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Resumo 

 

A crescente difusão do uso da tecnologia BIM mostra que um novo paradigma para o trabalho 

colaborativo em projeto precisa ser criado. Em diferentes países e cenários, percebem-se 

muitas barreiras a serem transpostas para o aproveitamento pleno dos benefícios do BIM. 

Faltam conhecimentos sobre a integração da nova tecnologia para a melhoria do processo de 

projeto. Falta também uma compreensão abrangente e uma visão geral de fatores não 

tecnológicos, caso das relações e interdependências na intersecção entre a gestão do processo 

de projeto e o BIM. Nesse contexto, a escassez de teorias que busquem a integração entre o 

domínio da gestão do processo do projeto e a tecnologia BIM motivou o desenvolvimento do 

presente trabalho. 

O objetivo geral desta tese é desenvolver uma estrutura conceitual para a gestão do processo 

de projeto com o uso do BIM. 

Com uma profunda revisão bibliográfica, mostra-se a difusão fragmentada de conceitos e a 

tendência na produção de aplicações práticas para a implementação do BIM sem, contudo, 

estarem elas respaldadas por suficientes reflexões conceituais. 

Como principal contribuição, a estrutura conceitual desenvolvida procura sustentar o conjunto 

de metodologias aplicáveis à nova tecnologia e demonstra como relacionar os domínios da 

gestão do processo de projeto e da tecnologia da informação. São propostos também 

indicadores de desempenho para medir tanto o nível de desenvolvimento do projeto quanto 

controlar a qualidade do modelo. 

Outra contribuição relevante do trabalho é a reformulação do conceito de LOD (nível de 

desenvolvimento ou de detalhe) para o de Nível de Maturidade, composto pela gestão dos 

requisitos do programa de necessidades, gestão do nível de desenvolvimento do modelo, 

medição do nível de interferências físicas e a proposição de um sistema de planejamento e 

controle do processo de projeto adequado para o BIM. 

Finalmente, foram feitos testes práticos em dois modelos BIM de edifícios, que possibilitaram 

a demonstração dos indicadores de desempenho e a sua aplicabilidade prática. 

Com a estrutura conceitual proposta, entendemos ter contribuído com um novo olhar sobre 

como deve evoluir a gestão do processo de projeto no contexto da tecnologia BIM. 

Palavras-chave: gestão do processo de projeto, BIM, processo de gestão integrada. 
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Abstract 

 

The increasingly widespread use of BIM technology shows that a new paradigm for design 

collaborative work needs to be created. In different countries and settings, many barriers to be 

transposed are perceived to fully exploit the benefits of BIM. There is a lack of knowledge 

about the integration of new technology to improve the design process. Also lacking are 

comprehensive understanding and an overview of non-technological factors, besides the 

relationships and interdependencies in the intersection between design management and BIM 

design process. In this context, the small number of theories that seek integration between the 

design management process and BIM motivated the development of this work. 

The overall objective of this thesis is to develop a conceptual framework for managing the 

design process by using BIM. 

The literature review shows a diffusion of fragmented concepts and trends in the production 

of applications for the implementation of BIM; however, they are not sufficiently supported 

by conceptual reflections. 

As the main contribution, the conceptual framework developed seeks to support the set of 

methodologies applicable to new technologies and shows how to relate the fields of design 

management process and information technology. Key performance indicators to both 

measure the project development level and monitor the quality of the model are also 

proposed. 

Another important contribution of the thesis was the reformulation of the LOD (level of detail 

or development) concept to Maturity Level, comprising the management requirements of the 

program requirements, managing the model development level, level measurement physical 

interference and proposed a system of planning and control of the design process suitable for 

BIM. 

Finally, tests were conducted on two practical BIM models of buildings, which enabled the 

demonstration of performance indicators and their applicability. 

With the proposed conceptual framework, we believe to have contributed to a new 

perspective on how to evolve the management of the design process in the BIM context. 

K ey-words: design management process, BIM, integrated design process  
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1 Introdução 

1.1 Justificativas 

Os edifícios são estruturas complexas resultantes de um longo processo de projeto, 

planejamento e construção. As equipes de projeto multidisciplinares envolvem a participação 

de variados agentes, em uma associação temporária, com diferentes habilidades, estruturas de 

trabalho e necessidades de informação diversas. 

Melhado (1994) aponta para a complexidade crescente das edificações, fator que vem 

exigindo um número cada vez maior de projetistas e consultores, ficando claro que a evolução 

do setor de construção de edifícios deve produzir novas situações sócias técnicas que 

possibilitem o trabalho colaborativo, pois as práticas convencionais de trabalho, pouco 

colaborativas, não conseguem responder adequadamente às demandas do mercado. 

Trabalhar de forma colaborativa levaria profissionais e empresas a obter melhores resultados, 

interna e externamente ao ambiente das empresas. Entretanto, ainda é um desafio para todos 

obter a efetiva colaboração, conforme Akintoye e McIntosh (2000). 

As empresas investem recursos implantando novas tecnologias, sem necessariamente 

compreender as mudanças que elas trarão na sua adoção. Conforme Owen (2009), as 

tecnologias existem para sustentar os processos, os quais sustentarão à criação e manutenção 

de informações coerentes e relevantes, e estas, por sua vez, sustentarão à colaboração das 

pessoas envolvidas em um mesmo projeto; ver ilustração desse ciclo na Figura 1. 
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Figura 1  Integração de processos, tecnologia da informação (TI) e colaboração. 

 

Fonte: Adaptado dos conceitos de Owen (2009). 

A colaboração é um dos temas centrais no estudo da melhoria do processo de projeto; porém, 

é importante identificar com maior precisão o significado desse conceito. Kvan (2000); 

Vreede e Briggs (2005) comparam os conceitos de cooperação, do latim cooperare (trabalhar 

com outros), e de colaboração, do latim colaborare (trabalhar de comum acordo), e entendem 

que a principal distinção entre essas palavras é que na colaboração o aspecto criativo e 

holístico do trabalho é uma demanda difícil de ser estabelecida e mantida, e requer mais do 

que simplesmente trabalhar de maneira cooperativa, como fazem as formigas e abelhas. 

cooperação  foi inicialmente utilizado por economistas na primeira metade do 

século XIX, e Karl Marx (1890) formalizou o seu conceito como múltiplos indivíduos 

trabalhando juntos de forma planejada ou no mesmo processo de produção ou em processos 

de produção conectados  

A colaboração requer maior comprometimento que a cooperação para o alcance de um 

objetivo comum, pois implica aumento de riscos, exigindo um nível maior de confiança entre 

os participantes dos grupos envolvidos. Kalay (1998) define colaboração como um acordo 

entre os agentes envolvidos para compartilhar suas habilidades em um processo em particular 

e atingir os objetivos do projeto como um todo. 

Segundo Leicht (2009), existem três elementos que definem colaboração: 

1. A colaboração é um processo; 
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2. A colaboração envolve a interação de duas ou mais pessoas;  

3. As pessoas precisam trabalhar juntas em direção a um objetivo comum. 

O processo de projeto já foi bem estudado por diversos pesquisadores nacionais e 

estrangeiros: Austin e Baldwin (1996); Fabrício (2002); Melhado (1994) e Ulrich e Eppinger 

(1999). Assim como em outros países, no Brasil são identificadas necessidades de ampla 

reformulação. A tecnologia do Building Information Modeling (BIM) e o trabalho 

colaborativo têm sido considerados o estágio superior a ser alcançado nessa linha de 

evolução. Porém, é necessário estudar o trabalho colaborativo levando em consideração 

quatro recursos-chave: pessoas, processos, tecnologia e dados.  

Para uma definição precisa dos problemas a serem resolvidos, devemos começar pela 

compreensão dos gargalos ainda não solucionados no processo de projeto, que devem ser 

superados por meio de novas tecnologias ou processos de gestão e da avaliação do impacto 

relacionado a problemas causados pelo fator humano, constantemente presente no processo.  

O autor desta tese, com base em observações participantes como Coordenador de Projetos e 

também apoiado nas conclusões de sua Dissertação de Mestrado, Manzione (2006), 

relacionou, conforme a Tabela 1, alguns itens detectados como obstáculos relacionados à 

gestão dos projetos particularmente oriundos dos profissionais de projeto:  

Tabela 1  

Obstáculos 

Processo fragmentado e 
sequencial 

Pouca integração entre os 
agentes envolvidos 

A coordenação de projetos é 
confundida com a 
compatibilização dos projetos 

Planejamento com método 
inadequado: controle de 
entregas e não de processos 

Falta de comunicação Diferentes objetivos e valores 
para cada um dos agentes 
envolvidos 

Resistência ao trabalho 
colaborativo 

Resistência ao planejamento Processo desestruturado de 
trabalho 

Heterogeneidade dos conflitos 
envolvendo a equipe de projetos 

Resistência ao uso de TI TI vista como um custo, não 
como investimento. 

Pouca relevância ao 
desempenho da construção 

Falta de controle de qualidade 
do processo 

Falhas na gestão da empresa de 
projetos 

Fonte: Autor 
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1.1.1 Aspectos do trabalho cooperativo suportado por computador 

trabalho cooperativo suportado por computador , mais conhecido por seu acrônimo em 

inglês: Computer Supported Cooperative Work (CSCW), foi o termo criado em 1988 por 

Greif (1988) como forma abreviada de se referir a uma linha de pesquisa sobre como suportar 

múltiplos agentes trabalhando em conjunto em sistemas computacionais. 

As pesquisas sobre o tema se desenvolvem a partir de dois pontos de vista: o primeiro 

centrado em tecnologia, que procura desenvolver tecnologias para melhor suportar as pessoas 

trabalhando juntas; o segundo centrado no trabalho, com ênfase no entendimento dos 

processos de trabalho e, a partir deles, na melhoria dos desenhos de sistemas segundo Mills 

(2003). 

Encontram-se referências nas linhas de pesquisa centradas no processo de trabalho em 

Anumba et al. (2002); que descrevem maneiras de colaboração baseadas em uma classificação 

de espaço e tempo na Tabela 2. 

 

Tabela 2  

 Ao mesmo tempo Em tempos diferentes 

No mesmo local  Colaboração assíncrona 

Em locais diferentes Colaboração síncrona 

distribuída 

Colaboração assíncrona 

distribuída 

Fonte: Anumba et al. (2002). 

 

Em trabalhos semiestruturados, como é o caso do projeto, as tarefas contemplam também a 

incerteza e a interatividade, tornando difícil o seu planejamento, conforme Manzione (2006) e 

Melhado (1994), transformando o processo de coordenação num esforço contínuo de 

negociações e renegociações entre os agentes envolvidos.  

A complexidade e o processo criativo envolvidos na elaboração de um projeto vão de 

encontro à visão comumente aceita em muitas organizações burocráticas tradicionais, nas 

quais as pessoas executam 

bem especificados e desenvolvidos pela administração central como meios eficientes e 
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eficazes para atingir determinados fins.  

Nesse modelo tradicional, arraigado na Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), muitas 

suposições são feitas sobre uma base racional para a ação, visando atender aos objetivos 

comuns dos funcionários e da organização. De acordo com essa visão, o organograma 

tradicional indica as linhas de autoridade real e especifica o padrão correto  do fluxo de 

informação e comunicação, segundo Bannon e Schmidt (1989). 

Sistemas computacionais que procuram atender rigidamente a esses padrões tendem a falhar 

por não levar em conta a informalidade e as relações sociais que se estabelecem dentro das 

empresas e que são invisíveis à luz do organograma formal. As interações informais que 

ocorrem no ambiente das empresas têm uma função vital na condução do trabalho rotineiro e 

na condução dos processos, e a importância disso precisa ser mais bem considerada no estudo 

da melhoria dos processos colaborativos. 

Uma evidência disso é que, quando as pess  ou 

dentro do que, no Brasil, é comumente chamad

medíocres e a lentidão impera. 

