas à revisão e garantir um maior nível de qualidade dos artigos selecionados. 

Os dados utilizados para a pesquisa provêm da base de dados “Scopus”. A cadeia de 
palavras‑chave utilizada para a pesquisa no motor de busca é a seguinte:

“TITLE/KEY(("digital twin*" OR "as-is BIM" OR "virtual twin" OR "cyber*physical sys‑
tem*" OR "digital representation" OR "virtual representation" OR "digital counterpart" 
OR "digital replica") AND ("rail*" OR "road*" OR "transport*" OR "asset management" 
OR "infrastructure" OR "track" OR "drainage" OR "culvert" OR "platform" OR "bridge" 
OR "tunnel" OR "overpass" OR "underpass" OR "retaining wall" OR "level crossing" OR 
"superstructure" OR "switches and crossings" OR "turnout" OR "access way" OR "sig‑
nalling" OR "telecommunication" OR "electrical plant" OR "electric power" OR "*sta‑
tion" OR "catenary" OR "pavement" OR "highway" OR "traffic sign" OR "lighting" OR 
"toll" OR "building" OR "embankment" OR "escape ramp" OR "runaway*ramp" OR "au‑
tomatic train protection") AND NOT ("manufactur*")) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE,"j")) 
AND (LIMIT-TO (PUBSTAGE,"final")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE,"ar")) AND (LIMIT-TO 
(LANGUAGE,"English"))”.

Além do termo “digital twin”, foram também adicionadas outras palavras-chave que 
frequentemente aparecem em substituição do DT, tal como identificado por alguns 
autores [19,25,47–50]. Relativamente ao âmbito, os autores decidiram focar‑se nos 
ativos físicos, construídos, duráveis e imóveis [51] relacionados com as redes ferro‑
viária e rodoviária. Além disso, optou-se por excluir a palavra-chave “manufact*” pelo 

Figura 1
Fluxograma da 
metodologia PRISMA 
(adaptado de [46]).
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facto de o setor industrial dominar a literatura sobre o DT. As limitações inseridas 
(ver “LIMIT-TO”) traduzem os critérios de elegibilidade enunciados. A pesquisa pelo 
título e pelas palavras‑chave gerou uma lista de 341 artigos, que exclui os artigos 
em duplicado (ver Figura 1).

2.4. Seleção dos estudos

Numa segunda fase de seleção, analisou‑se o título, resumo e palavras‑chave dos 
341 artigos recolhidos da pesquisa, tendo sido excluídos os artigos fora do âmbito 
da ferrovia e rodovia, centrados na indústria ou sem resumo disponível. Foram rejei‑
tados 226 artigos, principalmente por se encontrarem fora do âmbito definido e por 
se focarem no setor industrial. Os artigos dentro do âmbito foram classificados em 
função das infraestruturas abrangidas (Figura 2).

Os resultados indicam que cerca 44% dos artigos classificados como dentro do âm‑
bito se enquadram no setor dos edifícios, revelando que estas infraestruturas (resi‑
denciais, escolares, de escritórios, de comércio, etc.) dominam os estudos sobre o DT 
dentro do âmbito de pesquisa. Esta conclusão é validada por outras publicações, que 
indicam que o setor dos edifícios tem recebido atenção especial quando comparado 
com outras infraestruturas [10,24,39,45]. Apesar de os edifícios fazerem parte do 
portefólio de infraestruturas do setor ferroviário e rodoviário, os autores optaram por 
excluí‑los da fase seguinte de revisão, por forma a focar‑se nas restantes infraestru‑
turas, que estão mais próximas do foco das redes ferroviária e rodoviária e para as 
quais menos atenção tem sido dada pela literatura científica.

Numa fase seguinte, os 115 artigos foram lidos na totalidade. Neste processo foram 
eliminados os artigos sem o respetivo documento disponível e os artigos centrados 
em abordagens fora do DT, ainda que os seus autores as descrevessem como tal. Este 
último tipo de artigos (com foco no BIM, extração de nuvens de pontos ou modelos 
de elementos finitos) teve uma representação significativa ao longo da revisão, o 
que não satisfaz a definição mais consensual do DT e valida as conclusões de outros 
estudos [15,19,22]. Foi ainda incluída uma fase de “snowballing”, dedicada à revisão 
de artigos de revista relevantes e referenciados pelos anteriores.

A lista final é formada por 20 artigos dentro do âmbito do estudo.

Figura 2
Artigos dentro do 
âmbito por tipo de 
infraestrutura.
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3. Resultados

3.1. Publicações por ano e nacionalidade

A análise dos 20 artigos selecionados indica que 95% dos artigos foram publicados 
nos últimos 4 anos e que o número de publicações anuais tem crescido continua‑
mente, a pelo menos 100% ao ano (Figura 3a). Esta observação corrobora a ideia do 
DT enquanto uma tendência e com crescente interesse por parte da academia. Os 
resultados também mostram que não existe uma revista que domine o número de 
estudos sobre o DT em redes ferroviárias e rodoviárias.

Os artigos têm autoria de 17 diferentes nacionalidades, como mostra a Figura 3b. 
O número total de artigos por nacionalidade é de 27, uma vez que alguns artigos 
resultaram da colaboração entre autores de diferentes nacionalidades. Os resultados 
indicam que, embora os Estados Unidos da América seja a nação mais representada 
(com 4 dos 27 resultados), não existe um país predominante em termos do número 
de publicações sobre o DT neste âmbito.

 (a) (b)

3.2. Áreas temáticas

A Figura 4 apresenta a distribuição dos artigos pelas áreas temáticas sugeridas pelo 
motor de busca “Scopus”. Mais uma vez, cada artigo pode abranger mais do que uma 
área temática, o que justifica que o número de resultados (45) seja superior ao nú‑
mero de artigos (20). O gráfico mostra que 46% dos resultados se relaciona com as 
áreas da Engenharia e das Ciências Computacionais, enquanto os restantes 54% se 
dispersam pelas restantes 12 áreas temáticas.

Figura 3
Número de artigos 
publicados por ano (a) e 
por nacionalidade (b).
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3.3. Tipos de artigo e redes de infraestruturas

A Figura 5 apresenta os tipos de artigo e redes de infraestruturas abrangidos pelos 
20 artigos selecionados. 55% dos artigos consistem em aplicações práticas do DT 
(11) e 25% dos artigos são de caráter exploratório (4) ou são revisões da literatura 
(1). Como esperado, a maioria dos resultados (68%) concentra-se especificamente 
nas redes ferroviária e rodoviária (15). Estas duas redes encontram‑se representadas 
por quase o mesmo número de resultados (7 e 8, respetivamente), o que exclui a pre‑
dominância de uma rede neste âmbito de pesquisa. 28% dos resultados (4) relacio‑
nam-se com os setores da energia e das telecomunicações, o que é justificado pela 
variedade de disciplinas e setores de atividade envolvidos na gestão de infraestrutu‑
ras ferroviárias e rodoviárias, como introduzido no capítulo 1. É importante também 
salientar que 14% dos resultados (3) não possuem um setor ou rede especificamente 
atribuídos. Estes artigos possuem normalmente um caráter genérico e exploratório 
sobre o DT ou mencionam muito brevemente as redes ferroviárias e rodoviárias.

 (a) (b)

Figura 4
Resultados por área 
temática.

Figura 5
Resultados por tipo de 
artigo (a) e rede (b).
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3.4. Atividades do ciclo de vida da gestão de ativos

De acordo com [52], existem 11 temas que constituem as atividades do ciclo de vida 
da gestão de ativos, incluídos na denominada Asset Management Landscape. A Figura 
6 apresenta o número de resultados a partir dos 15 artigos classificados como “Es‑
trutura de Aplicação” ou “Aplicação Prática”, por cada uma das 11 atividades do ciclo 
de vida.

Os resultados indicam que existe uma clara predominância das atividades de ope‑
ração e manutenção nos artigos selecionados. Dos 14 artigos elegíveis, existem 19 
referências a impactos nas atividades de manutenção ou de operação (73% do total). 
Existem também 3 artigos que discutem impactos na resposta a falhas ou incidentes 
(12%). A primeira e a última fases do ciclo de vida (aquisição e alienação) apresen‑
tam poucas referências, o que contrasta fortemente com as fases de operação e ma‑
nutenção. Esta conclusão corrobora os resultados apresentados por outros autores 
[12,15,19,26,53–55] e a ideia de que um DT, pela sua definição, gera valor principal‑
mente durante as fases de operação e manutenção de ativos construídos.

4. Conclusões

Este artigo confirma a escassez de estudos publicados sobre o DT em redes de in‑
fraestruturas ferroviárias e rodoviárias, ainda que o seu potencial de aplicação neste 
setor seja evidente. Dado que as redes ferroviária e rodoviária providenciam um ser‑
viço crítico para a sociedade e enfrentam desafios constantes (aumento da procura, 
défice acumulado de investimento, dispersão territorial, grande variedade de classes 
de ativos, entre outros), a aplicação do DT poderia ajudar na resposta a alguns destes 
desafios através do aumento da qualidade e da eficiência da informação e, em última 
análise, da qualidade das decisões na gestão de ativos.

Os resultados da revisão bibliográfica mostram que a literatura sobre o DT nas redes 
ferroviária e rodoviária é recente e que tem aumentado nos últimos anos. Mostrou‑se 

Figura 6
Resultados por 
atividades do ciclo 
de vida da gestão de 
ativos.
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também que a maior parte dos estudos enquadram‑se nas áreas da engenharia e das 
ciências computacionais. Os artigos analisados abrangem diversas nacionalidades 
de autores e setores de atividade, como a ferrovia, a rodovia, o setor elétrico e as 
telecomunicações. Concluiu‑se ainda que os contributos do DT são mais evidentes 
durante as fases de operação e manutenção, o que corrobora as conclusões de estu‑
dos anteriores sobre este tema.
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Resumo

A adoção do Building Information Modelling (BIM) para o Facility Management (FM) 
ajuda na comunicação e fluxo de uma vasta gama de dados requeridos pela discipli‑
na, visto os benefícios que o BIM é capaz de trazer à gestão de informação. A atual 
falha em definir requisitos de informação orientados ao propósito implica na cons‑
trução de modelos de informação ineficientes, o que traz a necessidade de desen‑
volver e aprimorar procedimentos que auxiliem na identificação de requisitos para 
o FM auxiliado por BIM. O presente trabalho destaca‑se ao apresentar o desenvolvi‑
mento de Requisitos de Informação de Ativos (AIR) para a construção do modelo de 
informação de uma cantina, desenvolvido com base nas normas de gerenciamento 
de informação mais recentes (ISO 19650 e EN 17412‑1). O desenvolvimento do AIR 
ocorreu com orientação ao propósito e a metodologia do Nível de Informação Neces‑
sário (Level of Information Need) foi aplicada para definir a extensão e granularidade 
dos requisitos de informação, definindo por fim um Requisito de Troca de Informação 
(EIR). O esquema IFC foi consultado para determinação das propriedades requeridas 
e para garantia de interoperabilidade. Os requisitos de informação desenvolvidos 
orientaram a criação do modelo da edificação e o ficheiro IFC exportado foi utilizado 
como fonte de informação primária em análises de FM simuladas em uma platafor‑
ma de inteligência empresarial.
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1. Introdução

A prática interdisciplinar de gerenciamento de edifícios e instalações é conhecida 
como Facility Management. De acordo com a International Facility Management Asso‑
ciation (IFMA) [1], o FM é responsável   pela eficiência do ambiente construído, englo‑
bando a funcionalidade, o conforto e a segurança das instalações geridas. A indústria 
do FM passou por grandes mudanças e tem mostrado interesse crescente no uso de 
BIM para auxiliar suas atividades, visto os benefícios que o BIM traz para a gerencia‑
mento da informação. Dentro da indústria AECO, a adoção do BIM nas fases de pro‑
jeto e construção já está disseminada, resultando na criação de modelos que contém 
as informações necessárias para essas fases, mas não necessariamente abrangendo 
as necessidades da fase operacional [2]. Este fenômeno causa a entrega de grande 
quantidade de dados, mas a falta de informações úteis aos gestores [3]. No caso de 
edifícios em construção ou já existentes, mesmo se tratando de modelos de informa‑
ção criados para apoiar a fase operacional de um ativo, existe ainda a incapacidade 
dos gestores em definir as informações necessárias às entregas BIM voltadas a FM, o 
que dificulta a implementação da metodologia neste setor [4]. Neste contexto, há a 
necessidade de desenvolver e aprimorar métodos que auxiliem na identificação de 
requisitos de informações operacionais para processos baseados em BIM, conside‑
rando a interoperabilidade necessária entre o software de modelação e os utilizados 
para as atividades de FM.

2. Metodologia

O presente artigo foi desenvolvido a partir de uma dissertação de mestrado [5] e 
inicia-se com uma revisão bibliográfica e uma análise do estado da arte quanto a 
implementação do BIM no Facility Management. Dentre as bibliografias revisadas es‑
tão inclusas a série de normas ISO 19650 [6]‑[8] e a norma EN 171412‑1 [9], as mais 
recentes neste contexto. Este trabalho apresenta a aplicação destas normalizações 
em um caso de estudo para guiar o desenvolvimento estratégico de um AIR para o 
FM de um edifício existente. Seguindo as diretrizes da série ISO 19650 o processo 
de desenvolvimento do AIR acontece sob responsabilidade do ator chamado de En‑
tidade Requerente, que é definido como uma equipa que assume a responsabilidade 
de gerenciamento de informação no lugar do gestor da edificação em estudo. O EIR 
derivado é desenvolvido considerando apenas um Trigger Event referente a decisão 
de criação do modelo, o que gera apenas um Compromisso e um Marco de Entrega 
de Informação considerados simultâneos e equivalentes a Entrega do Modelo de In‑
formação do Ativo (AIM) pelo Líder da Entidade Fornecedora ao gestor da edificação. 
Os requisitos de informação contêm o Nível de Informação Necessário estabelecido 
para cada ativo ou grupo de ativos a gerir e guiam a posterior elaboração do AIM 
com uso do software Revit. Posteriormente, o modelo é exportado em IFC e utilizado 
como fonte primária de informação para simulações de análises de FM em uma pla‑
taforma de inteligência empresarial (Power BI).
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Este trabalho é parte do consórcio Cognitive Computerized Maintenance Management 
System (Cognitive CMMS), parceria entre a Valuekeep, o Centro de Computação Gráfica 
(CCG) da Universidade do Minho (UMinho), os Serviços de Acção Social da UMinho 
(SASUM) e outras entidades. Dentro deste consórcio, este trabalho se encaixa na cria‑
ção dos requisitos de informação e no desenvolvimento do modelo de informação 
para o caso de estudo selecionado. 

3. Definição dos requisitos BIM-FM para o estudo de caso

O desenvolvimento dos requisitos de informação para o caso de estudo é detalhado 
nas subseções seguintes seguindo as determinações da série ISO 19650 e da EN 
17412‑1.