O que isso implica no desenvolvimento de sistemas?  

Sistemas cujo objetivo é apenas a organização de um fluxo de trabalho 

sistemas de fluxos de trabalho, que negligenciam a coordenação necessária para tornar esse 

fluxo de trabalho possível  podem simplesmente falhar, conforme Bannon e Schmidt (1989) 

e Mills (2003). 

O desenvolvimento de um espaço de informação compartilhada, outro problema central do 

CSCW, é fortemente influenciado pela intensidade das relações de trabalho colaborativo, pois 

pode requerer a interação de pessoas com objetivos e estruturas conceituais de decisão 

diversos, dando origem a problemas de controle de situações simultâneas em aplicações que 

envolvam múltiplos usuários.  

Por esse motivo, um espaço de informação e decisão compartilhada precisa ser transparente, o 

que implica a necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre autoria, propriedade, 

identificação da origem e das estratégias adotadas na produção das informações nele contidas, 

bem como sobre a responsabilidade envolvida em sua disseminação. 

De acordo com Ciborra (1985), a noção de que as organizações devam ser entidades 

monolíticas, podendo ser unificadas simplesmente através de um modelo de dados, é um tanto 
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ingênua, do mesmo modo que a ideia de um banco de dados transparente não parece ser 

totalmente realista quando se consideram os fatores de natureza humana.  

Ao invés disso, e em contraposição com a visão cartesiana tradicional, parece mais realista 

acreditar que uma organização seja uma mistura dinâmica de colaboração e conflito, de 

transparência e ocultamento contínuos. As informações geradas e processadas nas empresas 

estão sujeitas a deturpação, porque podem ter sido geradas e comunicadas em um contexto de 

incongruência de objetivos e desacordo de motivos e interesses.  

Por outro lado, a necessidade de transparência é amplificada por essa contradição; logo, a 

transparência precisa ser mais bem delimitada.     

Um funcionário engajado num processo de decisão cooperativa precisa ser hábil para 

controlar a disseminação da informação pertinente ao seu trabalho: o que é para ser revelado, 

quando, para quem e de que forma deve ser revelado. 

Essas realidades da vida organizacional, de acordo com Bannon e Schmidt (1989), precisam 

ser seriamente investigadas; e ignorar essa realidade de diferenciação de estratégias e de 

incongruência de estruturas conceituais reduz o problema apenas à natureza técnica dos 

sistemas multiusuários, ou seja, apenas a uma abordagem orientada pela tecnologia para o 

problema, com suas concomitantes aproximações e limitações.  

Outro ponto central do CSCW é a adaptação recíproca entre a tecnologia e a organização. 

Compreender as complexas interações que ocorrem entre os subsistemas técnicos e a 

organização do trabalho requer uma abordagem sociotécnica como parte do estudo da 

superação de barreiras necessárias para a implantação e melhoria de sistemas de trabalho 

colaborativos. Bannon e Schmidt (1989) levantam alguns pontos de referência a serem 

considerados nessa análise: 

1. Os privilégios e prejuízos na alocação das tarefas; 

2. As formas institucionais de expressar e regular os conflitos de interesses; 

3. As formas de controle social no ambiente de trabalho; 

4. O impacto da função da empresa no sistema socioeconômico. 

Outro ponto de referência também considerado necessário é o estudo do impacto dos 

processos e sua relação com outros processos encadeados junto aos demais agentes da cadeia 

produtiva em que a empresa se insere. 
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1.1.2 Obstáculos à implantação do BIM em um contexto colaborativo 

Apesar dos benefícios do BIM em termos de melhoria na eficiência da gestão do fluxo das 

informações, capacidades de simulação que possibilitam antever problemas de custos e 

desperdícios e melhoria geral da colaboração e da coordenação dos projetos a adoção do BIM 

têm sido lentas na prática.  

Em uma indústria como a AEC, cuja maioria dos seus projetos é baseada em associações 

temporárias de equipes multiorganizacionais, a falta de clareza das responsabilidades e dos 

benefícios do uso do BIM também constitui um importante fator inibidor. 

Muitos fatores foram identificados nessa baixa taxa de adoção, tais como: falta de 

treinamento, segundo Khemlani (2007a); falta de incentivos nos negócios, segundo Holzer 

(2007); percepção de lucros baixos, segundo London e Bavinton (2006); deficiências na 

interoperabilidade; fragmentação da indústria; baixo entendimento do potencial da TI para a 

melhoria dos processos; problemas contratuais e resistências à mudança dos processos atuais 

de trabalho, segundo Johnson e Laepple (2003). 

Owen et al. (2010), a partir de sua observação de pesquisas, afirmam que a tendência corrente 

de muitos é utilizar o BIM mais como uma tecnolo

(sBim), e menos como um processo integrado ou inteligente (iBIM), embora nessa segunda 

forma existam mais vantagens financeiras, especialmente se estiver ligada aos processos de 

construção enxuta e a novos processos de colaboração, como o Integrated Project Delivery 

(IPD). 

Diversos pontos de vista têm mostrado a necessidade de se aprofundarem as pesquisas sobre a 

melhoria das práticas de gestão. 

Em vista da tendência observada entre os usuários em utilizar o BIM apenas como uma 

tecnologia de projetos, os autores também já reconhecem uma nova propensão entre os 

usuários avançados e os líderes da indústria em buscar um novo conceito. 

Rekola, Kojima e Makelainen (2010) constataram que desenvolver melhorias nas práticas 

interorganizacionais para um uso eficiente do BIM requer não só mudanças na tecnologia, 

mas também que as empresas coordenem e desenvolvam a interoperabilidade entre seus 

processos de negócios, para aproveitar todos os benefícios da tecnologia BIM. 

O American Institute of Architects (AIA), segundo Fallon e Hagan (2006), identificou como 

obstáculo número um para a utilização da interoperabilidade a falta de entendimento de parte 
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dos participantes da indústria sobre a maneira de obter a integração dos fluxos de trabalho 

através de uma tecnologia integrada. 

1.1.3  A implantação do BIM na perspectiva apontada pela IDDS 

Recentemente foi definido um conjunto de temas prioritários para o International Council for 

Research and Innovation in Building and Construction (CIB), organizados na chamada 

Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS), com o objetivo de definir a agenda de 

pesquisa dos temas relacionados a esses problemas. 

O CIB define IDDS como:  

a utilização de processos de trabalho colaborativos e competências reforçadas, 

com dados integrados, informação e gestão do conhecimento para minimizar as 

ineficiências estruturais de processos e para aumentar o valor agregado durante 

as fases de projeto, construção e operação através dos empreendimentos. Owen 

et al. (2010)  

A IDDS tem como objetivo integrar os temas de pesquisa prioritários do CIB e auxiliar a 

definir o foco da maioria das comissões e grupos de tarefas através do desenvolvimento de 

diretrizes de pesquisas destinadas a orientar entre quatro mil e cinco mil pesquisadores do 

CIB por meio de um processo interativo na condução da agenda de investigação.  

Owen et al. (2010) comentam que inovações como o BIM e o IPD, AIA (2007), vêm sendo 

desenvolvidas de maneira isolada e sem a devida consideração das relações globais entre 

pessoas, processos e tecnologia. Os autores identificaram os quatro maiores aspectos que 

precisam ser resolvidos:  

1. Processos colaborativos através de todas as fases de projeto; 

2. Habilidades das equipes;  

3. Integração da informação e automatização dos sistemas;  

4. Gestão do conhecimento. 

Para exemplificar as mudanças a serem feitas, os autores comentam que, com a difusão do 

BIM, a sua implantação, em diversos casos, vem acontecendo de forma análoga ao que 

ocorreu com a implantação da tecnologia Computer-Aided Design (CAD), na medida em que 

se reproduz um processo corrente de forma praticamente inalterada. 

Para maximizar o potencial da tecnologia BIM são necessárias uma análise e uma 

reengenharia dos processos afetados e uma reavaliação do papel dos profissionais em cada um 
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desses processos. Essa mesma conclusão é também compartilhada por Kiviniemi et al. (2008) 

e Taylor e Bernstein (2009). 

Esses pesquisadores entendem que o aspecto cultural a ser modificado constitui um desafio, 

especialmente se considerarmos o desenvolvimento de confiança dentro de um setor 

desconfiado e propagador de riscos como a AEC. 

Em geral, prevalecem na AEC a cultura e a men  e as 

trocas baseadas apenas em documentos entre os profissionais e a cadeia produtiva se dão de 

forma descoordenada e com baixa inteligência. As decisões são frequentemente tomadas de 

maneira autônoma e sem participação multidisciplinar, e com a ausência de uma acurada 

compreensão holística.   

Fabrício (2002), ao comentar em sua tese as mudanças necessárias no setor da AEC para a 

implantação da prática do Projeto Simultâneo, observa que são necessárias algumas mudanças 

profundas na filosofia e nas práticas de trabalho das empresas, como: 

1. Transformações na cultura dos agentes envolvidos, de forma a substituir a integração 

contratual vigente por relações de parceria que sejam pautadas pela confiança 

recíproca entre os agentes do processo de projeto. 

2. Mobilização dos agentes desde o início do processo de projeto do empreendimento, 

com o serviço se estendendo até a entrega da obra, e mesmo depois dela, na fase de 

uso, de operação e de manutenção, de forma a garantir que as decisões e criações do 

projeto ocorreram de maneira integrada.  

3. Apropriação de novas tecnologias de informática e telecomunicações como 

ferramentas que facilitam a comunicação virtual à distância e permitem novo ambiente 

cognitivo e tecnológico para o processo de projeto. 

4. Coordenação entre as diferentes disciplinas de Arquitetura e das Engenharias, 

assumida pelo agente promotor desde o início do processo de projeto, de modo a 

garantir que as soluções projetuais sejam globalmente eficientes. 

Portanto, segundo Prins e Owen (2010), o uso de um processo de projeto interativo e 

desenvolvido a partir das necessidades do cliente é virtualmente impossível ou difícil de ser 

obtido dentro das estruturas correntes. 

Levando em consideração o fator humano, Prins e Owen (2010) comentam que a 

interoperabilidade entre as plataformas e os parceiros das equipes é frequentemente lembrada 
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para o uso efetivo da tecnologia BIM. 

No entanto, para utilizar todo o potencial dessas novas tecnologias, os parceiros da equipe 

devem ser capazes de usar a tecnologia para se adaptar às formas de colaboração e de trabalho 

integrado, e isso só será eficaz quando essa habilidade for incorporada em uma organização, 

no contexto institucional de cada participante, sendo absolutamente necessário que os 

participantes da equipe estejam aproximadamente no mesmo nível de maturidade. 

Prins e Owen (2010) concluem fazendo a ressalva, ou crítica, de que o foco atual das 

pesquisas se mostra forte apenas nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e não 

na descoberta de novas formas de produzir, colaborar e compartilhar o conhecimento, 

enfatizando, além disso, que as ferramentas de tecnologia da informação terão de fornecer 

maior capacidade de compartilhamento de conhecimentos, em vez de se limitarem à simples 

troca, agregação e armazenamento de informações.  

A ineficácia do processo de projeto de edificações aponta para a necessidade da evolução da 

gestão do processo de projeto. O BIM surge como uma solução, mas também é preciso avaliar 

se não estamos avançando para um novo patamar sem resolver problemas existentes na 

configuração atual da gestão de projetos.   

A tecnologia de uso dos softwares CAD para projetos poderia ter aumentado 

significativamente a qualidade e a eficiência dos processos de projeto; porém, a tecnologia 

isolada não tem o poder de resolver todos os problemas de gestão, e o uso do BIM poderá 

resultar nos mesmos gargalos. 