3.1. Caso de estudo: cantina da Universidade do Minho

O edifício escolhido como caso de estudo foi a cantina da UMinho, localizada em 
Azurém, na cidade de Guimarães, Portugal. A administração do edifício é de respon‑
sabilidade dos SASUM, umas das Unidade de Serviço da UMinho. A edificação se de‑
senvolve em três pisos principais (P‑1, P0 e P1) e dois intermédios (M1 e M2). O piso 
inferior P‑1 é dedicado a preparação e armazenagem de alimentos. No piso térreo 
(P1) estão localizadas a entrada e saída e principais, comportando duas rampas de 
distribuição de refeições com acesso ao público, e zonas de alimentação com acesso 
aos pisos intermédios de mesma função (M1 e M2). O piso superior P1 apresenta 
uma terceira zona de distribuição de refeições, bem como zona de alimentação.

3.2. Requisitos de Informação, Propósitos e Usos do modelo

O principal documento a partir do qual todos os outros requisitos de informação são 
gerados é o chamado Requisitos Organizacionais de Informação (OIR) [6]–[8], que 
refere a requerimentos de escala organizacional. Visto os SASUM não contarem com 
documento OIR formalizado, quatro requisitos de alto nível foram criados com base 
nos objetivos e missões da unidade de serviço, e considerando os edifícios geridos 
pelos SASUM: Manter as instalações e infraestrutura da universidade eficientes e 
preparadas para atender às necessidades dos ocupantes; garantir a segurança, con‑
forto e saúde dos ocupantes dos edifícios; garantir o gerenciamento sustentável das 
edificações; e melhorar o gerenciamento financeiro. 

A partir destes requisitos foram derivados requisitos a nível do ativo (AIR), os propó‑
sitos, e os usos para o modelo, tomando como base a lista de Usos BIM da BIMExce‑
llence [10]. Tendo como exemplo um dos OIR definidos (Tabela 1), ao considerar que 
os SASUM têm como requisito organizacional de alto nível “manter as instalações e 
infraestrutura da universidade eficientes e preparadas para atender às necessidades 
dos ocupantes”, os propósitos pretendidos para atingir este objetivo podem ser, entre 
outros, “manter os dados de instalações e equipamentos atualizados”, bem como “ter 
uma fonte de informação confiável com rápido acesso às condições e requisitos dos 
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espaços”. Estes dois propósitos permitirão a distribuição dos espaços de acordo com 
o uso pretendido e manter um registo dos ativos da cantina.

OIR AIR Propósitos Usos

Manter as 
instalações e 
infraestrutura 

da universidade 
eficientes e 
preparadas 

para atender às 
necessidades 

dos ocupantes

Alocar 
adequadamente 

os espaços 
para os usos 
pretendidos

Ter uma fonte confiável e rápida para acessar 
as condições e requisitos do espaço

Gerenciamento 
de Espaços; 

Gerenciamento 
de Relocalização

Manter um 
registro 

computadorizado 
preciso dos ativos 

dos edifícios

Manter dados de instalações e equipamentos 
atualizados, incluindo, mas não se limitando 
a cronogramas de manutenção, garantias, 
custos, atualizações, substituições, danos/
deterioração, registros de manutenção, 
dados do fabricante e funcionalidade do 
equipamento

Manutenção de 
Ativos

Manter acesso rápido a operações, manuais 
de manutenção e especificações do 
equipamento

Manutenção de 
Ativos

A mesma lógica se repetiu para definição dos outros propósitos a partir de cada um 
dos quatro OIR, totalizando dez usos selecionados para o desenvolvimento dos re‑
quisitos de informação (Tabela 2). Destaca‑se que a série ISO 19650 [6]–[8] e a EN 
14412-1 [9] não utilizam o termo Usos BIM nas suas definições, entretanto utilizam 
largamente o termo propósito. Os dois termos têm alcances diferentes em sua de‑
finição. Propósito refere-se ao processo de gerenciamento da informação como um 
todo, enquanto o Uso BIM está ligado diretamente ao modelo. No contexto deste 
caso de estudo, os termos Usos e Propósitos são utilizados juntos (Propósito / Uso) 
ou separados, mas de forma intercambiável.

1 Comunicação Visual 6 Rastreamento de Ativos

2 Utilização Energética 7 Gerenciamento de Relocalização

3 Simulação de Realidade Virtual (VR) 8 Gerenciamento de Espaços

4 Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) 9 Utilização em Tempo Real

5 Manutenção de Ativos 10 Integração BIM / FM (BIMFMI)

3.3. Ativos a gerir, estrutura de desagregação e classificação

Inicialmente foi necessária a seleção dos ativos considerados relevantes aos pro‑
pósitos, incluindo sua organização em uma estrutura de desagregação. A Tabela 3 
abaixo traz a seleção final de ativos divididos em três grupos principais: Elementos 
Estruturais e Não Estruturais, Equipamentos e Espaços. O grupo Equipamentos apre‑
senta dois subgrupos: Equipamentos de Monitorização e Equipamentos de Cozinha. 
Cada grupo ou subgrupo é composto por itens, e os itens de número 1.3 (Lajes) e 1.7 
(Paredes) também são divididos em subitens.

Tabela 1
Exemplo de relação OIR, 
AIR, propósitos e usos.

Tabela 2
Propósitos para o 
desenvolvimento 
dos requisitos de 
informação.
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Nº Objeto IFC Entity IFC Predefined Type

1 Elementos Estruturais e Não Estruturais

1.1 Pilares IfcColumn COLUMN

1.2 Portas IfcDoor DOOR

1.3 Lajes

1.3.1 Lajes IfcSlab FLOOR

1.3.2 Rampas IfcRamp USERDEFINED

1.4 Telhados IfcRoof BARREL_ROOF

1.5 Escadas IfcStair HALF_WINDING_STAIR

1.6 Paredes

1.6.1 Paredes Não Estruturais IfcWall STANDARD

1.6.2 Paredes Estruturais IfcWall STANDARD

1.6.3 Paredes Cortina IfcCurtainWall USERDEFINED

1.7 Janelas IfcWindow WINDOW

2 Equipamentos

2.1 Equipamentos de Monitorização

2.1.1 Sensores IfcSensor USERDEFINED

2.1.2 Beacons IfcSensor USERDEFINED

2.2 Equipamentos de Cozinha

2.2.1 Forno IfcElectricAppliance ELECTRICCOOKER

2.2.2 Fritadeira IfcElectricAppliance ELECTRICCOOKER

2.2.3 Câmara Frigorífica IfcElectricAppliance REFRIGERATOR

2.2.4 Grelhador IfcElectricAppliance ELECTRICCOOKER

2.2.5 Lava louças IfcElectricAppliance DISHWASHER

2.2.6 Abatedor de temperatura IfcChiller USERDEFINED

3 Zonas    

3.1 Espaços IfcSpace INTERNAL

Para o desenvolvimento dos requisitos, os subitens são analisados   pelo seu item 
geral. A escolha dos ativos seguiu diferentes critérios. Considerando o grupo Ele‑
mentos Estruturais e Não Estruturais, os elementos não estruturais são considerados 
relevantes para todos os cenários previstos, por constituírem os limites físicos do 
edifício. Os elementos estruturais foram incluídos por serem elementos que delimi‑
tam a edificação, mas também porque sua presença pode influenciar as atividades de 
manutenção a ocorrer. Estes elementos foram limitados àqueles da superestrutura 
pois, embora o bom estado das fundações seja fundamental para evitar patologias, 
sua manutenção não estava prevista no contexto do consórcio.

Os sensores e beacons foram adicionados à lista de ativos dentro do grupo Equi‑
pamentos, compondo o subgrupo Equipamentos de Monitorização, uma vez que as 
informações derivadas desses aparelhos são relevantes para os usos “Rastreamento 
de Ativos” e “Utilização em Tempo Real”. Considerando os Equipamentos de Cozinha, 
optou‑se por trabalhar com uma amostra de seis tipos de equipamentos dentro des‑
te subgrupo. Como critério de triagem evitou‑se escolher mais de um equipamento 
com funções semelhantes e, consequentemente, requisitos de informação semelhan‑
tes. Os móveis e equipamentos de apoio à cozinha não foram selecionados por não 
se tratar de ativos para o quais se previa ações de manutenção no escopo do projeto. 

Tabela 3
Estrutura de 
desagregação dos ativos 
a gerir e respetivas IFC 
Entities.
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Por fim, os Espaços foram selecionados por serem relevantes a diversos propósitos, 
tais como “Gerenciamento de Relocalização” e “Gerenciamento de Espaços”.

Tendo a lista de ativos definida, foi realizada associação entre eles e as IFC Entities 
consideradas adequadas. Esta associação não faz parte das responsabilidades da En‑
tidade Requerente, entretanto foi utilizada como referência na definição das proprie‑
dades a requerer para cada ativo. Posteriormente, e seguindo as determinações de 
[6]–[8], os ativos foram classificados com um sistema de classificação, neste projeto 
escolhido como o Uniclass 2015.

3.4. Definição do Nível de Informação Necessário

Dentre os pré-requisitos que devem ser considerados na definição do Nível de In‑
formação Necessário, além daqueles definidos como constantes para todo o projeto 
(Marco de Entrega de Informação e Atores), os Objetos e Propósitos irão variar. Os ati‑
vos e os Propósitos foram agrupados como e quando considerado coerente. A Tabela 
4 equivale ao Nível de Informação Necessário definido para o grupo Equipamentos 
de Cozinha quando associado ao uso de “Manutenção de Ativos”. A Tabela menciona‑
da apresenta a forma e organização estabelecida como padrão para a apresentação 
do Nível de Informação Necessário dos ativos do projeto. 

3.4.1. Informação Geométrica

Dos cinco aspetos a nível de informação geométrica, o Detalhe apresentou a maior 
variabilidade entre os ativos da cantina. Este foi definido como “Não Aplicável” para: 
os Equipamentos de Cozinha associados aos Usos de “Gerenciamento de Espaços” 
e “Rastreamento de Ativos”, visto que, para gerenciar um espaço ou localizar equi‑
pamentos dentro da instalação, o detalhamento é desnecessário; e Espaços, onde o 
detalhe geométrico não é um aspeto aplicável.

Nos restantes Propósitos e ativos, os requisitos para o Detalhe têm grande variabi‑
lidade. Tomando como exemplo a “Manutenção dos Ativos” (Tabela 4), é requerido 
que os equipamentos apresentem uma forma geométrica simplificada, visto um alto 
detalhamento não ter influência ao uso pretendido. Além disto, é também necessária 
a definição da chamada clearance zone, que representa o espaço livre à volta do equi‑
pamento que se faz necessário às ações de manutenção a realizar. Para usos orien‑
tados à visualização (“Comu nicação Visual”), o aspeto Detalhe apresenta requisitos 
elevados, visto a necessidade de alta acuidade geométrica.
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Marco de entrega de informação: Entrega

Propósito: Manutenção de Ativos

Ativo: Equipamentos

Informação Geométrica

Detalhe

O objeto deve representar a forma simplificada e o volume real 
do elemento físico, sem fornecer qualquer detalhe adicional. É 
requisitada também a modelação da zona necessária à manutenção e 
operação do objeto (clearance zone).

Dimensionalidade 3D

Lacalização Não Aplicável

Aparência Aparência simbólica, com cor representativa uniforme.

Comportamento Paramétrico Requisitado Totalmente

Informação Alfanumérica

Identificação

Sensor

Beacon

Forno

Fritadeira

Câmara Frigorífica

Grelhador

Lava louças

Abatedor de temperatura

Contéudo da Informação O conteúdo da informação está definido separadamente

Documentação

Conjunto de documentos Não Aplicável

Considerando a Dimensionalidade, na maioria dos casos foi requisitada a represen‑
tação tridimensional dos ativos, com exceção aos Equipamentos de Cozinha para o 
“Rastreamento de Ativos”, onde apenas um ponto de localização (0D) foi solicitado. 
O aspeto Localização é considerado “Não Aplicável” para todo o projeto, visto não 
haver diferenciação quanto da forma em que a localização é exportada em IFC e 
sendo este o formato selecionado para a transmissão da informação no âmbito des‑
te projeto. Considerando a Aparência, os requisitos variaram entre “Não Aplicável”, 
“Simbólica” e “Realista”. A aparência “Realista” foi solicitada para todos os ativos con‑
siderando o uso “Comunicação Visual”, exceto o grupo Espaços, para o qual foi consi‑
derada irrelevante. A aparência simbólica foi solicitada em Usos com necessidade de 
visualização sem alta acuidade visual (Simulação de Realidade Virtual (VR)).

O aspeto Comportamento Paramétrico foi considerado Requisitado Totalmente para 
todos os ativos e Propósitos visto que poder haver necessidade futura de modifica‑
ção da geometria dos ativos modelados. A definição anterior apresenta três exceções 
em que o aspeto foi considerado “Não Aplicável”: para os Espaços em todos os usos; 
e para os Equipamentos de Cozinha, quando relacionados aos Usos de “Gerencia‑
mento de Espaços” ou “Rastreamento de Ativos”.

Tabela 4
Estrutura de 
desagregação dos ativos 
a gerir e respetivas IFC 
Entities.
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3.4.2. Informação Alfanumérica

Para o desenvolvimento dos requisitos de informação alfanumérica, admitiu‑se que: 

• Os Elementos Estruturais e Não Estruturais funcionam apenas como uma 
representação dos limites físicos do edifício em todos os usos, exceto para 
“Avaliação do ciclo de vida (LCA)”. Este pressuposto implica que a única 
Informação Alfanumérica exigida para estes elementos nos Propósitos 
restantes foi a sua Identificação, sendo a lista de propriedades (Conteúdo da 
Informação) estabelecida como “Não Aplicável”.

• Para o Uso “Gerenciamento de Espaços”, o único grupo de objetos que 
apresentou propriedades requeridas foi o Espaços.

• O aspeto Identificação de todos os ativos será preenchido com seus respetivos 
tipos, seguindo a estrutura hierárquica apresentada na Tabela 3.

Para a definição do Conteúdo de Informação, o esquema IFC foi consultado e a apli‑
cabilidade dos grupos de propriedades sugeridos pelo esquema foram analisados 
para cada IFC Entity. A Tabela 5 exemplifica e apresenta a lista de grupos de proprie‑
dades do esquema IFC que são associadas à três IFC Entities relevantes ao projeto 
(IfcWall, IfcElectricAppliance e IfcSpace).