Para definir os problemas a serem resolvidos, devem-se compreender os gargalos no processo 

de projeto, além de avaliar o impacto relacionado a problemas causados pelo fator humano 

constantemente presente. A fragmentação do setor da construção civil, em decorrência das 

muitas pequenas empresas envolvidas, também constitui um aspecto limitante. 
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1.1.4 Questões da pesquisa 

Muito se estudou a respeito do processo de projeto convencionalmente utilizado no Brasil e 

são conhecidas as suas limitações impostas pelo uso inadequado da TIC e por modelos de 

gestão ineficazes. 

O surgimento dos sistemas em BIM mostra que um novo paradigma para o trabalho 

colaborativo precisa ser criado. Porém, em um estágio inicial, observado ainda no Brasil, 

percebe-se que as equipes de projeto continuam a trabalhar de maneira individual e com 

trocas de informação somente nos momentos de eventos-chave de compatibilização. Na 

prática continua-se trabalhando de forma convencional, sem o aproveitamento dos benefícios 

possíveis da tecnologia BIM.  

Eventuais justificativas para essa situação poderiam ser baseadas em argumentos dos 

profissionais que talvez argumentem que sejam obrigados a adotar métodos de trabalho 

particulares em virtude das limitações dos processos implantados em seus escritórios, 

concebidos para funcionar sem o apoio efetivo da TIC e do Processo Colaborativo, 

justificando com isso a manutenção de velhos hábitos não colaborativos, fortemente 

arraigados na cultura da AEC.  

Consequentemente, a colaboração imaginada para o processo em BIM será muito difícil de 

ser conseguida com a utilização das metodologias de trabalho atualmente utilizadas. Dessa 

maneira, muitas empresas falharão em alcançar a eficiência e os benefícios que o BIM pode 

trazer para o trabalho colaborativo entre elas e seus clientes. 

Partindo-se então das premissas de que a baixa produtividade e qualidade do Processo de 

Projeto é resultado da desorganização e da falta de uso de métodos adequados de gestão e de 

que o desenvolvimento de métodos de gestão e ferramentas de tecnologia da informação tem 

ocorrido de maneira dissociada, limitando o exercício das práticas de colaboração, foram 

formuladas as seguintes questões para esta pesquisa: 

1. Como desenvolver uma estrutura de conceitos que possibilite o desenvolvimento de 

metodologias de gestão que possam dar suporte ao trabalho colaborativo? 

2. Como criar um processo de trabalho simultâneo e interativo com metas claras e 

definidas? 

3. Como planejar, controlar e avaliar o desempenho desse processo? 

4. Como organizar o fluxo de trabalho e de informações através da gestão de um modelo 

central em BIM? 
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1.1.5 Delimitação da pesquisa 

A temática do presente estudo aborda um inter-relacionamento entre Gestão de Processo de 

Projeto e Ferramentas de Tecnologia da Informação.  

O presente estudo concentrar-se-á na região de conhecimento situado na intersecção entre as 

disciplinas Gestão e Tecnologia da Informação, conforme ilustrado na Figura 2. 

Dentro do domínio da Gestão do Processo de Projeto, esta pesquisa tratará de Projetos de 

Edifícios, não incluindo nesse escopo de trabalho os Projetos de Engenharia de Infraestrutura 

e Construção Pesada. 

Figura 2: Delimitação da pesquisa 

 

Fonte: Autor 

1.1.6  Objetivos  

Objetivo geral 

Formulou-se como objetivo geral da presente pesquisa o: 

1. Desenvolvimento de uma Estrutura Conceitual de Gestão para o Processo de Projeto 

Colaborativo mediante o uso do BIM. 
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Objetivos específicos 

Para se chegar ao objetivo principal, os seguintes objetivos específicos precisarão ser 

atingidos: 

1. Definir e propor uma Estrutura Conceitual para o Processo de Projeto Colaborativo; 

2. Definir a metodologia para o Planejamento e Controle do Processo e estabelecer 

Indicadores Chave de Desempenho para medir a sua eficiência. 

3. Validar esses indicadores através de simulações em modelos BIM 

 

1.1.7 Guia de leitura da tese 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos, que serão apresentados a seguir: 

 

Nesse capítulo são levantadas as justificativas da pesquisa com a dissertação sobre os aspectos 

do trabalho colaborativo e os obstáculos existentes para a implantação do BIM em um 

contexto colaborativo. São definidas as questões que nortearam a pesquisa sendo delimitado o 

escopo do trabalho e definidos os objetivos principal e específicos. 

 

A revisão bibliográfica foi intensiva e buscou mapear o conhecimento a respeito do tema sob 

vários pontos de vista, tanto os de natureza tecnológica quanto os gerenciais. Foram revistos 

os conceitos básicos sobre BIM e IFC, IDM, MVD, IFD, siglas que contém o conhecimento 

necessário para o domínio mínimo do tema. Os sistemas de classificação da informação foram 

revistos e constatada sua importância para a estruturação do trabalho. 

Os principais manuais e guias de implementação de BIM foram estudados com o objetivo de 

conhecer as diferentes abordagens sobre o tema e as eventuais lacunas de conhecimento. 

Um ponto fundamental da revisão bibliográfica foi o estudo em profundidade das 

propriedades não geométricas do BIM o que possibilitou a estrutura de conceitos necessária 

para o desenvolvimento do trabalho. 

 

Esse capítulo descreve a metodologia utilizada na pesquisa. Inicialmente são discutidos os 

métodos necessários a serem adotados para sustentar o estudo de um problema com uma 
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natureza sócio técnica e ao mesmo tempo interativa na medida em que novas descobertas vão 

levando a novos problemas e a necessidade constante de apoio da bibliografia. As diferentes 

fases de evolução da pesquisa e seus métodos foram descritos.  

 

Esse é o capítulo fundamental da tese. Nele é feita a proposição da estrutura conceitual da 

gestão do processo de projeto em BIM. Diversos conceitos básicos são discutidos e a proposta 

surge como uma base para o desenvolvimento organizado de novas metodologias integradoras 

entre a gestão e o BIM. 

 

O capítulo cinco é experimental. Nele os indicadores de desempenho criados na estrutura 

conceitual são aplicados em dois modelos BIM de edifícios e os seus resultados são 

comparados e referenciados à estrutura conceitual. 

 

As conclusões da pesquisa são apresentadas no capítulo seis juntamente com reflexões a 

respeito do desenvolvimento do tema além de serem sugeridos trabalhos futuros que possam 

dar continuidade aos conhecimentos desenvolvidos na pesquisa. 

 

Cada abertura de capítulo ou tópico importante é precedida de um preâmbulo, que prepara o 

leitor para o tema a ser discutido e ao final são feitas considerações sobre o tópico quando as 

mesmas foram necessárias para a conclusão do texto. 

A formatação do trabalho obedece aos padrões recomendados pela Universidade de São Paulo 

e pela Escola Politécnica. 
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2  Revisão bibliográfica 

A proposição desta tese, de desenvolver uma estrutura conceitual para a Gestão do Processo 

de Projeto em BIM, levou à necessidade da revisão de diversos conceitos, alguns de forma 

básica e outros de maneira mais aprofundada, e assim abranger o assunto o mais amplamente 

possível, para constituir um referencial de base para a pesquisa. 

Inicialmente são revistos os conceitos básicos do processo de projeto e sua contextualização 

no objeto do estudo  no caso, os edifícios da indústria imobiliária. As diferentes visões do 

processo de projeto são introduzidas, sendo feita também uma revisão dos principais 

conceitos do planejamento do processo de projeto, objeto anterior, da Dissertação de 

Mestrado do autor, que, revisitados, mostraram a necessidade de atualização e visualização 

dos seus limites práticos com vistas à sua aplicabilidade no processo de projeto em BIM. 

Por se tratar de um tema com raízes tanto na tecnologia da informação quanto na gestão de 

processos foi necessária uma revisão de conceitos básicos relacionados à programação 

orientada a objetos e à modelagem da informação por serem introdutórios aos conceitos de 

BIM. Percebeu-se na ampla revisão da literatura que muitas publicações ainda possuem um 

-

foram desprezadas em virtude de sua parcialidade em lidar com o tema. A publicação 

fundamental sobre o tema, The BIM Handbook, Eastman et al. (2008), serviu, em linhas 

gerais, como um guia mestre ao apontar caminhos e referências para o aprofundamento dos 

assuntos correlatos. 

Houve a necessidade de um aprofundamento mínimo, mas capaz de levar à compreensão do 

Industry Foundation Classes (IFC), assunto que, embora árido para os não iniciados na área, é 

de capital importância para a compreensão do mecanismo de seu esquema, e sua base em 

relações foi fundamental para o desenvolvimento do raciocínio subsequente. O 

aprofundamento do estudo do IFC foi até o ponto considerado necessário para sua 

istemas de gestão. Porém, hoje, é inócuo discutir gestão 
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sem base em TI, e cabe às pesquisas na área um conhecimento básico para equacionar os 

problemas que surgem no decorrer das pesquisas. De fundamental importância foi a revisão 

dos sistemas de classificação da informação dos edifícios, assunto oportuno, uma vez que no 

momento está sendo objeto de desenvolvimento de norma brasileira, o que permitirá organizar 

efetivamente o caos hoje existente na classificação de sistemas e na nomenclatura vigentes. 

Entendemos que, sem essa abordagem, a organização de processos em BIM mostra-se 

simplesmente inviável em um nível sistêmico. 

Em relação aos usos e benefícios do BIM, procuramos abordar o tema de maneira 

parcimoniosa, uma vez que o aprofundamento em cada uma das inúmeras possibilidades de 

uso do BIM requererá, com certeza, outras teses e dissertações. E muitas das aplicações do 

BIM ainda estão no estágio experimental, sem fundamento bibliográfico que comprove seus 

reais benefícios, além dos normalmente alardeados pelos autores. 

Com relação aos conceitos de modelagem envolvidos no BIM, buscamos enfatizar os tópicos 

mais relevantes e talvez mais sutis do assunto, já que o tema em si remete ao domínio dos 

manuais de uso e operação dos softwares de modelagem, que não são objeto deste estudo. 

Contudo, foram bastante aprofundadas as questões relacionadas à evolução do projeto, 

denominada Level of Development (LOD), que entendemos poder ser mais bem interpretada 

como nível de desenvolvimento. Essa leitura mostrou a possibilidade de se descer a um nível 

de granularidade bastante fino do BIM, o que serviu de base para que sejam repensadas as 

fases e as responsabilidades envolvidas no processo de projeto, principalmente com relação ao 

deliverables). A revisão caminhou para os processos de 

gestão e coordenação do BIM, mostrando a crescente necessidade de integração dos domínios 

da tecnologia da informação com os da gestão, pois se percebeu ainda na literatura a 

predominância de uma visão mecanicista com relação à gestão do processo, contrariamente à 

visão holística que o BIM por definição nos remete. A integração de funções do coordenador 

de projetos e do gerente de BIM também é uma questão em discussão, mostrando que a AEC 

ainda procura caminhos para aperfeiçoar e viabilizar a sua gestão. 

A seguir, foram estudados os principais mecanismos que possibilitam a troca de dados entre 

os agentes, ficando clara a importância do desenvolvimento dos Servidores de Modelo. 

Percebeu-se, porém, uma nítida divisão entre as linhas de pensamento que defendem os 

servidores de modelo e as que defendem o uso de modelos federados. 

Finalmente, foi estudada a adoção do BIM sob um ponto de vista teórico, mas bastante 

consistente e referenciado na literatura, demonstrando que o BIM terá uma implantação em 
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estágios evolutivos. Uma leitura ampla da maioria das normas e manuais de procedimento e 

guias de implantação do BIM foi feita com o objetivo de apreender dessa literatura os pontos 

principais, destacados na implementação do BIM. Em virtude da grande heterogeneidade e 

diversidade constatada nos manuais pesquisados, achamos por bem selecionar aqueles que 

entendemos mais relevantes para o desenvolvimento desta tese. 

 

2.1 Visões fundamentais do processo de projeto  

A gestão do processo de projeto vem sendo objeto de estudos de alguns autores, como Ballard 

e Koskela (1998); Formoso et al. (1998), indicando que nas práticas correntes o planejamento 

e o controle do processo de projeto são substituídos pelo caos e pela improvisação, causando 

problemas de comunicação, falhas na geração da documentação, falta de informações, 

alocação insuficiente de recursos, ausência de coordenação entre as diferentes disciplinas e 

erros nas tomadas de decisão.  

Mesmo que alguns desses problemas sejam justificados pela natureza complexa do processo 

de projeto, que envolve incerteza, complexidade e interatividade, essa realidade constatada 

nas pesquisas não pode ser entendida como satisfatória, segundo a opinião de Tzortzopoulos e 

Formoso (1999). 

As ações para a melhoria do processo de projeto estão fortemente influenciadas pela maneira 

como ele é conceituado e praticado. Nesse sentido, organizar o conhecimento existente sobre 

ele é o ponto de partida fundamental para a sua melhoria.  

Huovila e Koskela (1997) propõem uma estrutura conceitual que analisa o processo de projeto 

sob três diferentes visões: conversão; fluxo; e geração de valor, resumidos na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Comparação entre os conceitos de Conversão, Fluxo e Geração de Valor 

Item Conceito de 
Conversão 

Conceito de Fluxo Conceito de 
Geração de Valor 

Conceituação de 

projeto 

 

Processo que converte 

requisitos em projeto 

de produto 

 

Fluxo de informação 

composto de 

conversão, inspeção, 

movimento e espera 

 

Processo no qual o 

valor para o cliente é 

criado através do 

cumprimento dos seus 

requisitos 

Princípios 

fundamentais  

 

Decomposição 

hierárquica, controle e 

decomposição das 

atividades 

decompostas. 

 

Eliminação do 

desperdício (atividades 

desnecessárias), 

redução do tempo, 

rapidez na redução da 

incerteza 

 

Eliminação da perda de 

valor 

Métodos e práticas  

Estrutura analítica de 

projeto (EAP), método 

do caminho crítico, 

organograma e matriz 

de responsabilidades 

 

Design Structure 

Matrix, abordagem de 

equipe, integração 

entre ferramentas, 

parceria 

 

Quality Function 

Deployment (QFD), 

análise e gestão 

sistematizada e 

rigorosa do fluxo de 

requisitos, otimização 

Contribuição prática  

Atentar para o que tem 

que ser feito 

 

Atentar para que o 

desnecessário seja 

minimamente feito  

 

Atentar para que os 

requisitos do cliente 

sejam atendidos da 

melhor forma possível 

Nome sugerido para 

essa visão 

 

Gestão de tarefas. 

 

Gestão do fluxo. 

 

Gestão do valor. 

Fonte: Huovila e Koskela (1997) 
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Conceito de conversão  

Segundo Ballard e Koskela (1998), esse conceito é o mais clássico e largamente praticado no 

mercado. Ele se fundamenta no princípio de que o trabalho a ser executado pode ser feito pela 

 

Figura 3 - Conceito de conversão 

 

Fonte: Extraído de Manzione (2006) 

 

Esse modelo tradicional de trabalho é, segundo os autores, fator limitante para o 

aperfeiçoamento do processo de projeto, por introduzir diversas deficiências. 

Koskela, Huovila e Leinonen (2002) entendem que essa visão é um ponto efetivo a ser 

considerado pela gestão, na medida em que revela as tarefas necessárias para o 

desenvolvimento de um projeto. Ressaltam, todavia, que, utilizada isoladamente, essa visão 

não garante a otimização dos recursos, e a melhoria do processo não se mostra suficiente para 

garantir o pleno atendimento dos requisitos do cliente. 

Ballard e Koskela (1998) relacionam alguns pontos problemáticos do uso dessa visão:  

1. O trabalho de projeto é sequencial, rigidamente segmentado e sua administração se 

concentra apenas nos cumprimentos dos contratos individuais dos projetistas.  

2. Fragmentação (é mais importante, na visão convencional, concluir a tarefa 

isoladamente do que promover a interação entre as diferentes tarefas).  

3. O entendimento da gestão do projeto apenas como gestão isolada de suas tarefas, não 

conseguindo capturar conceitualmente a geração de valor e trazendo resultados pobres 

para o cliente. 

4. Não existe trabalho colaborativo para a solução conjunta de problemas na equipe de 

projetos. 

5. A natureza cíclica e interativa do projeto é pouco percebida no processo, o que gera 

uma elevada carga de retrabalho. 

6. Os requisitos do cliente vão sendo esquecidos ou negligenciados nas longas 

sequências de trabalho decorrentes dessa visão. 
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Codinhoto (2003) e Tzortzopoulos (1999) comentam os fatores limitantes nessa visão, que a 

torna insuficiente para o entendimento ou melhoria do processo, uma vez que ela não explicita 

as atividades que não agregam valor ao longo do processo, como as verificações, a 

transferência e a espera pelas informações.  

Koskela, Huovila e Lautanala (1994) observam que essas características são amplificadas 

dentro de uma organização, influenciando seus controles e suas estruturas de comunicação e 

impedindo a solução dos pontos problemáticos, mesmo que sejam percebidos pelas pessoas 

individualmente. A persistência desses pontos problemáticos traz as seguintes consequências: 

1. Baixa percepção de requisitos no início do processo; 

2. Detecção de erros de projeto somente em fases adiantadas; 

3. Interações escassas entre os membros das equipes; 

4. Desperdício de tempo em atividades de espera e troca de informações; 

5. Baixa qualidade final. 

 

Conceito de projeto como geração de valor  

Esse conceito enfatiza o atendimento aos requisitos do cliente. A melhoria do processo é 

obtida por meio da redução das perdas de valor que surgem quando nem todos esses 

requisitos são obtidos e transmitidos ao longo do processo, conforme podemos ver na Figura 

4. 

Figura 4: Conceito de Geração de Valor 

 

Fonte: Extraído de Manzione (2006) 

Segundo Koskela, Huovila e Lautanala (1994), a geração de valor consiste em obter os 

requisitos de desempenho do produto com ausência de falhas. Nessa visão, a eficácia do 

projeto dependerá do máximo valor que poderá ser agregado a ele. As perdas de valor, 
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ocorridas pela ineficácia da identificação dos requisitos e necessidades dos clientes  tanto na 

etapa inicial quanto durante o desenvolvimento do projeto  e pela baixa otimização das 

soluções, devem ser combatidas.  

Para prevenir a perda de valor, é necessária uma gestão sistemática desses requisitos em 

estreita cooperação com todos os clientes do processo, através de rápidas interações entre os 

agentes e a consideração de todas as etapas do ciclo de vida do produto logo nas fases iniciais 

do projeto.  

Conceito de projeto como fluxo de informações 

Essa visão se concentra em estudar dentro do processo de projeto as formas como a 

informação circula, entendendo que a otimização do projeto deva ocorrer principalmente pela 

redução do desperdício de tempo gasto na gestão da informação, conforme mostra a Figura 5. 

produção enxuta

reduzir o desperdício de tempo em diferentes fases do processo:  

1. Tempo de espera pela informação; 

2. Tempo de conferência, para garantir a coerência da informação com seus requisitos 

prévios;  

3. Tempo gasto retrabalhando a informação para que ela fique de acordo com os 

requisitos; 

4. Tempo gasto para que a informação ci rcule pela equipe do projeto.  

Figura 5 - Conceito de Fluxo de Informações 

 

Fonte: Extraído de Manzione (2006) 

As pesquisas desenvolvidas a partir dessa visão entendem que a melhoria da eficiência na 

gestão desse fluxo possibilitará resultados mais eficazes. Nesse sentido, são incentivadas a 

redução do retrabalho mediante redução do número de interações entre os agentes, a 

colaboração em equipe e a transferência da informação em pequenos lotes.  
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De acordo com Ballard e Koskela (1998), esse conceito pode ser adotado para o processo de 

projeto, quando se levam em conta as diferenças entre a produção física e o projeto. Esses 

autores entendem que visualizar o processo como um fluxo de informações permite 

flexibilidade e coordenação de diferentes fluxos de informação e a integração do processo de 

projeto com o processo de suprimentos e de execução da obra. 

O combustível do projeto são as informações. Os projetistas usam e produzem informações na 

forma de ideias, princípios, regras e habilidades, aplicados para gerar uma descrição abstrata 

(um modelo BIM ou um conjunto de desenhos em CAD) que define como um edifício deve 

ser construído, segundo Sacks e Tribelski (2010). 

Essa característica do projeto, que é ser movido por informações, implica, para o seu sucesso, 

que o fluxo dessas informações precisa ocorrer continuamente entre os projetistas, sendo sua 

gestão um fator crítico para a eficiência e a eficácia do projeto, segundo Eckert, Clarkson e 

Stacery (2001). 

Sacks e Tribelsky (2007) observam que o fluxo das informações nas equipes de projeto não é 

bem compreendido, e com frequência ocorrem problemas de gerenciamento devido à falta de 

compreensão teórica do problema e de medidas objetivas do fluxo.  

Austin e Hassam (1999) afirmam que entender o processo pelo qual a informação flui entre os 

participantes do projeto é essencial para a melhoria da gestão. Emmitt (2007) ressalta que 

mapear e entender o fluxo das informações é um pré-requisito para as empresas de projeto, 

chamando a atenção para o entendimento dos desperdícios que ocorrem em todo o processo 

de trabalho.  

Eckert, Clarkson e Stacery (2001) pesquisaram os principais problemas relacionados com a 

gestão do fluxo das informações, classificando-os em quatro categorias, conforme a Figura 6. 
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Figura 6 - Problemas relacionados com a gestão do fluxo de informações. 

 

Fonte: Adaptado de Eckert, Clarkson e Stacery (2001) 

Sacks e Tribelski (2010) identificaram que os problemas que caracterizam um fluxo pobre em 

sistemas de produção genéricos, como grandes tamanhos de lotes, longos tempos de ciclo, 

gargalos no fluxo, grandes inventários de trabalho em processo, podem ser medidos e 

identificados na etapa de projetos executivos.  

De acordo com esses autores, os fluxos de informações decorrentes de processos ineficientes 

resultam em problemas e geram diversas formas de desperdício: retrabalho gerado por uso de 

bases de desenho desatualizadas; longos tempos de espera pela informação, que obrigam os 

projetistas a mudar seu foco de atenção para outros projetos, levando um tempo maior para se 

familiarizarem com as mudanças quando as novas informações chegam; aumento de custos e 

de prazos globais do projeto, causado pelo retrabalho gerado. 

As três visões isoladas do processo de projeto  conversão, fluxo e geração de valor  foram 

apresentadas e criticadas, cada uma com sua própria metodologia de gestão.  

Entretanto, não se tratam de teorias que se conflitam, mas que se complementam. Huovila e 

Koskela (1997) sugerem que na gestão do processo de projeto os três pontos de vista 

desenvolvidos neste tópico devam ser integrados, alinhados e balanceados, entendendo que a 

complexidade do processo irá demandar uma visão conjunta desses três aspectos. 
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2.2 Revisão da metodologia de planejamento do processo de projeto 

Tradicionalmente, conforme Hughes, W. (2003), o processo de projeto é planejado da mesma 

forma que a construção da obra, com forte ênfase no resultado de cada atividade e pouco 

esforço na gestão necessária para alcançar o resultado desejado. 

Observa-se na rotina de trabalho que as práticas correntes de gestão e planejamento de 

projetos se restringem, na maioria das vezes, ao mero controle de contratos e entregas de 

desenhos. 

As ferramentas de planejamento usuais  diagramas de barra  são recursos limitados, pois 

representam apenas graficamente as etapas desses contratos, não dando conta de mostrar a 

complexidade do projeto: o seu processo de grande interatividade e com intensa troca de 

informações. 