IfcWall IfcElectricAppliance IfcSpace

Pset_WallCommon Pset_
ElectricApplianceTypeCommon Pset_SpaceCommon

Pset_ConcreteElementGeneral Qto_
ElectricApplianceBaseQuantities

Pset_
SpaceCoveringRequirements

Pset_
PrecastConcreteElementFabrication  

Pset_
SpaceFireSafetyRequirements

Pset_
PrecastConcreteElementGeneral  

Pset_
SpaceLightingRequirements

Pset_ReinforcementBarPitchOfWall
 

Pset_
SpaceOccupancyRequirements

Qto_WallBaseQuantities
 

Pset_
SpaceThermalRequirements

   
Pset_AirSideSystemInformation

   
Pset_SpaceThermalDesign

   
Pset_SpaceThermalLoad

   
Qto_SpaceBaseQuantities

Para IfcWall, as propriedades Referência e Status do grupo Pset_Common foram 
selecionadas para a “Avaliação do Ciclo de Vida (LCA)”, assim como para os demais 
Elementos Estruturais e Não Estruturais. Considerando o IfcElectricAppliance, to‑
das as propriedades dos dois grupos foram selecionadas. Ainda para estes ativos, 
e para cada IFC Predefined Type, o esquema apresenta outros grupos sugeridos. 

Tabela 5
Grupos de propriedades 
sugeridos pelo esquema 
IFC por IFC Entity.
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O Pset_ElectricApplianceTypeElectricCooker foi selecionado para ativos com ELEC‑
TRICOOKER como PredefinedType, e Pset_ElectricApplianceTypeDishwasher para o 
PredefinedType DISHWASHER. Em Espaços, o Conteúdo de Informação é solicitado 
apenas para “Gerenciamento de Relocalização”, “Gerenciamento de Espaços”, “Utili‑
zação em Tempo Real” e “Integração BIM/FM (BIM-FMI)”, sendo todas as proprieda‑
des derivadas dos grupos apresentados na Tabela 5.

Além das propriedades por IFC Entity, outros grupos presentes no esquema foram 
inspecionados. Para os Elementos Estruturais e Não Estruturais e para o grupo Equi‑
pamentos, considerando a “Avaliação do Ciclo de Vida (LCA)”, todas as propriedades 
dos grupos Pset_EnvironmentalImpactIndicators e Pset_EnvironmentalImpactValues 
foram selecionadas. Ainda para o grupo Equipamentos, com o objetivo de rastrear 
as informações referentes a fabricação e garantia, foram selecionados Pset_Manu‑
facturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation e Pset_Warranty, bem como 
Pset_Condition, Pset_ServiceLife e Pset_Asset foram escolhidos por conter informações 
sobre o status do ativo. O grupo Pset_ElectricalDeviceCommon também foi adiciona‑
do aos requisitos para todos os IfcElectricAppliance. Para o caso em que nenhuma 
propriedade do esquema IFC abrangesse uma informação necessária, outros grupos 
foram criados. No caso dos Equipamentos, foram criados dois grupos de proprie‑
dades (UMinho_TypeInventory e UMinho_Inventory) para conter informações sobre o 
inventário da universidade. Dentro do subgrupo Equipamentos de Monitorização, os 
ativos do tipo Sensor tiveram o grupo UMinho_SensorHistory desenvolvido para en‑
globar propriedades que pudessem armazenar os valores dos três tipos de medidas 
distintas realizadas pelos sensores (temperatura, umidade e concentração de CO2).

Nas tabelas de Nível de Informação Necessário (Tabela 4), o Conteúdo de Informação 
refere a tabelas secundárias organizadas como a Figura1, apresentando as proprie‑
dades selecionadas, se estas são associadas ao tipo ou a instância dos ativos, os tipos 
de dados para preenchimento das mesmas, as unidades destes valores e os propósi‑
tos associados a cada propriedade.

Figura 1
Parte da tabela 
de Conteúdo de 
Informação para um 
equipamento do tipo 
Sensor.
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3.4.3. Documentação

O aspeto Documentação foi considerado “Não Aplicável” a todos os Propósitos e ati‑
vos, visto os requisitos alfanuméricos e geométricos já englobarem toda informação 
necessária.

4. Desenvolvimento do modelo de informação

Seguindo as orientações do AIR o modelo de informação da cantina foi criado 
(Figura 2).

4.1. Processo pré‑modelação

Os pontos relevantes considerados antes do processo de modelação foram:

• Hierarquia de propriedades – o Revit associa automaticamente uma lista 
de propriedades ao modelo criado de acordo com o tipo de objeto a ser 
modelado. Portanto, foi necessária comparação entre estas propriedades e 
aquelas exigidas no Nível de Informação Necessário dos ativos para evitar a 
inserção de propriedades duplicadas.

• Propriedades sem valores – foram definidos valores neutros para 
preenchimento de propriedades em que não se tinha conhecimento de 
seus valores bem como para o caso das propriedades automáticas não 
contempladas no Nível de Informação Necessário.

4.2. Modelação

O modelo de informação foi desenvolvido segundo os requisitos de informação. Para 
cada ativo, após a modelação geométrica, inseriu‑se a lista de propriedades com 
respetivos valores. Finalizado o modelo de informação (Figura 2), o mesmo foi ex‑
portado em formato IFC.

4.3. Verificação e Validação

O ficheiro IFC exportado foi inserido no software de visualização Solibri e o processo 
de verificação foi realizado por uma comparação visual conduzida individualmente 
para cada modelo de Equipamento e para o modelo completo da edificação, incluindo 

Figura 2
Vista tridimensional 
do modelo no software 
autor.
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os espaços. A verificação atestou a presença das propriedades requeridas pelo Nível 
de Informação Necessário, mostrando os valores associados a cada uma delas. O 
processo de verificação do modelo garantiu que o arquivo IFC final gerado estivesse 
sob as determinações do AIR.

Após a verificação, o ficheiro IFC exportado foi validado através da simulação do uso 
de “Manutenção de Ativos” em uma plataforma de inteligência empresarial (Power 
BI). Um relatório FM foi criado permitindo a visualização dos dados dos Equipamen‑
tos, apresentando seu número total, localização, propriedades associadas e análise 
do prazo de garantia dos mesmos. O processo de validação garantiu que o modelo 
foi eficiente quanto ao uso pretendido.

5. Conclusões

O trabalho se destaca no contexto da implementação estratégica do BIM para FM 
por abranger o processo de definição de requisitos de informação como um todo, 
explicitando as etapas do procedimento com consideração constante às determina‑
ções da normalização aplicável. A ausência de orientações detalhadas para a criação 
de requisitos de informação voltados ao tipo específico de edificação foi confirmada 
como uma dificuldade considerável para o desenvolvimento do trabalho. Entretanto, 
a consulta da série ISO 19650 [6]–[8] ajudou a compreender o processo de geren‑
ciamento de informação com recurso ao BIM. A metodologia do Nível de Informação 
Necessário permitiu um processo simplificado, baseado em etapas, conceitos e dire‑
trizes bem definidas. A perspetiva orientada para o propósito auxiliou no processo de 
tomada de decisão quanto à relevância em exigir um ou outro nível de complexidade 
para cada tipo de informação. Em contrapartida, destaca‑se que o método proposto 
requer uma análise minuciosa para determinar o requerimento final de cada aspe‑
to de informação (geométrica, alfanumérica e documental) que um ativo específico 
exigirá quando os usos estiverem interligados para o mesmo Marco de Entrega de 
Informação. A consulta ao esquema IFC auxiliou na definição das propriedades a 
requerer, garantindo, desde o início do processo, uma seleção de requisitos focada 
em interoperabilidade. O trabalho final pode ser consultado por gestores que visam 
a definição de requisitos de informação, com recurso a metodologia BIM, e seu con‑
teúdo pode ser adaptado para atender o escopo de outras organizações e projetos. 
O processo de desenvolvimento dos requisitos, bem como as decisões tomadas du‑
rante o mesmo, podem auxiliar no gerenciamento da informação voltado a utilização 
da metodologia BIM, estando em concordância com a série ISO 19650 e EN17412‑1.
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Resumo

Os modelos BIM (Building Information Model) têm vindo a demonstrar elevado poten‑
cial para uma série de operações relacionadas com a Gestão de Espaços (GE), nomea‑
damente na representação, análise e processamento de informação sobre edifícios. 
No entanto, são também conhecidos alguns desafios à utilização eficaz de sistemas 
de informação no âmbito da GE centrados em BIM. Entre estes desafios, que ocorrem 
nas fases de conceção e de implementação, encontram-se a definição da estrutura de 
informação, que não é generalizável e que por isso tem de ser adaptada a cada caso 
específico, o caráter dinâmico dos valores, que implica a arquitetura de soluções com 
capacidade de o representar, e a variedade de especialidades envolvidas na GE rea‑
lizadas por técnicos não especialistas em BIM, que implica a utilização de interfaces 
para acesso ou atualização dos dados.

Neste artigo é apresentado um protótipo que resulta da integração de sensores am‑
bientais de baixo custo, num modelo BIM. Explorando as capacidades do BIM e a in‑
tegração de plug‑ins, a solução proposta permite o registo muito detalhado de dados 
relacionados com GE num modelo atualizado e acessível a todas as especialidades 
envolvidas nas operações de manutenção do edifício. É discutida a aplicabilidade da 
solução proposta para a gestão de um edifício universitário. 
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1. Introdução

A abordagem BIM (Building Information Model) surgiu como um paradigma de colabo‑
ração no armazenamento e partilha adequada e coerente de informação de constru‑
ção entre os vários profissionais envolvidos na indústria da Arquitetura, Engenharia 
e Construção (AEC). Apresentado como solução para lidar com grandes e muito di‑
versos volumes de dados relativos à construção, o BIM permite uma representação 
gráfica em 3D juntamente com uma base de dados para registo de atributos. A pro‑
moção da interoperabilidade é fundamental para permitir a partilha, comunicação 
e atualização da informação contida nos modelos de construção, utilizando vários 
formatos de dados e programas, envolvendo os diversos profissionais e intervenien‑
tes relacionados com o ciclo de vida do edifício [1]. A adequação do BIM aos edifícios 
existentes tem sido discutida na indústria da AEC, e, dependendo do tipo de aplica‑
ção, é geralmente enquadrada num diagrama conceptual de níveis que vão desde a 
simples representação geométrica (BIM 3D) até à utilização para a programação da 
manutenção preventiva ou planeamento da resposta a emergências (BIM 7D) [2].

Os requisitos para BIM no domínio da gestão dos edifícios são diferentes dos orien‑
tados para outras fases do ciclo de vida das construções [3]. Durante as fases de 
projeto e construção, o BIM é em geral utilizado para apoiar as diversas atividades 
de profissionais e peritos que lidam com a estimativa de custos, a otimização de 
recursos, e a programação e execução sequencial de tarefas. Em contraste, durante a 
fase de funcionamento de um edifício, a utilização do BIM para a gestão de espaços 
é mais exigente, com atributos com alterações frequentes de estado e para os quais 
é importante aceder ao seu registo histórico, com elevado nível de heterogeneidade 
relativamente a atributos e formatos, e com a necessidade de tornar a informação 
acessível a não especialistas em BIM [4]. Apesar destas dificuldades, as vantagens da 
utilização do BIM no âmbito da gestão de edifícios como uma base de dados digital 
centralizada para todos os dados sobre o edifício, apoiando a manutenção e a gestão, 
foram identificadas na literatura em muitos aspetos da vida do edifício, da segurança 
e saúde [5] ao consumo de energia [6]. A utilização de tecnologias de informação 
pelos edifícios (conhecidos como Smart Building), orientada para otimizar recursos e 
assegurar níveis sustentáveis de consumo de energia, é potenciada pela diminuição 
dos custos dos sensores digitais e pelo aumento da capacidade computacional para 
lidar com grandes volumes de dados. 

A tecnologia de rede de sensores sem fios (WSN) ganhou proeminência na gestão 
ambiental dos edifícios após a construção, ligada a abordagens BIM [7][8][9]. Uma 
WSN incorpora uma rede sem fios de dispositivos ou sensores autónomos distribuí‑
dos espacialmente para fornecer monitorização em tempo real das condições físicas 
ou ambientais. Os sensores ambientais interiores são principalmente orientados para 
monitorização da segurança [10][11] ou para a avaliação da sustentabilidade ener‑
gética e análise de desempenho e conforto [12]. Os sensores ambientais e acústicos 
podem fornecer dados sobre a ocupação do edifício [13][14][15][16] e as condições 
ambientais a que o edifício está, em tempo real, sujeito [17]. Ainda assim, a automati‑
zação da avaliação de dados tem de ser devidamente implementada, devido a desafios 
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como o volume dos conjuntos de dados, a harmonização dos níveis de detalhe e a in‑
teroperabilidade com os formatos existentes utilizados [18]. Quanto à integração do 
BIM em soluções enquadráveis na Internet of Things (IoT), a investigação encontra‑se 
ainda numa fase inicial, em que a maioria dos estudos são principalmente teóricos e 
conceptuais [19] ou orientados para a construção de protótipos [20].

A preservação e salvaguarda dos edifícios é uma preocupação permanente das uni‑
versidades. Por conseguinte, é da maior importância dispor de recursos e instru‑
mentos para promover a sua segurança e sustentabilidade. De facto, alguns grandes 
desafios surgem no caso de edifícios universitários aplicarem sensores no contexto 
de processos de gestão de espaços baseados em BIM, tais como as dificuldades em 
instalar os sensores de forma não invasiva quando existe um valor patrimonial atri‑
buído às construções, ou a dificuldade em assegurar a integração, em tempo real, dos 
dados recolhidos pelos sensores numa plataforma 3D, como exemplificam os senso‑
res ambientais e acústicos colocados em edifícios de uso intensivo.

Neste trabalho é apresentado um protótipo que resulta da integração de sensores 
ambientais de baixo custo num modelo BIM orientado para a gestão de espaços. 
Pretende‑se com esta solução democratizar o acesso à informação permitindo a con‑
sulta, armazenamento e atualização de valores por especialistas e não especialistas 
em BIM correspondentes às diferentes áreas técnicas envolvidas na gestão e manu‑
tenção de espaços. O estudo de caso é o Pavilhão de Engenharia Civil, um edifício 
universitário polivalente localizado no campus da Alameda do Instituto Superior 
Técnico, da Universidade de Lisboa.

2. Contexto

Os edifícios universitários podem envolver uma variedade de atividades que de‑
correm em espaços que vão de salas de aula a gabinetes, laboratórios, serviços, e 
espaços técnicos e de apoio às instalações. Do ponto de vista da gestão, existe uma 
diversidade de características e atributos (por exemplo, áreas e mobiliário para sa‑
las de aula, equipamento para laboratórios, etc.), existindo normalmente um grande 
número de especialidades envolvidas nas atividades diárias de gestão (por exemplo, 
espaços de sala de aula geridos por um serviço central da universidade, laboratórios 
por grupos de investigação, gabinetes de um departamento, etc.). A informação de 
interesse para os gestores é também normalmente diversa, extensa e dinâmica, uma 
vez que os edifícios da universidade funcionam durante todo o ano, por vezes aber‑
tos em permanência, e com grande utilização por uma grande comunidade universi‑
tária, exigindo assim manutenção constante.