O modelo convencionalmente utilizado no planejamento e controle do processo de projeto é o 

de controle de entregas de desenho. Esse modelo, largamente utilizado pela indústria da AEC 

por não levar em consideração a gestão do fluxo das informações, gera muitas vezes projetos 

desintegrados e com tempo de desenvolvimento prolongado. 

A gestão do fluxo de informações e das atividades de um projeto irá requerer uma estrutura 

metodológica que possibilite racionalizar e organizar tanto a sequência quanto o conteúdo das 

informações que irão ser requeridas ao longo do processo. 

A natureza interativa do processo de projeto foi observada empiricamente por Smith e Tjandra 

(1998) e modelada usando a Design Structure Matrix (DSM), desenvolvida por Steward 

(1981), a qual foi base de diversas pesquisas voltadas para a otimização do processo de 

projeto, como as feitas por Eppinger et al. (1994); Pektas e Pultar (2006) e Smith e Eppinger 

(1997). 

Austin (1999) observa que as práticas atuais do planejamento do processo de projeto levam 

pouco em conta a interdisciplinaridade e a natureza interativa do processo de projeto, 

acarretando um processo de projeto com ciclos de retrabalho que aumentam o tempo de 

projeto e seus custos, atrasando a execução das obras.  

A metodologia Analytical Design Planning Technique (ADePT) foi proposta por Austin 

(1999) como uma solução para a racionalização do processo de projeto, tendo como objetivo 

principal criar uma rede de tarefas do projeto baseada na precedência das informações, e não 

na produção de desenhos. 
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Essa metodologia tem como fundamentos a modelagem precisa do processo de projeto, seus 

agentes e a racionalização da troca de informações que irão ocorrer entre eles.  

A metodologia é constituída por quatro passos, conforme a Figura 7. 

Figura 7: Passos da metodologia ADePT 

 

Fonte: Adaptado de Austin (1999) 

 

Em síntese, o processo de elaboração de uma rede de planejamento com a metodologia 

ADePT ocorre como descrito a seguir: 

Os passos 1 e 2 acontecem de forma concomitante.  

O passo 1 é construir a estrutura analítica do projeto utilizando uma versão da metodologia 

Icam DE F inition for Function Modeling (IDEF01). Essa estrutura representa as atividades de 

projeto e suas dependências de informação. O processo de projeto é dividido nas disciplinas 

(Arquitetura, Estrutura, Instalações, etc.); depois em elementos ou sistemas construtivos; e 

finalmente em atividades de projeto.  

No passo 2 é construída uma tabela que relaciona as informações necessárias para cada 

atividade e a sua fonte, quer seja um agente, quer seja outra informação que a preceda. 

O passo 3 é a ordenação das atividades do projeto tendo com base suas necessidades de 

informação representadas com o uso da DSM. A DSM é construída com base em algoritmos 

                                                 
1 IDEF0 disponível em: <http://www.idef.com/IDEF0.htm>. Acesso em: 16/11/2012. 

http://www.idef.com/IDEF0.htm
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que particionam a matriz, agrupando as atividades cíclicas, identificando grupos de tarefas 

que irão requerer um gerenciamento crítico e gerando a sequência otimizada das tarefas do 

projeto. 

A matriz particionada pode ser exportada para ferramentas de planejamento para gerar o 

cronograma do projeto. Para organizar o cronograma é necessário definir as datas de início e 

término das atividades, suas durações e os recursos necessários. As precedências das 

atividades são extraídas da DSM. Entretanto, os blocos de atividades inter-relacionadas 

requerem atenção especial, pois o sequenciamento desses blocos não é baseado apenas em 

dependências, exigindo decisões estratégicas.  

Assim, o estágio final da metodologia ADePT produz o cronograma mestre que define todo o 

planejamento estratégico do projeto, baseado na lógica das dependências de informações do 

processo de projeto, que também deve ser integrado com o cronograma da obra. 

A abordagem da ADePT deixa claro que as informações do projeto são disponibilizadas e 

comunicadas, formal ou informalmente, para a equipe de projeto, através das revisões dos 

desenhos, com o objetivo de obter a informação certa, da pessoa certa, no momento certo. 

Mas frequentemente a experiência tem demonstrado que isso não acontece como foi 

planejado, requerendo esforços adicionais do Coordenador de Projetos para isso. 

 

Limitações da metodologia ADePT e os avanços recentes 

Um bom planejamento do processo de projeto é o primeiro passo para melhorar sua gestão. 

Entretanto, se o planejamento não for cuidadosamente controlado as equipes de projeto 

podem ser tentadas a voltar para os métodos mais tradicionais de gestão, levando a 

ineficiências significativas devido a fluxos de informações pobres e alocação inadequada de 

recursos. 

A metodologia ADePT apresenta limitações, pois, embora possibilite a construção estruturada 

da rede de planejamento, não oferece instrumentos metodológicos para as etapas de controle e 

replanejamento.  

Diversos autores conceituam planejamento relacionando-o com controle, de forma a constituir 

um sistema. 

Formoso et al. (1999) definem planejamento como um processo gerencial que envolve o 

estabelecimento de objetivos e a determinação dos procedimentos necessários para atingi-los, 
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e o planejamento somente é eficaz quando realizado em conjunto com o controle. Afirmam os 

autores que não existe a função controle sem planejamento e que o planejamento é 

praticamente inócuo se não existe controle. 

Assumpção (1996) comenta que a essência do processo de planejamento consiste na 

construção de modelos que representam as relações entre as variáveis ou atividades que se 

desenvolvem no ambiente da empresa e seus empreendimentos, aliados a sistemas que 

permitam operar com esses modelos e gerar informações, ora na forma de expectativas de 

comportamento do modelo (programação), ora avaliando o comportamento das ações já 

empreendidas (controle). 

Laufer e Tucker (1987) consideram o controle indispensável e estabelecem que ele se 

desenvolva em três estágios: medição, avaliação de desempenho e tomada de ações corretivas 

em relação às ações ou a equívocos dos planos. O controle inclui o monitoramento do que 

aconteceu na realidade, a comparação com o que fora planejado e as ações para providenciar 

as mudanças necessárias de realinhamento do plano. 

Com relação à avaliação do desempenho do processo, que na metodologia ADepT é 

fundamentada no fluxo de informações, Sacks e Tribelski (2010) observam que a falta de um 

planejamento e de controle mais detalhado na fase de projetos executivos pode decorrer, em 

parte, da ausência de ferramentas adequadas para avaliar a evolução do projeto, tendo com 

base as medidas do seu fluxo de informações. 

Choo et al. (2004) apresentam a metodologia DePlan como complemento às limitações da 

ADePT. A metodologia DePlan incorpora a metodologia do last planner, que, de acordo com 

Ballard (1997), é uma filosofia de gerenciamento da produção com foco na aplicação dos 

princípios lean na organização e no gerenciamento de operações de empreendimentos. 

A metodologia do last planner é baseada na redução da quantidade de incertezas dentro do 

processo de projeto gerindo a variabilidade que ele contém. A técnica do last planner ajuda a 

equipe de projeto a criar de maneira sistemática planos de lookaheads (de médio prazo), nos 

quais são identificadas as restrições inerentes às tarefas, de modo a eliminá-las 

antecipadamente. 

São também criados planos semanais de trabalho para planejar o curto prazo semanal e 

acompanhar os resultados do trabalho produzido por intermédio de um indicador de 

desempenho denominado Plan Percent Complete (PPC), que mede a porcentagem das tarefas 
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semanais 100% concluídas, em contraposição ao número de tarefas originalmente previstas 

para aquele período. 

Outro avanço voltado para o controle e medição do fluxo das informações no processo de 

projeto é relatado no trabalho de Sacks e Tribelski (2010), no qual foram estudados 14 

projetos desenvolvidos em CAD e armazenados em uma extranet comum, com o objetivo de 

analisar a natureza dos problemas relacionados com o fluxo de informações; verificar de que 

forma interferem no processo de projeto; e estabelecer uma medida do seu fluxo por meio do 

cálculo de indicadores de desempenho. 

Através da leitura dos arquivos de acesso dos usuários à extranet, os autores mapearam as 

ações de download e upload de arquivos e analisaram o conteúdo dos desenhos. 

Nesse estudo, foram verificadas as ocorrências dos seguintes fenômenos: gargalos no fluxo de 

informações, retrabalhos, grandes lotes de informações, grande nível de trabalho em 

progresso e falha no atendimento das necessidades do cliente. 

A partir dos resultados, os autores definiram sete indicadores de desempenho do fluxo de 

informações e estabeleceram correlações com os resultados obtidos no projeto: nível de ação; 

maturidade do pacote de informações; volume de trabalho em processo; tamanho do lote de 

informações transferidas pelos projetistas; velocidade de desenvolvimento do projeto; 

gargalos; e retrabalho. 

Os autores concluíram serem adequadas as medidas de fluxo desenvolvidas para a fase de 

projetos executivos, que é de natureza técnica e requer maior estruturação se comparada às 

fases iniciais do projeto. Para essas fases, porém, por sua natureza mais interativa e pelas 

muitas alternativas sendo estudadas em paralelo, os autores recomendam o desenvolvimento 

de mais pesquisas e de indicadores-chave de desempenho específico para essas fases iniciais.  

 

2.3 O processo de projeto no contexto do empreendimento imobiliário 

Nobre, Santos e Barros Neto (2004) comentam que o processo de desenvolvimento do 

produto imobiliário na AEC é bastante diferente do das demais indústrias em razão das 

 

Citam como características importantes a complexidade do mercado imobiliário, o longo 

tempo do ciclo do processo do negócio, a longa duração da vida útil do produto, o impacto 
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ambiental gerado, destacando que o produto imobiliário, por ser único, não seriado e com 

localização fixa, dificulta a compreensão dos aspectos que envolvem sua produção, ocorrendo 

distanciamento entre projetistas e construtores, o que leva à fragmentação do processo e gera 

perda de informações. 

Navarro (2007) acrescenta a esses fatores o elevado potencial de risco de um empreendimento 

imobiliário e apresenta, na Figura 8, a relação entre a exposição ao risco e o nível de 

investimento durante o ciclo de vida de um empreendimento. A autora comenta a importância 

da fase de planejamento do empreendimento, em que os principais riscos são assumidos, e 

destaca que, por serem muitas vezes elevados e baseados em cenários de grandes incertezas, 

caso se concretizem, esses riscos irão prejudicar o cumprimento das metas e dos prazos e 

afetarão a rentabilidade do empreendimento.  

Figura 8: Ciclo de Vida total de um Empreendimento 

 

Fonte: Wideman (1992) apud Navarro (2007) 

Georgakopoulos e Tsalgatidou (1998) definem processo de negócios como um conjunto de 

uma ou mais atividades relacionadas entre si que realizam um objetivo de negócio ou objetivo 

político, como o cumprimento de um contrato de negócio ou a satisfação de uma necessidade 

específica de um cliente. 

Olofsson et al. (2010) destacam a importância de o processo de projeto estar alinhado com o 

processo do negócio e indicam que as fases iniciais do processo de projeto são de fundamental 

importância para a obtenção de bons resultados. A Figura 9 foi desenvolvida pelos autores 
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para mostrar a necessidade do alinhamento entre o empreendedor com os processos 

específicos de projeto e a produção da AEC.  

Figura 9: Um empreendimento com a perspectiva dos agentes da AEC 

 

Fonte: Adaptado de Olofsson et al. (2010) 

 

Fontenelle (2002) destaca o papel estratégico do projeto para o desempenho competitivo das 

empresas do subsetor de empreendimentos imobiliários, uma vez que ele é o principal 

instrumento para a materialização das estratégias competitivas das empresas, tais como a 

diferenciação e a liderança no custo.  

Melhado (1994) 

suas dimensões: projeto como processo estratégico, visando atender às necessidades e 

exigências do empreendedor, voltado, portanto, para a definição de características do produto 

final e projeto como processo operacional, visando à eficiência e à confiabilidade dos 

processos que geram os mesmos produtos. 