Uma solução BIM, em confronto com a construção de apenas uma base de dados 
como um repositório centralizado, destaca‑se devido a capacidade de visualização 
em 3D dos espaços e dados, permitindo também a projeção de soluções futuras, 
apresentando um elevado potencial no apoio à gestão de dados do edifício. Alguns 
exemplos de implementações exploratórias de BIM na gestão de espaços (GE) de 
edifícios universitários já existem.
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Galiano‑Garrigós e Andújar‑Montoya [21] apresentou um quadro teórico para a in‑
tegração do GE‑BIM, no âmbito das operações e manutenção dos edifícios universi‑
tários. A investigação salientou a importância de adotar o BIM em conjunto com a 
GE para proporcionar uma manutenção mais eficiente utilizando tecnologias emer‑
gentes para a captura de dados, tais como sensores inteligentes. Um estudo de caso 
sobre a aplicabilidade do paradigma proposto a um edifício no campus da Univer‑
sidade de Alicante, em Espanha, demonstrou a sua viabilidade e potencial como um 
sistema abrangente de acesso e partilha de informação entre os vários interessados 
envolvidos na manutenção de edifícios.

Kassem et al. [22] apresentou um caso de estudo com um total de 32 edifícios não 
residenciais no campus da Universidade de Northumbria em Inglaterra, os quais fo‑
ram modelados em BIM orientado para GE. O estudo permitiu a avaliação do valor de 
tais soluções quando comparados com os processos tradicionais de transmissão de 
informação, e o aumento da eficiência na execução de ordens de trabalho. Permitiu 
também a enumeração de alguns dos principais desafios no processo, entre os quais 
questões relacionadas com a interoperabilidade e a presença de vários sistemas 
operacionais para gerir os edifícios, mas também a inexistência de especificações 
relacionadas com o BIM para requisitos de modelação GE.

Um outro caso de estudo foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Civil da 
Universidade Nacional de Tecnologia de Taipé, em Taiwan [23]. O estudo propõe um 
sistema para discutir e analisar todo o processo de gestão da manutenção. O mode‑
lo centrou‑se no trabalho de manutenção das instalações ao qual foi atribuído um 
código de cores aos elementos do BIM para mais facilmente compreender o estado 
dos trabalhos de manutenção. Foi também incluída uma comparação funcional da 
apresentação, registo e pesquisa entre a solução BIM e o sistema tradicional de in‑
formação em papel e de gestão.

Muñoz Pavón et al. [24] quantifica o impacto da digitalização da informação na ma‑
nutenção e gestão dos edifícios universitários. Uma solução integrada sensor‑BIM 
[25] foi proposta para um pavilhão na Universidade de Cagliari, em Itália, onde, atra‑
vés de uma plataforma de interface BIM, foram centralizados os dados relativos às 
condições interiores do edifício medidas (temperatura e luminância e parâmetros de 
consumo de energia). O objetivo da solução foi fornecer os meios para avaliar o con‑
forto e a eficiência energética do edifício, facilitando os procedimentos de auditoria 
energética.

Villa et al. [26] apresentam uma estrutura totalmente automatizada composta por 
sensores IoT e uma plataforma BIM para apoiar a manutenção preventiva numa sala 
de laboratório do Politécnico de Turim, em Itália.

Da análise dos casos apresentados poder‑se‑ão sintetizar não apenas os benefícios 
da utilização de plataformas BIM como base para gestão dos dados dos edifícios, 
mas também as dificuldades expectáveis. A estrutura de informação, dependente de 
cada caso específico, a necessidade de manutenção de registos históricos dos espaços, 
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e a adoção de interfaces para facilitar ou a atualização a consulta da informação no 
BIM, serão os principais desafios a considerar.

3. Materiais e métodos

3.1. Metodologia geral

O fluxo de trabalho proposto baseia-se nas diretrizes sugeridas por McArthur [27], 
estabelecendo as bases do modelo na identificação das necessidades do cliente e na 
previsão dos dados que irão enriquecer o modelo 3D. As fases do fluxo de trabalho 
(Figura 1) consideradas são:

Identificação de processos GE – A identificação do atual fluxo de trabalho de gestão e 
manutenção das instalações é obrigatória para determinar o âmbito e a estrutura da 
informação do modelo. Com a ajuda da equipa de manutenção os resultados nesta 
fase devem determinar o âmbito do projeto, o nível de detalhe do modelo e dos da‑
dos 3D, a manutenção chave e a informação GE, as necessidades de levantamento e 
revisão em detalhe do protocolo atual para registar, organizar e arquivar a informa‑
ção de operação e manutenção.

Recolha de informação – A importância das técnicas utilizadas para o levantamento 
dos dados geométricos reside no nível de detalhe requerido para o projeto. Além 
disso, uma estrutura de dados adequada para os atributos ligados aos espaços iden‑
tificados tem de ser estabelecida de acordo com o contexto decidido.

Construção do BIM – O produto a entregar nesta fase será o modelo 3D baseado na 
informação geométrica disponível, com um nível pré-definido de complexidade e os 
atributos relevantes. Este modelo atua como plataforma central para o armazena‑
mento de dados, permitindo a extração de informação de elementos, e mantendo 

Figura 1
Fluxo geral da solução 
implementada.
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uma versão atualizada dos atributos através de uma ligação dinâmica a folhas de 
cálculo externas.

Enriquecimento do modelo – A informação de manutenção e gestão do espaço está in‑
cluída e ligada ao modelo 3D. No estudo de caso, a informação considerada relevante 
são os dados dos sensores, informação relativa aos espaços, dados de manutenção 
e condições do ativo. A interação com o modelo do edifício é melhorada através do 
desenvolvimento de uma interface, funcionando como uma ponte para as diferentes 
ferramentas utilizadas.

3.2. Caso de Estudo

O Pavilhão de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico (IST), no campus da 
Alameda, em Lisboa, foi concebido em 1982 e construído na década de 1990. Tem 
403 salas, num total de sete pisos ocupados com salas de aula, gabinetes, auditório, 
museu, biblioteca, bar, cantina, terraços, laboratórios, galerias técnicas, e uma gara‑
gem. A área de implantação do edifício é de cerca de 100 m por 55 m.

O modelo BIM foi desenvolvido usando Autodesk Revit®, dada a sua capacidade 
de interoperabilidade com outros softwares. Um conjunto de desenhos (plantas em 
formato CAD) fornecidas pelo gestor do edifício foi utilizado como fonte principal de 
dados geométricos, e complementada por inspeções visuais e medições locais. Os 
pavimentos, paredes, janelas, portas e tetos foram selecionados como os principais 
elementos que permitiram a definição e registo de espaços (denominados “salas” 
no software), sendo compatível com a unidade espacial “sala” usada na gestão do 
edifício. Foi aplicado um nível generalizado de detalhe, com uma geometria 3D que 
descreve a dimensão, forma e localização aproximada, para permitir uma descrição 
clara do espaço e uma representação geométrica abrangente do edifício, mantendo 
simultaneamente um modelo adequado para fins de manutenção.

As reuniões com o gestor do edifício foram centrais na solução encontrada e permiti‑
ram compreender o fluxo de informação envolvido no processo de gestão, existindo 
atividades de gestão que requerem um registo num sistema central do campus (por 
exemplo, intervenções na rede elétrica, grandes obras de construção), enquanto ou‑
tras são decididas ou organizadas pelo gestor do edifício, ou seja, localmente (por 
exemplo, administração de fechaduras de portas, limpeza, configuração de ocupação 
máxima da sala), onde o foco da solução desenvolvida engloba o conjunto de re‑
quisitos geridos localmente. Com isto em consideração, foi definida e integrada no 
modelo uma árvore de atributos (Figura 2).
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Foram introduzidos no modelo dados relacionados com a manutenção e gestão do 
espaço, informação sobre as condições dos bens, manutenção, e regulamentos espe‑
cíficos do período pandémico associado ao covid-19. A estrutura da base de dados 
é composta por atributos que representam aspetos da informação selecionada para 
enriquecer o modelo. Estes  foram classificados em quatro grupos de atributos no 
modelo BIM: "gestão do espaço", "dados de manutenção", "condições dos ativos" e "da‑
dos dos sensores".

Sob o grupo "gestão do espaço", os atributos selecionados estão associados a infor‑
mação relativa a utilização do espaço. No grupo "dados de manutenção", os atributos 
selecionados estão relacionados com informação técnica, por exemplo ligações de 
Intranet para aceder às bases de dados centrais de manutenção interna do campus, 
frequência de manutenção e dados relacionados com a vida útil dos equipamentos, 
e um registo histórico dos sucessivos trabalhos de manutenção. Sob a hierarquia das 
"condições do ativo", os atributos selecionados estavam relacionados com instalações 
controladas pelo gestor. Sob o grupo "dados dos sensores", são armazenados dados 
ambientais, exibindo os últimos valores registados pelos sensores e apresentando 
uma ligação para aceder aos dados históricos para cada variável. Permitindo que o 
gestor ative o procedimento que permitirá melhorar o conforto térmico e níveis de 
satisfação dos utilizadores do espaço.

Figura 2
Árvore de atributos para 
o modelo BIM.
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A atualização da informação recorre a uma solução que tem por base folhas de cál‑
culo no sentido de facilitar a atualização dos valores dos atributos no modelo Auto‑
desk Revit® por peritos não especialistas em BIM. As folhas de cálculo são também 
utilizadas para armazenar e manter o histórico das medições dos sensores.

As tabelas com informação editável das salas e bens são exportadas para o formato 
de folha de trabalho Microsoft Excel® (*. xlsx). Depois, após edição da folha de cál‑
culo Excel, o plug‑in DiRoots® para Revit [28] é utilizado para atualizar a informação 
editada de volta para o modelo BIM. Respondendo também às necessidades de ter 
um registo histórico de intervenções, um script VBA permite guardar e registar todos 
os dados numa pasta de trabalho diferente, permitindo a sua consulta e filtragem 
usando as funções regulares do Microsoft Excel®. A base de dados BIM pode ser 
editada utilizando a folha de cálculo que está ligada ao modelo, mas só será atuali‑
zada após validação, conduzida pelo gestor, sobre o conteúdo e qualidade dos dados 
introduzidos nos relatórios.

Para a aquisição e inserção de dados do sensor no sistema, o sensor foi ligado atra‑
vés de uma rede Wi‑Fi utilizando a plataforma Microsoft Azure®, englobando uma 
solução IoT. O sensor foi programado para registar as condições ambientais, regis‑
tando a iluminância [lx], pressão [hPa], humidade relativa [%], e temperatura [°C], de 
dois em dois minutos. Os dados são registados e visualizados na plataforma Azure 
e depois exportados para uma folha de cálculo Microsoft Excel® que contém todos 
os registos de dados. Para o processo de atualização dos dados no modelo Revit, 
foi criado um modelo genérico que representa o formato e a localização do sensor. 
O consequente registo de informação dos modelos genéricos foi exportado para um 
formato de folha de trabalho Microsoft Excel® (*. xlsx) através do plug‑in DiRoots® 
para Revit e ligado à folha de registo de dados. Isto permite a atualização do modelo 
BIM com a última entrada de valor de dados, mantendo ao mesmo tempo uma liga‑
ção a todos os registos através de uma ligação URL.

A interface de consulta (Figura 3) consiste num painel de controlo desenvolvido 
no painel interativo Microsoft Power BI®, sintetizando a informação recolhida em 
infográficos e permitindo a consulta com operações de filtragem de informação as‑
sociados a representações gráficas do edifício em 2D ou 3D, e tabelas personaliza‑
das. A importação de dados é realizada através do plug‑in Tracer [29]. A interface no 
painel interativo é utilizada para consulta, contendo dados apenas de leitura.
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Em síntese (figura 4), o processo envolve quatro fases: (i) Introdução de dados; (ii) 
Notificação; (iii) Revisão e aprovação; e (iv) Atualização e armazenamento. As duas 
primeiras fases dizem respeito à intenção de acrescentar novos dados, e as duas 
últimas envolvem a revisão e autorização, permitindo a apresentação e atualização 
de dados. O gestor só precisa de controlar o formato e qualidade da informação sem 
a necessidade de introduzir ou editar diretamente a informação no BIM, através da 
verificação da folha de cálculo Excel. No caso dos dados dos sensores, o gestor não 
necessita de validar a informação, mas deve verificar a conformidade dos dados para 
identificar problemas e promover ações. Os dados são transferidos para uma folha 
de cálculo editável que, por sua vez, pode ser importada pelo BIM através do plug‑
‑in DiRoots. Uma folha de cálculo ligada permite manter um registo completo das 
intervenções e é alimentada através de um script VBA. Esta informação, e os dados 
do modelo BIM acedidos através do plug‑in Tracer, podem ser visualizados numa 
interface Power BI.

Figura 3
Exemplo de um 
relatório do Microsoft 
Power BI® para o 
edifício do estudo de 
caso.

Figura 4
Fluxo de atualização 
e visualização da 
informação.
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4. Discussão e conclusão

A solução apresentada demonstrou eficiência no registo e atualização de informação 
com interesse para a gestão de edifícios, utilizando o BIM como plataforma centra‑
lizada de dados. No conjunto dos dados trabalhados foram considerados valores 
obtidos por sensores ambientais, e dados relativos aos espaços e às intervenções no 
edifício. A solução permite o acesso e atualização por especialistas e não‑especialis‑
tas, enquanto um gestor BIM mantém um modelo atualizado com a informação mais 
recente sobre cada espaço. Em paralelo, os registos históricos são mantidos e ligados 
ao modelo, permitindo a obtenção de valores históricos, fornecendo informação para 
apoio à decisão.

Os dados relacionados com as necessidades de gestão dos espaços são específi‑
cos para cada caso, e os modelos de informação para manter a funcionalidade do 
sistema devem adaptar‑se aos requisitos de utilização desses espaços. Isto é parti‑
cularmente observável em estruturas complexas, tais como edifícios universitários 
polivalentes, que apresentam uma elevada heterogeneidade de dados, e utilizações 
e funções distintas dos espaços.

O conforto ambiental e a eficiência energética são questões importantes na gestão 
de edifícios. Centralizar os dados numa solução BIM permite a compreensão dos da‑
dos relativos à orientação espacial, dimensões e utilização do edifício, por exemplo, 
relacionando‑os com valores de iluminação relativos à exposição solar. A solução 
permite ainda apoiar as tarefas comuns de extração e visualização de informação, 
tais como a produção de secções, planos, ou mapas temáticos.

A gestão de edifícios utilizando software BIM requer conhecimentos especializados, 
enquanto as especialidades técnicas envolvidas na operação e manutenção do edi‑
fício são realizadas essencialmente por técnicos não especialistas em BIM. Assim, é 
fundamental que o acesso ao modelo e a sua atualização sejam possíveis através de 
ferramentas de fácil utilização ligadas ao BIM. A arquitetura do sistema desenvolvido 
permitiu explorar este fluxo de dados bidirecional através de folhas de cálculo e de 
um painel de controlo interativo.
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Resumo

Não há dúvidas sobre a importância do período de operação de um ativo de infraes‑
trutura quando comparado ao seu ciclo de vida. Porém, apesar de tal relevância, 
faltam ferramentas e fluxos de trabalho que permitam gerenciar de forma segura 
e dinâmica a massa de informações que é gerada durante a operação de tais ativos. 

Neste artigo – focado em pontes e viadutos ‑ serão apresentados conceitos de Ge‑
mêo Digital e como podem auxiliar às equipes de engenharia, a fim de fornecer-lhes 
informações para tomadas de decisões de forma ágil, segura e holística. 

Somado a isso, será apresentado um fluxo de trabalho sugestivo que permita a in‑
tegração de tais informações. Passando pela captura em massa de dados em campo, 
modelagem BIM, coleta de dados a partir de inspeções em campo, sensores e ferra‑
mentas de gestão física e financeira de ativos. 

Por fim, será apresentado um caso de estudo retratando o processo e resultados da 
aplicação de tal fluxo em um viaduto na cidade de São Paulo – Brasil.
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1. Introdução

Estima‑se que no Brasil existam mais de 130.000 pontes e viadutos, que são deno‑
minadas como Obras de Arte Especial (OAE) [7]. Tais estruturas são fundamentais 
para os modais rodoviários e ferroviários, permitindo a continuidade geométrica do 
traçado desejado. Tendo em vista o grande volume de ativos existentes e sua ineren‑
te necessidade de conservação e manutenção, o estudo de caso em questão procu‑
rou utilizar conceitos de Gémeos Digitais (GD) e BIM direcionados ao segmento de 
gestão de ativos, a fim de fornecer às equipes de engenharia e gestão informações 
para tomadas de decisões de forma ágil, segura e holística. A seguir apresentada uma 
breve revisão bibliográfica de GD aplicados à gestão de ativos da construção civil.

1.1. Gémeos digitais

Os GD podem ser classificados em Digital Twin – Prototype (GDP) e Digital Twin – Ins‑
tance (GDI) [1]. No contexto do presente estudo de caso, a definição GDI se mostra 
mais aderente, onde entende-se que um Gémeo digital que representa um específico 
produto físico a qual a representação digital permanece vinculada ao longo de toda 
vida útil de tal produto. Este GD pode conter as seguintes informações, não estando 
limitado a estas: Modelo 3D com fidelidade geométrica que represente com precisão 
o produto e seus componentes, relação dos materiais e componentes que compõe 
o produto, relação das ações e intervenções que já ocorreram no produto desde o 
início de seu ciclo de vida, juntamente com os resultados de quaisquer medições e 
ensaios já realizados, e por fim o estado operacional do produto, a ser capturado e 
registrado a partir do uso de sensores.

Outra definição que auxilia no entendimento sobre o conceito de GD é a que sugere 
que um GD pode ser definido como uma representação virtual de um ativo físico ha‑
bilitado por meio de dados e simuladores para previsão em tempo real, otimização, 
monitoramento, controle e decisão aprimorada. [2]

A imagem abaixo ilustra o fluxo de dados entre o ativo físico e sua representação 
digital, podendo ser realizado de forma automatizada ou não.

Figura 1
Fluxos de dados em um 
Digital Twin. Fonte:[2].



620 APLICAÇÃO DE CONCEITOS DE GÉMEO DIGITAL E BIM: ESTUDO DE CASO NA GESTÃO 
DE PONTES E VIADUTOS

1.2. Gémeo Digital na Gestão de Ativos na Construção Civil

A aplicação de GD na fase de Operação e Manutenção (O&M) pode contribuir de 
forma substancial na gestão dos ativos de construção civil [3][12][13][14], onde glo‑
balmente existem diversos estudos já publicados [4].

No contexto de gestão de ativos, os GD podem ser divididos em três frentes de apli‑
cação. A primeira trata‑se de monitoramento, que tem como foco a captura de dados 
do ativo físico para atualização de sua representação digital. A segunda categoria 
é definida como análise, que é feita a partir da combinação dos dados oriundos de 
campo com sua representação digital. Nesse momento são realizados os diagnósti‑
cos necessários para as tomadas de decisão. A terceira é denominada ação, que não 
só se concentra na coleta de dados das partes físicas para as partes virtuais, mas 
também busca intervir nas partes físicas usando partes virtuais, como por exemplo, 
o controle automático de componentes de um ativo [3].

Ao obter informações geométricas a partir de nuvens de pontos [8] e imagens [9] o 
GD pode ser empregado para detectar tanto falhas construtivas, quanto anomalias 
decorrentes da utilização e/ou falta de manutenção daquele ativo. Ao utilizar senso‑
res e consistentes fluxos de trabalho, o GD pode ser empregado para monitorar as 
condições do ativo como um todo e seu componentes [11], onde a partir dessa massa 
de informações é possível diagnosticar as inconsistências para que as decisões se‑
jam tomadas baseadas em dados.

No contexto de OAEs, estudos utilizando tecnologias avançadas de sensoriamento 
remoto, incluindo varredura a laser terrestre, vídeo e fotogrametria para captura rá‑
pida e precisa do estado de uma ponte, combinado à modelagem 3D paramétrica 
e processamento de dados oriundos de campo [13] serviram de referência para o 
estudo de caso objeto deste artigo.

2. Metodologia

A seguir será descrita a metodologia de trabalho utilizada no estudo de caso em 
questão, que será focado em pontes e viadutos já existentes. O fluxo de trabalho 
simplificado está representado na imagem abaixo: 

Figura 2
Fluxo de trabalho 
Simplificado. Fonte: o 
autor.
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2.1. Digitalização do ativo

O processo de gestão de pontes e viadutos passa pela necessidade de documentar 
as intervenções realizadas – especialmente as que impactam a geometria e seções 
estruturais – ao longo de sua vida útil. Tais informações são fundamentais para pos‑
sibilitar tomadas de decisão baseadas em dados consistentes, promovendo ações 
com maior potencial de precisão e racionalidade.

Tendo em vista a rotineira ausência de projetos e documentações em OAEs exis‑
tentes e a necessidade de precisão e agilidade no cadastro das geometrias, optou‑
‑se pela utilização da metodologia laser scanning. A utilização de tecnologias de 
levantamento de dados em massa permite aumentar o volume de pontos coletados, 
tornando o processo mais preciso, veloz e consistente. 

A partir da nuvem de pontos que é gerada, a mesma será utilizada como referência 
geométrica para modelagem tridimensional. Dessa forma é otimizada a captura e 
disponibilização dos dados capturados campo, minimizando erros e inconsistência 
de dados nas etapas seguintes.

2.2. Modelagem BIM 

Para potencializar a utilização das informações geométricas e paramétricas dos ele‑
mentos que serão modelados, a metodologia BIM cumpre um papel essencial. A fim 
de garantir que as informações sejam registradas conforme necessidade da gestão 
de manutenção é definido o Level of Development (LOD) necessário para que o mo‑
delo tenha detalhes suficientes, do ponto de vista de informações gráficas e não‑
-gráficas. A especificação de nível de LOD é uma referência que permite especificar 
e articular com alto nível de clareza o conteúdo e a confiabilidade dos Modelos, em 
vários estágios do processo de projeto e construção [6].

2.3. Ambiente de Integração de Dados

Para que seja possível realizar as conexões bi‑direcionais entre o ativo físico e sua 
representação digital, é necessário que haja um ambiente que permita tanto o fluxo 
de informações quanto o armazenamento e consumo das mesmas. Tal ambiente con‑
siste em uma plataforma, em nuvem, que permita tanto o desenvolvimento – dada 
a necessidade de se adaptar as necessidades operacionais inerentes à gestão do 
ativo – quanto a integração por meio de Application Programming Interface (API).

Ou seja, é neste ambiente que é realizada de forma prática a integração do modelo 
BIM com dados provenientes de sensores, por exemplo

2.4. Entrada de dados

Conforme descrito anteriormente, a entrada de dados pode ocorrer de forma ma‑
nual ou automática. Entende‑se como entrada manual a transição de dados que 
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necessitam ser coletados e/ou transmitidos por meio de intervenção humana, como 
por exemplo, a avaliação do nível de criticidade de uma anomalia em um elemento 
estrutural.

A entrada automática por sua vez, consiste na transmissão de dados do ativo físico 
para o digital sem intermédio humano. Para esse caso utiliza‑se como exemplo os 
sensores que estejam conectados à internet e tenham capacidade de realizar o envio 
automático de suas leituras para a rede.

2.5. Plataforma de Gestão de Ativos

Por fim, toda essa massa de dados é concentrada e gerida em uma plataforma que 
permitirá:

• Repositório das informações coletadas em campos;
• Interface tridimensional com o modelo BIM e demais informações agregadas 

ao longo da vida útil do ativo;
• Definição dos tratamentos adequados para cada tipo de anomalia;
• Estimativas orçamentárias, a partir do cadastro de bases públicas de insumos 

e parametrização de serviços associados a cada tipo de tratamento;
• Gestão do prazo das intervenções necessárias para recuperação do ativo;
• Elaboração de relatórios automatizados, tanto de enfoque técnico, quanto de 

gestão física-financeira.

3. Estudo de Caso

O presente estudo de caso teve como campo de aplicação OAEs na cidade de 
São Paulo, Brasil, onde as pontes e viadutos que foram objetos deste estudo de caso, 
eram estruturas já existentes. Com base na metodologia apresentada no tópico ante‑
rior, foram realizados ao longo do ano de 2021 atividades de campo e atividades de 
modelagem e desenvolvimento. 

As atividades de campo compreendem os serviços levantamento da geometria do 
ativo e mapeamento das anomalias existentes. Já as atividades de modelagem e 
desenvolvimento referem‑se ao processo de digitalização do ativo, por meio de mo‑
delagem BIM, e desenvolvimento de solução que permitisse não só a integração dos 
dados entre o ativo físico‑digital, mas também a realização de gestão técnica, física 
e financeira do ativo. Tal solução foi denominada como Sistema Integrado de Gestão 
de Ativos (SIGA). A imagem abaixo ilustra as informações de entrada no sistema e 
as saídas que tem como principal objetivo promover a melhoria na gestão do ativo 
como um todo.
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3.1. Levantamento de Geometria

A partir do uso de laser scanner terrestres, foi gerada uma nuvem de pontos para 
mapeamento da geometria do ativo. A fim de garantir a densidade da nuvem, estabe‑
leceu‑se a taxa mínima de 1000 pontos x m², buscando garantir o mapeamento de 
detalhes geométricos das pontes e viadutos, de forma que seja possível identificar, 
por exemplo, variações de seção nos elementos estruturais.

Após o trabalho de campo, foi realizado o processamento dos dados, que em diversos 
casos atingia a ordem de 50GB, para posterior geração da nuvem de pontos. Tal pro‑
cessamento foi realizando utilizando um software que além de processar, permite a 
interação com a nuvem, auxiliando na extração de medidas e na eliminação de áreas 
de pontos não‑relevantes.

3.2. Modelagem BIM

Com o auxílio da nuvem de pontos, foram realizadas as modelagens 3D paramétri‑
cas das pontes e viadutos. Nesse processo a geometria dos elementos foi definida a 
partir dos dados extraídos da nuvem, permitindo que os modelos fossem geometri‑
camente fidedignos aos ativos existentes em campo.

Figura 3
Entradas e saídas da 
solução SIGA. Fonte: o 
autor.

Figura 4
Nuvem de pontos de 
alta densidade. Fonte: 
o autor.
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Cabe ressaltar a importância da inclusão de informações geométricas e não‑geomé‑
tricas para representar os elementos estruturais, como a função estrutural de cada 
elemento e as características do material que os compõe. Essa ação é fundamental 
para que o modelo possa atuar como uma referência consistente nas etapas seguintes.

3.3. Registo de Anomalias

A partir de uma aplicação mobile que possibilita que equipes de campo tenha acesso 
ao modelo 3D, as anomalias são mapeadas diretamente nos elementos estruturais, 
registrando suas características, parecer prévio e imagens que a referenciem e ilus‑
trem. A aplicação possibilita a utilização offline – característica fundamental para 
esse tipo de segmento.

Após a conclusão do levantamento de anomalias pela equipe de campo, os dados 
atrelados são enviados por meio de sincronia à um ambiente em nuvem, concebido 
a partir de desenvolvimento computacional próprio e integração com APIs, viabili‑
zando o acesso ao modelo e às informações coletadas em campo.

Figura 5
Elementos modelados 
conforme características 
estruturais. Fonte: o 
autor.

Figura 6
Registo de anomalias 
no modelo. Fonte: o 
autor.
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3.4. Integração dos Dados

A partir da integração com os dados oriundos da inspeção em campo, a plataforma 
web possibilita a visualização espacial de cada um dos ativos, bem como as anoma‑
lias atreladas de forma espacializada e suas respectivas características. Essa massa 
de dados centralizada e digitalizada, permite a aplicação combinada com softwares 
de Business Intelligence, gerando uma série de indicadores, gráficos e dashboards que 
irão permitir uma análise otimizada sobre as reais condições do ativo em questão.

Além disso, foi desenvolvido um módulo que realiza a geração de relatórios técnicos 
personalizados das anomalias registradas em campo, apresentando tando as carac‑
terísticas da anomalia, quanto imagens e sua localização no modelo BIM.

A solução prevê também o recebimento de dados oriundos de sensores. O fluxo sim‑
plificado abaixo representa o caminho que os dados coletados irão percorrer desde 
o campo até ao servidor em nuvem, sendo este último integrado via API com o SIGA, 
viabilizando o consumo das leituras de campo de forma remota. 

Figura 7
Integração do modelo 
com dados coletados 
em campo. Fonte: o 
autor.

Figura 8
Relatórios 
automatizados e 
personalizados. Fonte: 
o autor.
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A integração com sensores é fundamental para o monitoramento de ativos que es‑
tejam em situações de maior criticidade, permitindo entender com maior precisão o 
seu comportamento real. Os dados coletados por sensores como LVDT, Acelerômetro 
e Strain Gauge são essenciais para a avaliação global da estrutura bem como a cali‑
bração de modelos estruturais. Na imagem abaixo é possível observar um exemplo 
de integração modelo‑sensor, onde há uma representação digital do posicionamento 
do sensor perante ao elemento e os respectivos dados coletados.

3.5. Tratamentos e Gestão da Manutenção

Para definição e atribuição dos tratamentos recomendados, a plataforma conta com 
um módulo que permite o cadastro prévio de tais tratamentos para que posterior‑
mente possam ser correlacionados às anomalias. Cada tratamento possui atrelado 
a si os serviços necessários para recuperação, bem as composições de insumos e 
mão‑de‑obra. 

Junto às composições são atribuídas as bases orçamentárias, visando a geração auto‑
matizada de orçamentos de referência, permitindo que o gestor tenha entendimento 
do investimento necessário para recuperação do ativo em questão. 

Figura 9
Fluxo simplificado de 
transmissão de dados 
de sensores. Fonte: o 
autor.