 

2.4 Diversidade de agentes, gestão das interfaces e mudanças 

Melhado (1994) estudou os fatores que influenciam na qualidade de um projeto e classificou 

os agentes envolvidos no processo do empreendimento, em suas diversas fases, em quatro 

categorias de participantes principais, com diferentes interesses e capacidades em influir no 

processo do negócio: 

1. Empreendedor: responsável pela geração do produto; avalia a qualidade do 
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projeto a partir do alcance de seus objetivos empresariais, que envolvem tanto o 

sucesso quanto a penetração do produto no mercado; responsável pela formação de 

uma imagem junto aos compradores, pelo retorno que o projeto venha a 

proporcionar a seus investimentos ou, pelo menos, pela manutenção dos custos 

previstos para o empreendimento; 

2. Projetista: atua na formalização do produto; 

3. Construtor: viabiliza a fabricação do produto; avalia a qualidade do projeto com 

base na clareza da apresentação, importante para facilitar o trabalho de 

planejamento da execução, em que o conteúdo, a precisão e a abrangência das 

informações possam reduzir a margem de dúvida ou necessidade de correções 

durante a execução; analisar a potencial economia de materiais e de mão de obra, 

capazes de proporcionar redução de desperdícios; 

4. Usuário: assume a utilização do produto; avalia a qualidade do projeto na medida 

da satisfação de suas intenções de consumo , envolvendo conforto, bem-estar, 

segurança e funcionalidade, somando-se a estas baixos custos de operação e de 

manutenção; ressalte-se que esse é o cliente externo. 

No entanto, completa o autor, o peso da satisfação de cada cliente no conjunto dessas relações 

pode vir a ser diferenciado, na medida em que cabe ao empreendedor, entre outras atribuições, 

intervir, por exemplo, como contratante do projetista. E, dependendo do caso, construtor e 

projetista constituirão partes da mesma empresa  os clientes internos, em cada caso, podem 

ter importâncias diferentes. 

Dentro desse raciocínio, o autor coloca a necessidade de uma gestão mais eficiente do 

processo e ressalta que ela deve se concentrar na melhoria da gestão do fluxo da informação, 

tanto no que diz respeito à informação utilizada (dados de entrada) quanto à decisão (dados de 

saída). 

De acordo com Brandon (2009), a gestão é uma intervenção que procura melhorar a eficiência 

e a eficácia das atividades que precisam ser executadas para se alcançar um objetivo, o que 

inevitavelmente inclui intervenção na maneira como os vários participantes colaboram para 

atingir o objetivo desejado. Contudo, uma das metas deve ser minimizar a quantidade de 

gerenciamento requerido, sem comprometer a eficiência e a eficácia, pois o gerenciamento é 

uma despesa administrativa (overhead) e, como tal, precisa ser minimizada. 
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Muitas das dificuldades encontradas residem não só na forma como as pessoas colaboram, 

mas também, e cada vez mais, no modo como elas se relacionam e produzem seus trabalhos 

com a tecnologia da informação. 

Benning et al. (2010a) estudaram os diferentes pontos de vista dos agentes envolvidos em um 

empreendimento em busca de definir critérios para a criação de uma estrutura analítica de 

projeto. Esse estudo mostra que a multiplicidade de agentes e de pontos de vista diversos 

demandará não só os esforços de gestão como também a estruturação analítica de uma ampla 

base de informações em TI, para atender às necessidades de todos os agentes durante o 

empreendimento.  

Ao estudar a gestão das interfaces, Brandon (2009) questiona se o problema da colaboração é 

apenas de ordem tecnológica ou se tem origem na interface entre as pessoas; afirma que o 

problema central da função da gestão reside nas interfaces entre as pessoas, organizações, 

cadeias de suprimentos, tecnologias e o que mais for necessário no envolvimento de duas ou 

mais pessoas trabalhando com algum nível de interdependência. 

O autor entende que, ao longo de um processo em cadeia colaborativa, o conhecimento sofre 

perdas e ganhos; argumenta que em cada uma das interfaces pode existir um contrato ou 

alguma regulamentação a ser cumprida e acrescenta que, muito frequentemente, uma 

negociação ou decisão pode ser feita com informações incompletas. Para Brandon (2009), a 

gestão, por si só, não tem condições efetivas de resolver problemas quando sua raiz é causada 

pelas próprias interfaces e com o modelo de trabalho utilizado por cada um dos agentes da 

organização. 

Argumenta o autor que podem ocorrer falhas advindas das relações potencialmente adversas 

entre os agentes, falhas dos sistemas de TI utilizados, que tendem a seguir as práticas manuais 

e manter o mesmo desenho das interfaces, e falhas na inovação, porque os sistemas são 

fossilizados pela estrutura de interfaces e pelo desempenho dos profissionais envolvidos. 

Conclui que, paradoxalmente, ao ampliar desmesuradamente a gestão com o objetivo de 

resolver problemas, muito frequentemente, quanto mais se gerencia tanto mais o processo se 

torna complexo, requerendo mais gestão para resolvê-lo.  

Algumas reflexões dos autores sobre esse tópico indicam que as formas convencionais de 

trabalho necessitam mudanças de paradigma, e não somente mais investimentos em TI e 

gestão. O mesmo paradoxo citado por Brandon pode ocorrer no caso do advento da TI para a 
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melhoria de processos, já que, quanto mais TI for investida, se os processos não forem 

mudados, mais TI deverá ser investida, num ciclo ininterrupto.  

Fica clara a necessidade de ambientes colaborativos, o que na prática irá se traduzir na 

redução das interfaces e no estabelecimento de processos, protocolos de comunicação e 

linguagens comuns aos agentes, por mais heterogêneos que possam ser os seus interesses 

dentro dos empreendimentos. 

O momento atual é de mudanças nos paradigmas da AEC, uma indústria conservadora e 

tradicionalmente avessa a mudanças. Nesse sentido, os principais agentes e os clientes 

precisam ser motivados a partir da perspectiva do aumento das vantagens competitivas que 

advirão das mudanças. 

Porém, não existem milagres nessa área e, para complementar o assunto, citamos Phillip 

Bernstein2, que, em resposta à questão 

 

Estamos em um período de explosão da inovação tecnológica e de processos e 

recomendamos às pessoas paciência, selecionando entre as soluções que funcionam 

e as que não funcionam. Acho que a tecnologia que as pessoas desejam acabará 

vindo à tona, embora acho que exista uma expectativa irrealista que o problema seja 

descobrirem o que e como querem realizar seus processos de negócio e, em seguida, 

encontrar formas de interconectá-los. McGrawHill (2007), p. 27 

 

Phillip Bernstein finaliza dizendo que em um momento de inovação é assim que as coisas 

funcionam. 

 

2.5 Modelagem e modelo de dados 

De acordo com Booch, Maksimchuk e Engle (2007), a modelagem de dados é um processo 

no qual os dados são estruturados e organizados. Uma vez estruturados, os dados podem ser 

tratados no chamado Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. A principal ideia por trás 

desses sistemas é gerenciar uma quantidade grande de dados estruturados e não estruturados. 

                                                 
2 Phillip Bernstein, Vice-Presidente da Autodesk em 2007. 
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Modelos de dados são os resultados do processo de modelagem de dados. São modelos 

abstratos cujo objetivo é descrever como os dados são utilizados e representados de forma 

odelo 

da descrição formal de como os dados devem ser usados e estruturados. A segunda trata da 

aplicação desses dados através de um exemplo concreto.  

Conforme Khemlani (2004), um modelo de dados, em qualquer domínio de conhecimento, 

descreve os atributos de suas entidades dentro do domínio do conhecimento a que se refere. 

Como todos os programas de computador tratam com algum tipo de dados, eles precisam ter 

internamente um modelo de dados subjacente. As aplicações tradicionais em CAD 2D e 3D 

representam os dados, internamente em suas estruturas, por meio de formas primitivas 

geométricas, como pontos, linhas, polígonos elementares, planos, etc. Segundo Khemlani 

(2004), embora essa forma permita a representação geométrica de um edifício no domínio de 

diversas disciplinas, ela não permite incluir as informações específicas de cada uma delas. 

Para esse autor, o modelo de dados de um edifício precisa ser constituído com base nos seus 

elementos e relações. A geometria é apenas uma de suas propriedades, já que um modelo é 

rico em informações sobre o edifício, e essas informações podem ser extraídas e utilizadas 

para vários propósitos: documentação, visualização e análise, entre outros. 

Na modelagem conceitual, explica Björk (1995), existe uma distinção básica entre os 

fenômenos do mundo real que estamos interessados  em nosso caso, os edifícios  e os 

conceitos que utilizamos para descrevê-los nos sistemas de processamento de informações.  

Segundo Bo-Christer (1992), um modelo conceitual especifica as categorias de informação 

utilizadas em um domínio específico. Em um modelo conceitual apenas a informação em si  

semântica  é modelada e não o formato exato em que ela é armazenada ou apresentada  

sintaxe. 

O mundo real é percebido consistindo em objetos ou entidades. Os objetos têm propriedades 

que podem estar inter-relacionadas e os objetos com algum grau de propriedades similares 

podem ser agrupados em classes ou categorias. 

Björk (1995) enumerou cinco principais requisitos para modelos de dados de edifício: 

capacidade de modelar qualquer tipo de informação; cobertura das necessidades de 

informação de diferentes fases e disciplinas; estruturas de informação não redundantes; 

capacidade de suportar formatos de apresentação alternativos; e independência das restrições 

dos softwares de aplicação.  
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2.6 Building Information Modeling (BIM) 

 

Ao longo da história da Arquitetura, a representação essencial dos edifícios tem sido feita 

através de desenhos. A leitura de muitos livros mostra como os desenhos e os croquis são 

parte integrante do pensamento e do trabalho criativo do Arquiteto. [...] A substituição de 

desenhos por uma nova base de representação para o projeto, comunicação e construção 

dos edifícios é uma mudança revolucionária e que marca época, tanto na Arquitetura 

como na Indústria da Construção em geral. Estas mudanças alteram as ferramentas, os 

meios de comunicação, e os processos de trabalho. Eastman (2006) p. 2  

 

Estamos nos estágios iniciais de uma transformação na AEC que irá modificar profundamente 

a forma como o ser humano percebe e interage com o meio ambiente construído. Essa 

mudança, que está sendo impulsionada pelo advento crescente do BIM, segundo Underwood 

e Isikdag (2010), permitirá que as pessoas experimentem o edifício virtualmente antes de sua 

execução, possibilitando que o imóvel seja otimizado no uso de seus materiais e de energia, 

de modo a diminuir os impactos negativos ao meio ambiente.  

O BIM tornou-se objeto de estudos ante a importância crescente, nos últimos anos, das 

pesquisas na área de inovação do uso da TI na AEC. 

Inicialmente restrito aos pesquisadores específicos, com o passar dos anos muitos esforços de 

pesquisa têm sido feitos no âmbito dos impactos dessa tecnologia; na proposição de novas 

formas de gestão do trabalho colaborativo; e no desenvolvimento de novas tecnologias da 

informação e comunicação para dar suporte a toda a transformação que será necessária para o 

uso pleno do BIM. 

Em palestra realizada na Universidade de Tecnologia de Tallinn, na Estônia, em 4 de 

dezembro de 2010, Sacks (2012) defende que o BIM é um exercício social e não 

necessariamente um exercício técnico; e, como exercício social, seu foco principal é a 

colaboração e a cooperação entre as pessoas. Segundo o autor, só podemos ter edifícios 

inteligentes se tivermos profissionais inteligentes. Ele enfatiza que não é a tecnologia do BIM 

que irá tomar as decisões. Quem deverá tomá-las são os profissionais através do uso que 

fazem dessa tecnologia.  
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A principal mensagem transmitida por Sacks nessa palestra é que 

A tecnologia é interessante, excitante e possui muitas capacidades, mas seu objetivo 

principal é criar situações em que os profissionais passam colaborar uns com os 

outros da melhor forma possível. E, se isso não for alcançado, teremos feito muito 

pouco. Sacks (2012) 

 

2.6.1 Definições  

A Modelagem da Informação do Edifício, conhecida como Building Information Modeling 

(BIM), é, de acordo com Underwood e Isikdag (2010), um processo baseado em modelos 

digitais, compartilhados, integrados e interoperáveis denominados Building Information 

Models.  