Figura 10
Integração entre 
modelo e dados de 
sensores. Fonte: o autor.
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O módulo de gestão de prazo permite a definição tanto dos prazos estimados para 
execução dos tratamentos, quanto a gestão dos prazos reais, permitindo que o gestor 
realize o acompanhamento da evolução das correções naquele ativo. Por fim, todos 
os dados presentes na plataforma são reproduzidos em dashboards compostos de 
indicadores e gráficos, que tem como objetivo apresentar o status daquele ativo de 
forma gerencial e didática.  

4. Conclusões 

Atualmente já existem diversas pesquisas que ressaltam os potenciais de aplicação 
de GD na gestão de ativos da construção civil [3][4]. O presente artigo teve como ob‑
jetivo apresentar de forma prática a utilização combinada de conceitos de BIM e GD 
na gestão de pontes e viadutos, estruturas de extrema importância para a logística 
de qualquer país.

Observou‑se que nos casos de estruturas existentes, é de suma importância um tra‑
balho minucioso e preciso na coleta das informações geométricas e estruturais, para 
que de fato se tenha uma representação digital fidedigna à realidade. Tal ação pode 

Figura 11
Exemplo de relatório 
orçamentário 
automatizado. Fonte: o 
autor.

Figura 12
Dashboard com 
indicadores de 
anomalias. Fonte: o 
autor.
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ser otimizada a partir de métodos de coleta em massa, como por exemplo, laser 
scanning, que além de promover maior agilidade, garante precisões milimétricas e 
redução de exposição de equipes em locais de difícil acesso. 

A partir da aplicação do estudo de caso, foi possível observar otimização na realiza‑
ção das inspeções em campo, permitindo maior precisão das informações coletadas 
e tratadas e redução do tempo necessário no fluxo de coleta, processamento e dispo‑
nibilização dos dados. Além disso, por ser uma metodologia de trabalho que promo‑
ve intensa digitalização e integração de uma série de grupos informacionais, existe 
a expectativa de redução entre 10% a 25% das despesas operacionais associadas a 
esse tipo de atividade.

Por fim, sugere-se que novas pesquisas sejam desenvolvidas no sentido de estabele‑
cer protocolos de transmissão de dados de sensores localizados em regiões remotas, 
característica comum de ativos da construção civil; e meios de interoperabilidade 
entre dados oriundos de sensores e modelos estruturais, de forma que permita o 
entendimento, por exemplo, de como deformações excessivas em determinados ele‑
mentos podem afetar o conjunto estrutural como um todo.
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Resumo

O setor da construção civil gera muitos impactos ambientais, entre eles a grande 
quantidade de resíduos. Além de ser considerado um impacto ambiental, a geração 
de resíduos pode ser vista também como um problema econômico. A economia cir‑
cular surge como uma solução para a administração dos resíduos gerados, na qual 
os recursos deixam de ser somente explorados e descartados e passam a ser reapro‑
veitados em um novo ciclo. Formas de se integrar a economia circular na indústria 
da construção vêm sendo estudadas e discutidas, entre elas o uso da modelagem da 
informação da construção (BIM). BIM pode ser aplicada para atingir objetivos espe‑
cíficos, possibilitando seu uso para suportar a integração entre a indústria da cons‑
trução e a economia circular. Dada a importância do setor para a economia, se faz 
necessária a investigação de métodos que apoiem modelos de negócios mais sus‑
tentáveis para então promover a sustentabilidade da economia, do meio ambiente 
e da sociedade. Desta forma o presente artigo tem como objetivo identificar através 
de uma revisão sistemática da literatura como BIM tem sido utilizada para suportar 
a economia circular. As práticas utilizadas nos trabalhos estudados integraram a eco‑
nomia circular não somente aos modelos BIM, mas aos processos. Com isso foram 
abordadas cinco possibilidades de usos de modelos BIM,  de acordo com sua adoção 
na utilização na economia circular.
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1. Introdução

As empresas de construção ao longo das décadas adotaram os modelos de negócios 
do berço ao túmulo [1]. O atual modelo econômico linear de fazer, usar e descartar 
está crescendo de forma insustentável, muito além dos limites finitos do planeta Ter‑
ra [2]. Por isso, a indústria da construção é um dos maiores consumidores mundiais 
de recursos (areia, materiais de construção) e produz uma quantidade significativa de 
resíduos [3]. Assim, é necessário praticar a prevenção e redução do desperdício em 
todas as fases da construção [4]. 

Como uma forma de repensar a maneira como os recursos estão sendo usados não 
apenas para a produção e os sistemas econômicos, mas também para enfrentar a 
escassez de recursos à medida que a população humana e as demandas crescem, 
surgiu a ideia de “circularidade” [5].

A economia circular é importante na adoção de modelos de negócios verdes porque 
o atual sistema econômico industrial não é mais sustentável [1]. O objetivo principal 
em uma economia circular é garantir que a utilidade máxima seja obtida dos mate‑
riais por meio da reciclagem e reutilização direta [6].

Em uma economia circular, os produtos em final de vida ainda são considerados 
recursos e são reintroduzidos no circuito econômico [2]. Ou seja, é garantido que os 
valores derivados dos materiais são mantidos na economia por um período prolon‑
gado para diminuir a quantidade de resíduos que está sendo transferida para aterro, 
melhorando assim a sustentabilidade do meio ambiente e do negócio [6].

O tipo de modelo de negócio adotado pelas construtoras tem potencial para pro‑
mover a sustentabilidade da economia, do meio ambiente e da sociedade [1]. As 
tecnologias digitais são motores de mudança nos processos tradicionais e nas ca‑
deias de valor da indústria, e possuem um grande potencial para a realização de 
uma economia circular no setor de construção [3]. O conceito de Economia Circular 
promove soluções tecnológicas e de negócios para criar maior valor, reduzindo ao 
mesmo tempo a transferência de recursos [7].

Apesar da construção civil ser uma das indústrias menos digitalizadas [3] a recente 
mudança de paradigma para uma abordagem centrada em design e centrada em in‑
formações para a construção de edifícios favoreceu a adoção de Building Information 
Modeling (BIM) [8].

BIM é definido como um conjunto inter-relacionado de políticas, processos e tecno‑
logias que geram uma metodologia para gerenciar a essência de projeto da edifi‑
cação/construção e dados associados num formato digital, em todo ciclo de vida da 
edificação [9].

Com isso expandir o uso do BIM para contextos da economia circular pode apoiar 
a mudança dos modelos de negócios do berço ao túmulo para do berço ao berço.  
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Dessa forma o presente estudo tem como objetivo identificar de quais maneiras o 
BIM pode ser usado para sustentar a adoção da economia circular.

2. Método

Uma revisão sistemática de literatura foi desenvolvida para encontrar estudos rele‑
vantes e para avaliar suas respectivas contribuições e em seguida formular quais os 
principais usos do BIM na economia circular. Em relação ao resultado a literatura foi 
utilizada para mapear questões da aplicação do BIM relacionados aos conceitos da 
economia circular e para uma análise de dados dos artigos selecionados foram utili‑
zados parâmetros como o ano de publicação, local de publicação e país dos autores.

A revisão foi realizada em seis passos. No primeiro passo foi estabelecida a estraté‑
gia da pesquisa, os termos e locais de busca foram definidos e selecionou-se quatro 
fontes de dados para a pesquisa, as palavras‑chave foram utilizadas de acordo com 
o objetivo determinado e o período de publicações (de 2011 a 2021) . Na tabela 1 
estão apresentados os totais de artigos obtidos.

Palavras chave Base de dados Número de publicações

“BIM” e “Circular economy”

Scopus 46
Science Direct 12

Emerald Insight 38
Web of Science 39

Total 135

No próximo passo foram eliminadas as publicações que não eram artigos, resultando 
na exclusão de 42 publicações. Com os artigos restantes foi realizada a leitura dos 
títulos. Neste passo foram excluídos 34 artigos, resultando na seleção de 59 artigos.

O quarto passo consistiu na leitura dos resumos dos artigos. Nessa fase foram sele‑
cionados artigos que desenvolviam estudo sobre a economia circular em conjunto 
com BIM. Nesse processo foram selecionados 36 artigos. No próximo passo os arti‑
gos foram enviados para o programa Mendeley onde foi possível eliminar os artigos 
duplicados restando 21 artigos.

No sexto e último passo foi feita a leitura completa dos artigos em que foi possí‑
vel analisar como o BIM era utilizado nos estudos e que poderiam ter seus dados 
extraídos para a elaboração da presente pesquisa. O fluxograma do método utili‑
zado baseado na Revisão Sistemática da Literatura pode ser observado na figura 1. 
Neste passo cinco artigos foram excluídos por não tratarem diretamente das duas 
abordagens. O estudo de Minunno et al[10] apesar de proporem a identificação de 
oportunidades para o desenvolvimento de uma cadeia de abastecimento de circuito 
fechado na indústria da construção, os autores não utilizam o BIM para tal finalidade. 

Tabela 1
Passo 1.
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Enquanto que Turner et al [11] utilizam o BIM na pesquisa, mas não objetivam alcan‑
çar a economia circular, apesar de concluírem que a estrutura apresentada pode ser 
facilitada por uma representação BIM para descrever um projeto de construção como 
um ativo sustentável dentro da economia circular. Outro artigo excluído nesse passo 
é o de Nascimento et al [5] pois os autores abordam a economia circular no contexto 
da manufatura e não da construção civil. 

Embora a redução de carbono seja englobada pela economia circular Hao et al [12] 
buscam desenvolver uma abordagem baseada em BIM para quantificação de redu‑
ção de emissões de carbono em projetos de construção de pré‑fabricação, sem pen‑
sar em como isso impactaria a economia circular. Assim como a redução de carbono 
a cadeia de suprimentos também faz parte da economia circular, porém Papadoniko‑
laki et al[13] propuseram integrar a cadeia de suprimentos por meio da aplicação de 
BIM, não objetivando também alcançar a economia circular.

3. Resultados

Da Revisão Sistemática da Literatura realizada, analisando os artigos publicados en‑
tre os anos de 2011 a 2021, destaca‑se maior quantidade de publicação no ano de 
2020. O desenvolvimento evolutivo das publicações em relação ao ano está ilustra‑
do no gráfico 1. Observa-se que o aumento de publicações no ano de 2020 ocorreu 
devido ao projeto BAMB (buildings as materials banks).

Figura 1
Passos da revisão 
sistemática da 
literatura.

Gráfico 1
Ano de publicação.
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A distribuição dos artigos permite identificar o conjunto de revistas mais relevantes 
para o tema. Os 16 artigos estão distribuídos entre 12 diferentes revistas. Apenas 
duas revistas tiveram mais de uma publicação, totalizando três publicações cada, 
como pode ser visto no gráfico 2.

Dos artigos selecionados foi analisado o país dos autores, sendo o país com maior 
representatividade o Reino Unido com 44% dos artigos, seguido de Holanda e Esta‑
dos Unidos com 13%, enquanto que Gana, Áustria, Luxemburgo, Austrália e França 
com 6% cada. A representatividade dos países europeus pode ser compreendida em 
função do projeto BAMB também, por ter sido uma ação de inovação dentro do pro‑
grama Horizonte 2020.

Outro ponto que pode ser destacado é a pouca quantidade de artigos que abordam o 
assunto de BIM e economia circular. Delgado e Oyedele [2] tiveram a mesma percep‑
ção e traçaram um gráfico da co-ocorrência de ambos os termos como uma maneira 
de visualizar os poucos esforços. A figura 2 fornece uma indicação de quão rela‑
cionados estão os esforços de pesquisa entre o BIM e a economia circular. Quanto 
maior o número de co‑ocorrências, mais próximo elas estão localizadas no mapa. O 
tamanho do círculo indica o número de ocorrências de cada termo no título, resumo 
e palavras‑chave dos artigos [2].

Gráfico 2
Distribuição dos artigos 
selecionados.
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A partir da figura percebe-se que os dois círculos mais proeminentes são o BIM e a 
economia circular. O círculo da economia circular está mais afastado dos demais cír‑
culos com certa relevância em que possuem uma estreita relação com o BIM, como 
indica o mapeamento.

4. Discussão

Usos de BIM existentes e novos foram identificados em Charef e Emmitt [14] que 
possuem potencial para apoiar uma implementação da abordagem da economia cir‑
cular. Os autores chegaram a um total de 38 usos do BIM e acreditam que todos os 
usos têm algum impacto ou potencial para alcançar a economia circular.

Os usos do BIM por mais que possuam diferentes finalidades e objetivos possíveis, 
podem ser enquadrados em cinco grandes áreas: Reunir (administrar, coletar, ge‑
renciar, adquirir); Gerar (criar, autor, modelo); Analisar (examinar, avaliar); Comunicar 
(trocar); e, Realizar (implementar, executar, desempenhar) [14].

Com o intuito de analisar os outros artigos selecionados, os usos do BIM das pes‑
quisas foram classificados de acordo com as cinco áreas destacadas por Charef e 
Emmitt [14]. A tabela 2 demonstra a classificação de acordo com as áreas e seu uso 
especifico.

Figura 2
Mapeamento da co‑
ocorrência dos termos. 
Fonte [2].
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Autores Reunir Gerar Analisar Comunicar Realizar

[1] Entrega de 
infraestrutura 

inteligente
[15] Formato de 

informação no 
modelo

[3] Estabelece o fluxo 
da informação 

da MP (cadeia de 
valor)

[4] Base de dados 
de informações 

sobre os materiais 
e componentes 

incorporados num 
edificio

[6] Integrar a análise 
de desempenho 
de fim de vida 
no projeto de 
construção e 

no processo de 
construção.

[16] Analise do 
modelo para 

planejar a 
desconstrução

[17] Gerenciamento 
eficaz das 

informações do 
ciclo de vida dos 
componentes do 

edifício.
[18] Modelo com nivel 

de detalhe alto
[19] Utilizar o modelo 

para prever 
quais e quantos 
materiais devem 
ser recuperados 

de uma 
desconstrução

[20] Ferramenta 
tecnológica para 
facilitar a tomada 

de decisão

[21] Visualizaçãodo 
desempenho do 
desperdicio de 

construção para 
planejamento

[22] Modelo digital 
incluindo o fim de 
vida sustentavel

[2] Abordagem de 
modelagem de 

informações 
de construção 
durante a fase 
operacional

Tabela 2
Usos do BIM.
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[23] Ferramenta de 
comunicação 

para a entrega 
de projetos de 

construção com 
eficiência de 

resíduos.
[8] Estimar o 

desempenho de 
salvamento de 

edifícios desde a 
fase de projeto

Dentro das áreas destacadas para uso do BIM, analisar – examinar os elementos da 
instalação para obter uma melhor compreensão dela – foi a opção com mais traba‑
lhos enquadrados totalizando 5, seguida por gerar – criar ou gerar informações sobre 
a instalação – com 4 trabalhos. Na sequência com 3 trabalhos enquadrados comuni‑
car – apresentar informações sobre uma instalação em um método em que possa ser 
compartilhada ou trocada – seguida de reunir – coletar ou selecionar informações da 
instalação – com 2 artigos e por fim com apenas 1 artigo realizar – fazer ou controlar 
um elemento físico usando informações de instalação.

5. Conclusão

A partir da leitura e análise dos artigos pode‑se deduzir que a utilização do BIM dá 
suporte para um melhor gerenciamento e planejamento para a adoção da econo‑
mia circular. Os estudos demonstraram que para alguns usos alcançarem o objetivo 
proposto era necessário que outros usos tivessem sido alcançados, como quando 
um modelo for utilizado para uma análise, para que esta dê certo o modelo deve ter 
gerado todas as informações corretamente. Uma limitação da abordagem proposta 
é sua dependência da precisão dos registros de compra e do BIM fornecidos pelas 
equipes de gerenciamento de projetos [21].

Até o presente estudo os aspectos da economia circular não foram considerados 
nos modelos de dados padrão existentes para a indústria da construção. Delgado 
e Oyedele [2] expõem que é essencial para o sucesso da economia circular o de‑
senvolvimento de modelos de dados padrão que facilitem a colaboração contínua 
entre as partes, o que requer que todo um setor adote seus princípios. Isso porque as 
informações em BIM provenientes de todas as partes formam o processo de geração 
e mapeamento de todas as informações das fases do ciclo de vida de uma edificação.

Todas as áreas de usos do BIM foram abordadas e com o desenvolvimento de mais 
pesquisas sobre economia circular e BIM, poderão ocorrer ligações entre as áreas. 
Uma ligação será importante ao passo que ocorrer a mudança da economia linear 
para a circular. Charef e Emmitt [14] explicam que o ciclo de vida do ativo precisará 
ser considerado como um sistema holístico e a implementação BIM estendida ao 
longo de todo o ciclo de vida do edifício, desde o projeto até o gerenciamento de 
fim de vida.
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Apesar de poucos trabalhos abordarem a desconstrução, o tema é importante para 
apoiar a abordagem de economia circular na infraestrutura de recuperação pois ao 
mudar da demolição para a desconstrução, o volume de materiais recuperados utili‑
záveis deve aumentar. Ao adotar a desconstrução ou desmontagem deverá ser entre‑
gue um projeto com um registro digital “Como desconstruído” [14].

Por fim, a economia circular é vista em termos de reciclagem, mas mais valor pode ser 
obtido de edifícios e componentes físicos por sua reutilização, auxiliada por manejo 
e remanufatura, para garantir a capacidade de desempenho ideal [17]. Foi possível 
identificar pela pesquisa que a economia circular oferece uma nova metodologia 
econômica que reintroduz os resíduos como matéria prima, não se limitando apenas 
ao conceito de reuso e reciclagem, como é demonstrado na figura 3.

A literatura traz o BIM como um recurso para transformar os processos de constru‑
ção [20]. O  presente estudo averiguou que esta afirmação também se enquadra no 
contexto da economia circular, por possibilitar o monitoramento e controle necessá‑
rio dos conceitos englobados (reciclagem de circuito fechado, ciclos de material de 
circuito fechado, cadeia de abastecimento de circuito fechado, projeto de resíduos, 
design com materiais recuperados), alcançando todos os pontos da economia circu‑
lar como colocados na figura 3.
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Resumo
Na sequência da complexidade crescente das novas edificações e do desenvolvi‑
mento constante da metodologia Building Information Modeling (BIM), o setor da Ar‑
quitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) enfrenta o desafio emergente 
de gerir toda a informação necessária para o cumprimento dos respetivos requisi‑
tos básicos. Para a gestão da informação, salienta‑se a importância da utilização 
de Sistemas de Classificação da Informação da Construção (Construction Information 
Classification Systems, CICS) normalizados. Acresce a necessidade de dar resposta ao 
desafio global para racionalizar a utilização dos recursos naturais, alinhado com os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONS) da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Sendo o setor AECO dos mais exigentes em termos da utilização desses recur‑
sos, urge desenvolver modelos de produção que envolvam a reutilização, reparação, 
renovação e reciclagem de materiais e produtos, alargando assim o seu ciclo de vida.

O Projeto SECClasS apresenta uma solução que unifica estes desafios, propondo de‑
senvolver um CICS nacional otimizado para a sustentabilidade, assente nos princí‑
pios da Economia Circular, através da utilização de ferramentas digitais, que ajudem 
e promovam a seleção e gestão criteriosa de materiais, com o objetivo final de um 
menor impacto ambiental.

O presente artigo analisa os pressupostos para o desenvolvimento de um CICS na‑
cional que utiliza como base sistemas internacionais já implementados e normas 
internacionais já estabelecidas, bem como o Plano de Ação para a Economia Circu‑
lar da União Europeia. O sistema proposto tem como objetivo agilizar os processos 
de tomada de decisão no setor AECO, reduzindo custos e prazos e promovendo a 
sustentabilidade.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.32.54
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1. Introdução

No âmbito da conceção e planeamento das construções, a metodologia BIM (Building 
Information Modelling) impôs novos desafios ao setor AECO (Arquitetura, Engenha‑
ria, Construção e Operação), reestruturando a forma de projetar e planear a cons‑
trução. A informação do projeto, antes transmitida através elementos gráficos, em 
duas dimensões, e com instruções em forma de texto, passa, através dos modelos 
tridimensionais, a conter os dados que permitem simulações virtuais diversas como: 
comportamento dos edifícios, extração de quantidades, impactos ambientais, custos 
e prazos.

A utilização de objetos paramétricos nos modelos tridimensionais da metodologia 
BIM permite o suporte às simulações diversas que aumentam a previsibilidade e re‑
duzem os riscos dos projetos de engenharia. A informação contida nestes objetos faz 
com que se tenha um grande acréscimo na quantidade de dados, sendo necessarias 
ferramentas que auxiliem na sua gestão. 

Com este objetivo, são desenvolvidos os Sistemas de Classificação da Informação 
da Construção (Construction Information Classification Systems, CICS) que, se anterior‑
mente eram úteis no tratamento, organização e recuperação da informação, com as 
novas tecnologias, passam a ser fundamentais para a gestão do elevado volume de 
dados. A forma integrada de partilha desta informação é também um benefício do 
BIM, e esta partilha apoia‑se nos CICS para melhorar a comunicação entre os inter‑
venientes do processo construtivo e operacional, de forma a garantir uma linguagem 
uniforme durante todo o ciclo de vida das construções, normalizando‑a através de 
códigos reconhecidos por intervenientes humanos ou por máquinas [1].

Neste sentido, o Projeto SECClasS pretende apresentar uma solução que atenda às 
necessidades e peculiaridades do setor AECO português, propondo um CICS nacional 
otimizado para a sustentabilidade, assente nos princípios da Economia Circular, com 
base em experiências internacionais no desenvolvimento dos seus próprios sistemas 
e adaptando‑os aos diversos tipos de obras e materiais tipicamente portugueses.

O trabalho apresentado tem por objetivo analisar os principais sistemas de classifi‑
cação existentes e expor os seus conceitos mais relevantes. Pretende‑se ainda apre‑
sentar os conceitos importantes que servem como base para a estrutura normalizada 
dos CICS, bem como os conceitos sugeridos pela comunidade europeia para uma 
economia circular. Finalmente, propõe‑se a escolha de um dos sistemas internacio‑
nais como base de desenvolvimento para o CICS nacional.

2. Conceitos, utilização e normalização dos CICS

Os sistemas de classificação da informação para o setor da construção surgiram no 
século XX a fim de sanar algumas necessidades do setor em organizar-se de for‑
ma racional, facilitar oarmazenamento e a recuperação da informação e ainda para 
a troca da informação relevante do setor. Na Europa, o Reino Unidos desenvolveu 
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em 1976, pelo ICE (Institution of Civil Engineers), o sistema CESMM (Civil Engineering 
Standard Method of Measurement), vocacionado para o levantamento detalhado das 
quantidades de trabalhos, em obras de engenharia civil. A sua grande aplicabilidade 
às obras de engenharia civil levou a que fosse atualizado três vezes, sendo a última 
versão do CESMM publicada em 1992 [2].

Um CICS configura-se num conjunto de elementos interdependentes que formam 
um todo organizado. Tais sistemas podem ser desenvolvidos de acordo com a ne‑
cessidade de cada país, região ou mesmo de uma empresa, de forma a atender aos 
seus anseios em organizar‑se, bem como podem seguir padrões internacionais de 
classificação [1]. 

A classificação e a harmonização da informação através de CICS têm como princi‑
pais objetivos tornar o trabalho colaborativo mais eficaz, mesmo quando realizado 
à distância ou em formatos distintos, assegurar a coerência e a comparabilidade e 
possibilitar que os diversos intervenientes no processo de construção sejam menos 
dependentes das debilidades de terceiros. De forma geral, classifica-se com o objeti‑
vo de encontrar a melhor ordem possível, a fim de, após a classificação de determina‑
do elemento, ser mais fácil encontrá‑lo dentro de um determinado conjunto. Apesar 
de não haver uma forma absoluta de classificar, o mais correto seria que todos os 
parceiros comerciais usassem uma linguagem comum para agrupar produtos [2].

Segundo Nunes, 2016 [1], a classificação consiste na distribuição de objetos em 
classes, sendo que uma classe é composta por um conjunto de objetos com deter‑
minadas particularidades em comum, relação lógica ou afinidade, que possibilita a 
sua distinção de outros objetos. Na Figura 1, apresenta‑se um exemplo de estrutura 
hierárquica e as diferentes classes que compõe um sistema de classificação genérico 
com três níveis de detalhe.

Existem diversos tipos de classificação que podem ser descritos e que se associam 
consoante os objetivos, o âmbito e as particularidades do sistema a desenvolver. As 
classificações podem estar divididas em [3]: i) Especializada, quando se pretende 
focar um tema em particular; ii) Geral, quando se pretende abranger um universo da 
informação; iii) Enumerativa, quando se procura listar todas as subclasses, incluindo 
as compostas, que se relacionam com a classe principal; iv) por Facetas ou Hierár‑
quica, criam‑se subclasses a partir de um princípio simples e particular de divisão 

Figura 1
Estrutura de sistema de 
classificação com três 
níveis de detalhe.
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da classe principal e definem-se classes compostas por associação das subclasses; 
v) Documental, quando se tem como principal objetivo a classificação de documen‑
tos ou outros tipos de informação de modo a facilitar a sua organização, localização 
e armazenamento; e vi) Analítica (taxonomia ou científica), quando pretende-se sis‑
tematizar informação e fornecer uma base para a sua explicação e compreensão [1].

2.1. Classificação proposta na ISO 12006-2:2015

A ISO (International Organization for Standardization) tem produzido normas com vista 
a uniformizar a classificação e troca de informação, como é o caso da ISO 12006-
2:2015 e da ISO 12006‑3:2006, cujo objetivo é orientar a estruturação de sistemas 
de classificação. A estrutura base proposta pela ISO pretende dotar os sistemas em 
desenvolvimento da abrangência necessária para dar resposta à crescente dimensão 
e complexidade dos trabalhos de construção. Com efeito, um sistema de classificação 
concebido de acordo com a ISO 12006‑2:2015 deve abranger todo o ciclo de vida do 
empreendimento, contemplando grande variedade de trabalhos de construção [1].

Contudo, não há recomendação específica e fechada sobre o modelo de estrutura‑
ção a ser adotado para cada situação, o que permite ao utilizador optar por aquele 
que melhor se adapte ao sistema que deseja desenvolver para classificar. Todavia a 
norma ainda possui uma outra função no desenvolvimento de sistemas de classifica‑
ção, isto é, devido à existência de vários CICS, o intercâmbio de informação entre os 
mesmos tende a ser facilitado caso estes sejam desenvolvidos conforme as orienta‑
ções propostas. Com base nessa função, são recomendadas tabelas pela ISO 12006‑
2:2015, que podem ser utilizadas em combinação ou separadamente de acordo com 
a necessidade do utilizador [4].

2.2. Classificação proposta na série ISO/IEC 81346

As normas da série ISO/IEC 81346 constituem a mais recente série de normas para 
a identificação de componentes pertencentes a qualquer sistema técnico. As normas 
tratam dos sistemas técnicos no sentido mais amplo da palavra, incluindo a constru‑
ção (estruturas e instalações técnicas), sistemas industriais, bem como máquinas em 
geral, e, além disso, são de considerável importância para a base de documentação 
da diretiva europeia sobre máquinas e equipamentos, pois esta documentação vin‑
cula a marcação de componentes e a documentação associada [5].

Os sistemas baseados na série ISO/IEC 81346 são estruturados de forma diferente 
da ISO 12006‑2:2015. Assim, contam com um grupo menor de Sistemas Funcionais, 
Sistemas Técnicos e Componentes – itens correspondentes aproximadamente aos 
Elementos, Sistemas e Produtos dos CICS baseados na ISO 12006‑2 – e diferencia‑
‑os atribuindo diferentes propriedades, por exemplo, uma porta é sempre designada 
como porta, mas subtipos são definidos pelas suas propriedades, o que é refletido 
na designação ou notação de classificação. As notações adicionais são anexadas à 
notação inicial/raiz, uma vez que o item é progressivamente definido ao longo do 
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processo de conceção e documentação. Isto resulta numa designação estável e reco‑
nhecível ao longo da vida de um projeto [6].

Esta norma é utilizada como base para a estruturação das classificações dos sis‑
temas e componentes em CICS desenvolvidos mais recentemente por países do 
Norte da Europa como Suécia, Dinamarca e Estónia, para além de pormenorizar 
o sistema de códigos de referência destes sistemas, denominado RDS (Reference 
Designation System).

3. Os CICS e a Metodologia BIM

Com bases nos conceitos e objetivos do BIM, alguns sistemas da classificação foram 
desenvolvidos e adaptados a esta metodologia. O propósito é gerir toda a informa‑
ção produzida no processo que, através de objetos paramétricos (Figura 2), baseia‑se 
numa representação virtual tridimensional do empreendimento, onde é integrada a 
informação do projeto, relativa a toda a sua vida, de modo que os seus resultados e 
ferramentas tragam variadas vantagens para o setor AECO, entre as quais a transpa‑
rência de todo o processo [1].

A forma de introdução da informação nos modelos BIM é feita através de objetos pa‑
ramétricos que são responsáveis por integrar informação valiosa sobre os processos 
de  produção, comunicação e análise dos modelos tridimensionais digitais, assumin‑
do então particular importância na criação e no desenvolvimento de modelos que 
permitem representar virtualmente, de forma equivalente, o produto real. De facto, a 
correta inserção de informação no objeto é fundamental para a melhor utilização da 
metodologia BIM. Para tal, existe a necessidade de adotar métodos e estratégias que 
possibilitem a correta definição e implementação destes elementos (Figura 3). É o 
caso dos CICS, que orientam e organizam a forma como é disponibilizada a informa‑
ção aos objetos paramétricos [1].