Assim, o Building Information Modeling pode ser definido como um processo que permite a 

gestão da informação, enquanto o Building Information Model é o conjunto de modelos 

compartilhados, digitais, tridimensionais e semanticamente ricos, que formam a espinha 

dorsal do processo do Building Information Modeling. 

Underwood e Isikdag (2010) definem as características dos Building Information Models 

como:  

1. Orientados a objetos; 
2. Ricos em dados e abrangentes: os modelos são ricos em dados e abrangentes 

enquanto cobrem e mantêm as características físicas e funcionais e os estados dos 

elementos do edifício; 

3. Tridimensionais: os modelos representam a geometria do edifício em três 

dimensões; 

4. Espacialmente relacionados: as relações espaciais entre os elementos do edifício 

são mantidas nos modelos de maneira hierárquica; 

5. Semanticamente ricos: os modelos mantêm uma grande quantidade de informação 

semântica sobre os elementos do edifício; 

6. Modelos capazes de suportar vistas: as vistas do modelo são subconjuntos ou 

instantâneos do modelo que podem ser gerados com base no modelo principal. Essas 

vistas podem ser automaticamente geradas resguardando as necessidades do usuário. 
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A General Services Administration, General_Services_Administration (2007) define Building 

Information Modeling como o processo de desenvolvimento e o uso de softwares 

modeladores de dados não apenas para documentar os projetos, mas para simular a construção 

e a operação de um novo edifício ou de sua recuperação. O modelo resultante é um Building 

Information Model, rico em dados, baseado em objetos, inteligente e com representação 

digital paramétrica, com vistas apropriadas para diferentes usuários, que podem extrair e 

analisar as informações e fornecer retroalimentação para a melhoria do edifício. 

Eastman et al. (2008) definem BIM como uma tecnologia de modelagem e um conjunto de 

processos associados para produzir, comunicar e analisar modelos de edifícios. 

Os modelos de edifícios são caracterizados pelos autores como componentes representados 

dig

computação gráfica, possuindo propriedades, atributos e regras paramétricas. 

Os componentes incluem dados que descrevem como eles devem se comportar: de forma 

coordenada, consistente e não redundante. 

Para Nederveen, Beheshti e Gielingh (2010), BIM é um modelo de informação sobre um 

edifício  ou o projeto de um edifício  que compreende informação completa e suficiente 

para dar suporte aos processos do ciclo de vida do edifício, e que pode ser interpretado 

diretamente por aplicativos de computador. O BIM compreende informações sobre o edifício 

e seus componentes e contém informações sobre propriedades como funções, forma, materiais 

e processos. 

NIBS (2008) adota um esquema de abstração do BIM em três níveis: como um produto, como 

uma ferramenta e como um processo. Como um produto, o BIM refere-se a um modelo da 

edificação; como ferramenta, refere-se às aplicações que interpretam o modelo da edificação e 

a ele agregam informações e representações; e, como um processo, o BIM é formado pelas 

atividades desenvolvidas durante todo o ciclo de vida da edificação. 

Ayres (2009) propõe uma classificação do BIM em quatro níveis de abstração: no primeiro 

nível, metamodelagem, são discutidas as questões sobre modelos conceituais, 

interoperabilidade de aplicações e os impactos da tecnologia sobre a indústria; no segundo 

nível, modelagem, são abordadas questões relacionadas à criação de modelos e interfaces das 

aplicações CAD que realizam a modelagem do produto; no terceiro nível, do modelo, são 

enfocadas as relações semânticas entre os diferentes objetos que o compõe; e no quarto nível, 

dos objetos, são abordadas as questões sobre a funcionalidade das partes componentes do 
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modelo, como comportamento, propriedades e atributos, entre outros. A Figura 10 ilustra esse 

esquema de relações propostas. 

Figura 10: Esquema de relações entre os diferentes níveis de abstração do BIM 

 

Fonte: Extraído de Ayres (2009) 

2.6.2 Objetos paramétricos 

Segundo Autodesk (2007), a essência do projeto de um edifício são as relações que podem ser 

incorporadas no modelo da construção. A criação e a manipulação dessas relações se 

constituem no ato de projetar. Os parâmetros fornecem aos projetistas acessos diretos a esses 

relacionamentos e são um jeito natural e intuitivo de pensar sobre os edifícios utilizando um 

computador assim como uma planilha eletrônica é uma ferramenta para pensar sobre números 

e um processador de texto é um instrumento para pensar sobre as palavras. 

O autor define parâmetros como números ou características utilizados para determinar o 

comportamento de um objeto e definir relacionamentos entre os componentes do modelo. 

Ayres (2009) afirma que há dois tipos básicos de parâmetros: os que armazenam informação 

sobre a forma dos elementos  como posição, dimensões ou transformações geométricas  e 

os que armazenam características funcionais dos elementos, como material, especificações, 

requisitos legais, procedimento de montagem, preço, fabricante, entre outros. 

Os objetos paramétricos em BIM têm as seguintes características, de acordo com Eastman et 

al. (2008): 

1. Consistem em definições geométricas, associadas a regras e dados;  

2. A sua geometria é integrada e não redundante;  
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3. As regras paramétricas para os objetos modificam automaticamente a geometria 

associada quando inseridas no modelo do edifício ou quando modificações são feitas 

nos objetos associados; 

4. Os objetos podem ser definidos por diferentes níveis de agregação, o que permite 

definir uma parede, bem como os componentes a ela relacionados; 

5. Os objetos têm a habilidade de ligar ou receber uma ampla variedade ou conjuntos de 

propriedades e atributos; 

6. O usuário tem a possibilidade de desenvolver os seus próprios objetos paramétricos por 

meio da criação de bibliotecas de classes de objetos. 

 

2.6.3 Principais usos e benefícios do BIM 

Diversos autores estudaram as aplicações do BIM, associando-as a seus usos, benefícios e 

potenciais para melhoria de processos. Eastman et al. (2008) categorizam os usos e benefícios 

por fases do ciclo de vida.  

1. Fase de concepção de projeto: estudos preliminares de conceitos e viabilidade; 

2. Projeto: visualização mais precisa e em estágios mais recentes do projeto; correções 

automáticas dos elementos no modelo quando são efetuadas mudanças no projeto; 

geração automática de desenhos 2D em qualquer estágio do projeto; facilidade de 

colaboração mais cedo do trabalho multidisciplinar; facilidade de verificação do 

projeto contra os requisitos do programa; extração automática de quantitativos durante 

o processo de projeto; melhorias no processo de análise energética e de 

sustentabilidade. 

3. Execução: sincronização do planejamento da obra com os objetos do modelo; 

descoberta de interferências físicas entre elementos do edifício ou omissões antes da 

execução da obra; rapidez no processo de mudanças do projeto; possibilidade de usar o 

modelo de projeto como base para a pré-fabricação; melhor implementação da 

metodologia da construção enxuta; sincronização das fases de aquisição, projeto e 

construção; 

4. Operação: melhor gerenciamento da operação dos sistemas e ativos do edifício 
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A Figura 11 ilustra os conceitos. 

Figura 11: BIM e o ciclo de vida do edifício 

 

Fonte: Autor  

Dependendo do ambiente em que forem utilizados, os modelos BIM podem ter, de acordo 

com Underwood e Isikdag (2010), diferentes funções, como:  

1. Vinculador de espaços: liga micro e macro espaços urbanos; 

2. Facilitador da interoperabilidade: possibilita o compartilhamento de 

informações entre os diversos agentes e suas ferramentas de software; 

3. Repositório de dados: armazena a informação do edifício por todo o seu ciclo de 

vida; 

4. Facilitador do processo de aquisições: disponibiliza e facilita diversas 

atividades de aquisições no ciclo de vida do edifício; 

5. Suporte da colaboração: é viabilizado através da gestão e do uso das informações 

compartilhadas do edifício em tempo real; 

6. Simulador de processos: facilita a simulação do processo de construção e dos 

sistemas construtivos do edifício; 

7. Serviço de informação do edifício: pode oferecer informações do edifício sob 

demanda e em tempo real pela internet; 

8. Facilitador da construção sustentável: permite análises avançadas para o 

suporte do projeto e da construção sustentável energeticamente econômica.  
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É apresentada na Tabela 4 a classificação de Succar (2009) para os usos do BIM na fase de 

projeto, construção e operação. 

Tabela 4: Usos do BIM 

Projeto Visualização Projetos com visualização em 3D 

Controle de ciclos de revisões 

Documentação e detalhamento 

Escaneamento de edifícios com raio laser 

Fotogrametria 

Representação realística 

Realidade virtual 

Realidade aumentada 

 Análise Verificações de requisitos de normas 

Estimativas de custo 

Análises estruturais por elementos finitos 

Simulação de fogo e fumaça 

Análises de luminotecnia 

Levantamentos quantitativos 

Análises de implantação no terreno 

Estudos de radiação solar 

Coordenação espacial e análise de interferências 

Análise estrutural 

Análises de sustentabilidade  

Análises energéticas 

Análises térmicas 

Estudos do impacto do vento 

Construção Execução Construtibilidade 

Construção virtual 

Segurança do trabalho 

Especificações da construção 

Projeto de sistemas construtivos 

Tecnologias móveis para uso no canteiro 

Planejamento e controle da produção 

Licitações e contratações 
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 Pré-fabricação Estruturas metálicas 

Estruturas em concreto pré-moldado 

 Aquisição Coordenação dos suprimentos 

preparação de pacotes de compras 

Operação  Gerenciamento Rastreamento dos ativos 

Manutenção dos ativos 

Monitoramento de ativos por GPS 

Gerenciamento dos espaços 

Gerenciamento de reformas 

 Simulação Gestão dos sistemas 

Planejamento para situações de emergência  

Análises do consumo energético 

Rastreamento da ocupação 

Otimização de 
processos 

 Lean construction 

Gestão da cadeia de suprimentos 

Gestão do conhecimento 

Análises de valor 

Melhoria do processo de comunicação 

Fonte: Adaptado de Succar (2009) 
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2.6.4 Conceitos básicos sobre IFC, IDM, MVD e IFD 

Para que o setor da construção possa usufruir dos benefícios do BIM, as necessidades de troca 

de informações entre os diferentes agentes devem ser plenamente atendidas. Os esforços nesse 

sentido datam de 1994, quando foi criada a Industry Alliance for Interoperability a partir de 

um consórcio de 12 companhias3 norte-americanas lideradas pela Autodesk, com o objetivo 

de auxiliar no desenvolvimento de um conjunto de classes em C++ para sustentar o 

desenvolvimento de aplicações integradas.  

Em 1995 foi aberto o ingresso para outros membros da indústria e em 1997 a Industry 

Alliance for Interoperability foi renomeada para International Alliance for Interoperability 

(IAI), uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de promover o Industry 

Foundation Class (IFC) como um produto neutro para dar suporte ao ciclo de vida do 

edifício. 

Em 2005, a IAI foi renomeada como buildingSMART, especializando-se no uso do BIM e do 

IFC como propulsores de formas mais inteligentes de trabalho. Hoje conta com capítulos 

regionais na Europa, na América do Norte, na Austrália, na Ásia e no Oriente Médio 

A buildingSMART desenvolve e mantém padrões para o trabalho em BIM de maneira aberta, 

denominados open BIM, combinados em três grandes conceitos que suportam a sua 

tecnologia. A Figura 12 ilustra esses três conceitos que serão desenvolvidos nos próximos 

tópicos. 