Figura 2
Estruturação da 
informação e 
classificação nos CICS 
com três níveis de 
detalhe.
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O BIM engloba informação sobre os empreendimentos durante todo o seu ciclo de 
vida, ao nível de projeto, planeamento, construção e manutenção. A classificação e 
estruturação dessa informação possibilita, dessa forma, a integração entre as dife‑
rentes etapas e especialidades do sistema construtivo, diminuindo erros e otimizan‑
do o processo. A tecnologia em que se baseia o BIM permite que o modelo gerado 
contenha informação precisa e detalhada sobre a geometria, além de um conjunto 
de dados relativos aos procedimentos construtivos, às tecnologias utilizadas e ao 
processo de aquisição, necessários para realizar o empreendimento [7]. Esta meto‑
dologia pressupõe uma completa alteração do fluxo da informação trocada entre os 
intervenientes relativamente ao fluxo de trabalho tradicional, que passa a ser cen‑
tralizada no modelo BIM, evitando a eventual perda de informação. Assim, os CICS 
tornam‑se imprescindíveis como ferramentas de gestão da informação.

4. Sistemas de Classificação Internacionais

Este trabalho fez uma análise de cinco sistemas de classificação da informação da 
construção utilizados na Europa e na América do Norte. É utilizado como base o 
estudo desenvolvido pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Técnica 
Checa em Praga, na República Checa, em associação com a Agência Checa para a 
Normalização (PS03). Esta comparação inclui 18 CICS internacionais através de crité‑
rios pré‑estabelecidos onde são avaliados os detalhes horizontais (tratam de classi‑
ficações mais complexas e referem-se ao âmbito do CICS), os detalhes verticais (con‑
sistem na verificação das classificações básicas sugeridas por meio de tabelas pela 
ISO 12006-2:2015), os detalhes cronológicos (classificação das fases de um projeto 
de construção e o estado das estruturas), as principais caraterísticas (propriedades 
ontológicas, propriedades funcionais e propriedades de licença) e a conformidade 
com outros sistemas (compatibilidades com sistemas de certificação BREEAM, LEED, 
etc., e com software BIM, nomeadamente Revit, ArchiCAD, Tekla e outros).

Foi criado um "sistema ideal de classificação da informação da construção" que pode 
ser utilizado como base de comparação entre os CICS selecionados. As diferentes ca‑
racterísticas dos sistemas não permitem uma comparação tão direta entre eles, pelo 
que o método é adaptado para evitar uma distorção dos resultados finais.

Figura 3
Características dos 
modelos BIM e sua 
relação com os objetos 
paramétricos [7].
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Os resultados globais são apresentados na Tabela 1, com as respetivas pontuações 
obtidas por cada CICS. Os valores apresentados indicam quão próximos estão os 
melhores classificados do ideal imaginário CICS, conforme definido com base em 
critérios e pesos aprovados para cada aspeto. A tabela é classificada por ordem de‑
crescente desde o melhor CICS até ao pior e aponta que os sistemas CoClass (Suécia), 
CCS (Dinamarca) e UniClass2015 (Reino Unido) como os mais bem avaliados. 

Intervalo Média Ordem  
Classificação

CoClass 80 – 90% 84,85% 1
CCS 66 – 82% 74,08% 2
UniClass2015 67 – 77% 72,01% 3
TFM a NS6451 59 – 70% 64,30% 4
CI/SfB 52 – 75% 63,49% 5
KKS 48 – 74% 61,24% 6
TALO 2000 53 – 69% 60,90% 7
OmniClass 53 – 68% 60,49% 8
Natspec Worksection 47 – 57% 52,05% 9
Uniformat / Master Format 42 – 62% 52,00% 10
SKP 39 – 56% 47,65% 11
SNIM 44 – 51% 47,43% 12
TSKP 45 – 49% 46,99% 13
ASA QS Elemental Class 37 – 54% 45,28% 14
RTS BIM 30 – 57% 43,69% 15
CZ‑CC 32 – 53% 42,75% 16
BIM7AA 34 – 48% 41,12% 17
KSO (JKSO) 24% 23,83% 18

Para uma anál ise mais abrangente, o Projeto SECClasS decidiu incluir o OmniClass 
(América do Norte) e o CCI (Estónia, Suécia, Noruega, dentre outros) na sua investiga‑
ção para um CICS base. Foi tido em consideração o facto do OmniClass ser um CICS 
consolidado mundialmente e o CCI ter vantagens da participação no desenvolvimen‑
to de um sistema novo que utiliza conceitos mais atuais como a série ISO/IEC 81346.

Para além do estudo checo, o Projeto SECClasS teve em consideração aspetos que 
são fundamentais para o sector AECO português e que visam facilitar a implemen‑
tação e difusão do sistema em Portugal. Foi então analisada informação específica 
para a escolha de um novo sistema base: i) informação básica; ii) estrutura, tabelas 
e conformidade com a ISO 12006‑2 e a ISO/IEC 81346; iii) designação de códigos 
de referência; iv) licença e língua da documentação do sistema; v) atualizações e 
expansibilidade do sistema; vi) componente de sustentabilidade; e vii) digitalização 
do sistema e interligação com software de modelação.

4.1. UniClass2015

O UniClass2015 é o CICS desenvolvido pelo Reino Unido sob a responsabilidade 
da Nation Building Specification (NBS) e apresenta grandes vantagens. A sua estru‑
tura, baseada nos conceitos da ISO 12006‑2, é ampla, hierárquica e as suas tabelas 

Tabela 1
Resultados da 
classificação dos CICS 
comparados [8].
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estabelecem relações umas com as outras. O complemento da sua terminologia e 
base de dados de codificação é flexível, permitindo a introdução de novos elemen‑
tos. O sistema é adaptado ao processo construtivo do mercado europeu, facilitando 
a adaptação ao sector português AECO. As suas atualizações são sistemáticas e a 
documentação está disponível em inglês. A NBS também fornece ferramentas que 
permitem a interligação com o software de modelação BIM. Para além disso, o Pro‑
jeto SECClasS foi autorizado pela NBS a traduzir e utilizar o UniClass2015 como o 
sistema básico para um CICS português.

4.2. CoClass

O CoClass foi criado na Suécia, entre 2017 e 2018, em resposta à digitalização da 
indústria da construção e à sua ligação ao BIM. Trata‑se de um CICS complexo e a sua 
utilização está principalmente ligada ao país de origem. O CoClass está estruturado 
de forma diferente dos "CICS clássicos", pelo que traz diferenças em relação ao Uni‑
Class2015 e ao OmniClass. A sua estrutura geral baseia‑se na norma ISO 12006‑2, 
mas utiliza a série ISO 81346 para classificações de sistemas funcionais e técnicos 
e de componentes. O CICS propõe ter uma linguagem digital legível por humanos e 
máquinas, que utilizam o sistema de codificação RDS para codificar referências dos 
produtos. O CoClass tem algumas desvantagens: a documentação está parcialmente 
disponível em inglês e a maior parte em sueco, para além de não ser de fonte to‑
talmente aberta, tendo custos de utilização, fornecendo apenas ferramentas básicas 
e classificações gratuitamente. As suas atualizações são sistemáticas e permitem o 
desenvolvimento e inserção de novas classificações. O sistema leva em consideração 
o estado das estruturas, o que traz facilidades para o desenvolvimento da compo‑
nente sustentável pretendida. Também, quando se analisa a tabela de propriedades, 
é encontrada informação relativa à durabilidade, durabilidade mecânica, estado do 
objeto ou ano de reconstrução, de acordo com os dados de registo de propriedade 
imobiliária. Devido ao acesso limitado ao sistema, nenhuma outra informação pode 
ser verificada.

4.3. CCS

O CCS (Cuneco Classification System) é originário da Dinamarca, sob a responsabili‑
dade da Molio ‑ Construction Information Centre, parceiro dinamarquês da BuildingS‑
mart. O desenvolvimento começou em 2010, utilizando a série ISO 81346, na versão 
de 2009. O seu objetivo é assegurar que os dados digitais possam ser claramente 
trocados entre cadeias de produção, fases e software, ajudando assim a aumentar a 
produtividade da construção. Pretende ainda fornecer uma identidade única para 
cada parte do edifício e poder ser aplicado a todas as fases do ciclo de vida, desde 
a conceção até à operação, de modo que todos os agentes que utilizam os mesmos 
conceitos possam basear-se na informação do outro e classificar a sua informação. 
A documentação é limitada e está em dinamarquês, tendo apenas as suas tabelas 
traduzidas para o inglês. O CICS está disponível na versão básica gratuitamente, mas 
requer uma assinatura anual para a utilização integral dos recursos. O CCS fornece 
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ferramentas de classificação de objetos, juntamente com um sistema de definição de 
códigos e designações que pode ser acedido utilizando a ferramenta CCS Navigate. 
A ligação com software de modelação, Revit e ArchiCAD, é feita usando plug‑ins. Não 
foram encontradas classificações de sustentabilidade.

4.4. OmniClass

O OmniClass é um CICS desenvolvido pelo CSI (Construction Specification Institu‑
te), CSC (Construction Specification of Canada) e AIA (American Institute of Architects) 
para servir o sector AECO dos Estados Unidos da América e Canadá. É considerado 
um sistema tradicional, como UniClass2015, que tem a sua estrutura baseada na 
ISO 12006‑2. A maior diferença entre eles é o processo de construção em que se 
baseiam, sendo a OmniClass adaptada aos processos do sector da construção norte‑
‑americano, mas ainda compatível com outros sistemas internacionais. Este CICS é 
um padrão de fonte aberta para qualquer pessoa ou organização, promovendo a tro‑
ca de informação entre as partes interessadas. O desenvolvimento e atualização têm 
a participação da indústria, mas verifica-se uma interrupção, sendo a última ocorrida 
em 2019. O sistema tem uma boa ligação com software de modelação BIM, docu‑
mentação em inglês e, embora o estudo da Agência Checa de Normalização afirme 
que os termos da licença permitem a edição e distribuição, a informação sobre a sua 
utilização comercial não pôde ser verificada. Uma grande vantagem do OmniClass, 
para o Projeto SECClasS, é a tabela de propriedades, capaz de classificar a informa‑
ção associada à sustentabilidade.

4.5. CCI 

A origem do CCI (Construction Classification International) surge da necessidade da 
Estónia desenvolver o seu próprio CICS. Em seguida outras nações vizinhas sentiram 
a mesma necessidade e, a República Checa, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca e 
a Suécia, juntaram‑se para este objetivo. O grupo de trabalho do CCI decide então 
utilizar a CoClass e a CCS como base para o novo CICS, acreditando que a implemen‑
tação de um sistema comum de classificação transfronteiriça melhora a cooperação 
e os métodos de trabalho digitais, e ainda aumenta a padronização. Como resultado, 
o núcleo CCI é o elemento comum entre as normas ISO, CCS e CoClass [9]. O sistema 
utiliza a ISO 12006‑2 na sua estrutura geral e a série ISO 81346 para sistemas e 
componentes. O CICS é desenvolvido na língua inglesa com possíveis traduções para 
os idiomas dos países que fazem parte do projeto. De acordo com a carta de inten‑
ção, assinada pelos paises que o estão a desenvolver, o CCI deve ser gratuito, mas 
ainda não está disponível um documento formal de licença de utilização, bem como 
protocolos de atualização. A componente de sustentabilidade também não pode ser 
verificada devido à fase de desenvolvimento.
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5. Conclusões

A metodologia BIM traz, reconhecidamente, vantagens para o sector AECO. As apli‑
cações geram uma grande quantidade de informação necessária para fornecer aos 
designers um número crescente de possibilidades de simulação e operacionalização 
de ativos. Os CICS tornam‑se uma ferramenta essencial, mas não a única, na gestão 
desta informação. Assim, e com a procura de um CICS que satisfaça as necessidades 
do mercado português, o Projeto SECClasS procura desenvolver um sistema baseado 
em experiências europeias e norte‑americana que também acrescente uma compo‑
nente inexistente ou pouco explorada nos CICS atuais: a sustentabilidade. 

Um estudo realizado por investigadores da Faculdade de Engenharia Civil da Univer‑
sidade Técnica Checa, em Praga, em associação com a Agência Checa de Normaliza‑
ção, foi analisado neste trabalho e as conclusões foram comparadas com os objetivos 
do Projeto SECClasS, apresentando os seguintes resultados:

1. Nenhum sistema de classificação é perfeito, uma vez que as necessidades de 
cada grupo de utilizadores são distintas. A flexibilidade e adaptabilidade do 
sistema é essencial para atender a estas necessidades;

2. O objetivo do CICS deve estar de acordo com a metodologia BIM e ser 
capaz de aumentar a sustentabilidade e a economia circular, respondendo a 
utilizações atuais, mas também a utilizações futuras;

3. A correspondência com outros sistemas é essencial, pelo que devem estar 
em conformidade com as normas internacionais, neste caso a ISO 12006‑2;

5. Os CICS mais complexos têm uma maior amplitude de aplicação e 
desenvolvimento futuros, contudo, o nível de complexidade deve ser sempre 
avaliado, de modo a não extravazar a interação e perceção humana;

6. Os CICS mais antigos têm vantagens tais como a maior consolidação no 
mercado, a aceitação por profissionais e a disponibilidade linguística;

7. A futura gestão do CICS, incluindo, mas não se limitando, à sua expansão, 
atualização e manutenção, são fatores a considerar, e é importante definir 
uma metodologia clara, incluindo e definindo responsáveis e recursos;

8. A licença de utilização e adaptação, o dinamismo atual da(s) entidade(s) 
detentora(s) dos direitos na expansão, correção e melhoria e a capacidade de 
resposta às contribuições externas devem ser investigados e considerados 
na tomada de decisões para um CICS básico.

Com base nas razões apresentadas, como a existência de uma licença aberta e a 
autorização para a sua tradução e adaptação, o grau de disseminação e a implemen‑
tação em bibliotecas de objetos, a escolha do sistema base para o Projeto SECClasS 
recaiu sobre o sistema UniClass2015, gerido pela NBS. Os passos seguintes são: em 
primeiro lugar, estabelecer uma metodologia para adaptar e traduzir o sistema para 
a língua e realidade portuguesas; em segundo lugar, estabelecer como incluir a com‑
ponente de sustentabilidade. Finalmente, é da maior importância envolver o meio 
técnico nacional, recolhendo e incorporando o seu feedback.
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Livro de atas do Congresso ptBIM 2022, onde se promove um fórum de discussão 
técnico-científica em língua Portuguesa nas metodologias ‘Building Information 
Modelling’ (BIM), envolvendo a participação ativa das comunidades profissional 
e académica das áreas de Arquitetura e Engenharia. Pretende-se enfatizar os 
problemas e esforços de implementação na Indústria da Construção e reforçar 
as redes de profissionais que incorporam práticas BIM nas suas atividades.
https://ptbim.org/