Figura 12: Os três conceitos da tecnologia da buildingSMART 

 

Fonte: Adaptado de buildingSMART (2012a) 

                                                 
3 Os outros membros fundadores foram as empresas: AT&T; ARCHIBUS; Carrier Corporation; Hellmuth, Obata 
& Kassabaum (HOK); Honeywell; Jaros Baum & Bolles; Lawrence Berkeley Laboratory; Primavera Systems; 
Softdesk; Timberline Software Corp; e Tishman Research Corp. 
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1. Industry Foundation Classes (IFC), ISO 16739  modelo de dados que define 

como trocar ou compartilhar informações de um edifício.  

 

2. International Framework for Dictionaries (IFD), ISO-12006-3 (2007)  

dicionário de dados que define qual informação do edifício será trocada e 

compartilhada.  
3. Information Delivery Manual / Model View Definition (IDM/MVD), ISO-

29481-1 (2010)  manual de informação que trata das definições dos processos de 

troca, especificando quando e quais informações serão trocadas ou compartilhadas. 

Conforme Khemlani (2004) muito embora o estudo do IFC esteja bem documentado para os 

desenvolvedores de software, existem lacunas de conhecimento para o usuário normal da 

AEC que necessita trabalhar com ele. 

Por esse motivo, o objetivo desse tópico é dar uma visão geral dos conceitos e do 

desenvolvimento desses três padrões e de sua importância para o desenvolvimento do BIM. 

2.6.5 IFC  

O desenvolvimento de um modelo de dados de edifícios é relativamente novo, de acordo com 

Khemlani (2004). A primeira aplicação concebida com esse conceito  pela companhia 

húngara Graphisoft  foi o ArchiCAD . A mais recente é o Revit, cuja companhia responsável 

pelo seu desenvolvimento, a Revit Technology Corporation, foi comprada pela Autodesk em 

2002. 

Existem também outras aplicações, como, por exemplo, Bentley Architecture e Autodesk 

Architectural Desktop, que desenvolveram seus modelos de dados de Edifícios sobre suas 

plataformas originais em CAD: MicroStation e Auto CAD, respectivamente. 

isto é, elas não podem compartilhar suas informações entre si, a menos que exista um tradutor 

para isso. 

Eastman et al. (2008) explicam que o IFC foi desenvolvido para criar um grande conjunto de 

dados consistentes para representar um modelo de dados de um edifício, com o objetivo de 

permitir a troca de informações entre diferentes fabricantes de software na AEC. 
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não 

padroniza as estruturas de dados em aplicações de software, restringindo-se apenas à 

padronização das informações compartilhadas.  

A buildingSMART (2012d) define o IFC como um esquema de dados que torna possível 

conter dados e trocar informações entre diferentes aplicativos para BIM. O esquema IFC é 

extensível e compreende informações cobrindo as muitas disciplinas que contribuem para um 

edifício durante seu ciclo de vida: desde a concepção, o projeto, a construção até a reforma ou 

demolição. 

O IFC está registrado pela International Organization for Standardization (ISO) como ISO-

PAS-16739 (2005) e encontra-se em processo de se tornar uma norma oficial. Cada 

implementaçã

(exchange requirements). Esses requisitos especificam a informação que precisa estar 

presente em uma troca de dados em determinado estágio de um projeto, prevenindo 

incertezas.  

Po

subconjuntos de dados, apenas com os dados necessários para determinado domínio, através 

do processo de Model View Definitions (MVD). 

A General Services Administration (2007) define o IFC como um esquema de especificações 

que fornece maneiras de definir e conhecer as informações, as relações e as propriedades 

específicas de objetos de um edifício contidas em um modelo BIM.  

De acordo com Jim Steel, Drogemuller e Toth (2012), o IFC foi definido, do ponto de vista 

técnico, usando as especificações da norma ISO 10303 11 (1994) para modelagem e troca de 

dados, também conhecida como Standard for the Exchange of Product Data (STEP). 

O STEP teve seu desenvolvimento iniciado em 1984 pela ISO, com o objetivo de definir 

normas para a representação e troca de informações de maneira geral, e é utilizado em vários 

domínios, como a engenharia mecânica e a indústria de design. As pessoas inicialmente 

envolvidas no esforço da STEP criaram a IAI para o desenvolvimento de padrões específicos 

para a AEC. Por essa razão, o IFC utiliza recursos baseados no STEP e usa a mesma 

linguagem de modelagem, denominada EXPRESS. 

O STEP consiste em uma gama de especificações, tendo mais notavelmente uma linguagem 

para especificação do esquema de dados, STEP/EXPRESS, ISO 10303 11 (2004), na qual a 
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linguagem IFC é definida; um mapeamento, ISO 10303 21 (2002), para arquivos de texto que 

representam os modelos segundo o esquema de dados; um mapeamento, StepXML, ISO 

10303 28 (2007), para arquivos no formato Extensible Markup Language (XML4); e um 

mapeamento para Application Program Interface (API5), ISO 10303 22 (1998), para acessar 

os modelos para programação, conhecido como Standard Data Access Interface (SDAI).  

De todas essas tecnologias de mapeamento, a mais significativa em termos de 

interoperabilidade, de acordo com Jim Steel, Drogemuller e Toth (2012), é a ISO 10303 21 

(2002), que define efetivamente o formato do arquivo IFC. 

O desenvolvimento atual do modelo IFC está sob a responsabilidade do Model Support 

Group, coordenado pela buildingSMART (2012b). O IFC vem sendo desenvolvido desde 

1997, quando foi lançada a versão 1.0, e após sucessivas e regulares atualizações encontra-se 

hoje na versão 2x4 Release Candidate (RC4), lançada no princípio de 2012. As versões vão 

sofrendo modificações e incrementos para poder representar cada vez mais entidades e 

relações no edifício e no seu ciclo de vida. 

Por ser um formato de dados neutro e aberto, ele está disponível para as empresas de software 

desenvolverem exportações de dados em IFC. Para isso, a aplicação precisa ser IFC 

compat buildingSMART. Atualmente existem 

 

Visão geral da arquitetura do IFC 

Para o entendimento do IFC como um todo utilizaremos o esquema conceitual da Figura 13. 

Para a descrição simplificada dessa estrutura foram revistos e resumidos os conceitos de 

Eastman et al. (2008), Khemlani (2004) e o site de referência do IFC da buildingSMART 

(2012b). 

 

 

 

 

                                                 
4 XML é uma abreviação de Extensible Markup Language, uma linguagem criada para armazenar e transportar 
dados, definindo um conjunto de regras para a codificação de documentos que seja legível tanto para um homem 
quanto para um computador. 
5 API é a abreviação de Application Program Interface, que é um conjunto de rotinas, protocolos e ferramentas 
para o desenvolvimento de softwares. 
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Figura 13: Visão geral do esquema IFC, versão 2x4 

 

Fonte: Adaptado de buildingSMART (2012b)  

Nessa estrutura estão representadas quatro camadas que serão descritas em uma leitura na 

sequência de baixo para cima: Camada dos Recursos  Camada do Núcleo  Camada de 

Interoperabilidade: Elementos Compartilhados  Camada dos Domínios. 
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Camada dos recursos 

Essa camada é a base composta por entidades comumente utilizadas nos objetos da AEC, 

como geometria, topologia, materiais, medidas, agentes responsáveis, representação, custos, 

etc. De acordo com Eastman et al. (2008), como os dados em IFC são extensíveis, essas 

entidades que estão na base podem ser especializadas e serem criadas novas subentidades. 

Camada do núcleo 

Todas as entidades dessa camada derivam da raiz do IFC e contêm entidades abstratas que são 

referenciadas pelas camadas mais altas da hierarquia. 

A camada do núcleo é subdivida e em quatro subcamadas de extensão: Controle, Produto, 

Processo e Núcleo6. 

A subcamada núcleo (representada por um triângulo amarelo) fornece a estrutura de base, que 

são as relações e os conceitos fundamentais comuns para todas as especializações adicionais 

em modelos específicos e nos quais são definidos conceitos fundamentais como grupo, 

processo, produto, relacionamentos. 

O esquema de extensão do produto (representado por um retângulo de cor laranja no centro) 

define componentes de construção abstratos, como espaço, local, construção, elemento.  

O esquema de extensão de processo (representado por um retângulo de cor laranja do lado 

direito) capta ideias sobre o mapeamento de processos em uma sequência lógica do 

planejamento e programação de trabalho e das tarefas necessárias para a sua conclusão.  

O esquema de extensão de controle (representado por um retângulo de cor laranja do lado 

esquerdo) trabalha com os conceitos relacionados ao controle do processo. 

Camada de elementos compartilhados ou de interoperabilidade 

Essa camada compreende as categorias de entidades que representam os elementos físicos de 

um edifício. É utilizada para compartilhamento de especialidades e de aplicações de 

manutenção e contém os elementos físicos de um edifício. 

Ela possui definições de entidades como vigas, colunas, paredes, portas e outros elementos 

físicos de um edifício, assim como propriedades para controle de fluxos, fluidos, propriedades 

acústicas, entre outras. 

                                                 
6 O esquema IFC dá o nome Núcleo ao conjunto dessas quatro camadas, mas uma dessas camadas é também 
chamada de Núcleo. 
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Camada dos domínios 

Essa é a camada de nível mais alto e lida com entidades de disciplinas específicas, como 

Arquitetura, Estrutura, Instalações, entre outras. 

Como as entidades são definidas? 

Para a demonstração desse conceito será utilizado um exemplo apresentado em um artigo de 

Khemlani (2004). Nesse exemplo serão 

e será visto como cada uma delas é representada individualmente e como a relação 

entre ambas é representada, conforme a Figura 14.  

Na Figura 14, os retângulos representam as definições das entidades, mostrando alguns de 

seus atributos: os círculos pequenos representam as instâncias das entidades parede  e 

espaço , e os losangos representam o relacionamento entre as entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
revisão bibliográfica 

Figura 14: Entidade parede  e entidade e suas relações 

 

Fonte: Adaptado de Khemlani (2004) 

 

por uma hierarquia de entidades. Na prática, i IfcWall) é 

ifcBuildingElement), que por 

(ifcElement) e assim por diante, até a entidade 

(ifcRoot). 
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Os at

Todas as entidades no nível superior nesse caso são abstratas, o que significa não ser possível 

criar uma instância de uma entidade desse tipo, motivo pelo qual essas entidades estão 

localizadas na camada do núcleo.  

existem no modelo do edifício. Os atributos de uma parede, 

como seu tipo, forma, localização, quantidade, conexões, aberturas, etc., são, em sua maioria, 

 

Passando para a definição da entidade espaço  (ifcSpace), definida como um subtipo de 

(ifcSpatialStructureElement), esta, por sua vez, é um subtipo 

(ifcProduct) parede  

as suas entidades supertipos são abstratas, e a entidade 

espaço

parede

diferentes espaços do edifício. 

Diferentes tipos de relações podem ser associadas às entidades usadas nesse exemplo. Uma 

agrupá-las em um pavimento do edifício, 

-la dentro de um determinado espaço.  

encapsulamento (ifcRelContainedInSpatialStructure) será aplicada. Como mostrado na Figura 

16, o relacionamento ocorre nos níveis de ifcElement e ifcSpatialStructureElement, o que 

significa que qualquer outro elemento  parede, viga, coluna, porta, etc.  pode ser associado 

a uma estrutura espacial  um terreno, um edifício, um pavimento, um espaço. 

Enquanto o formato Ifc permite criar todos esses tipos de relacionamento, a responsabilidade 

de garantir que essas relações sejam feitas de maneira adequada é do autor do aplicativo, que 

deverá exportar o modelo no formato Ifc. 

Pelo fato de o Ifc ser flexível e não impor uma única forma de associação, uma parede deve 

ser associada a um espaço, mas pode também ser associada a um pavimento.  
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Ao mesmo tempo, uma aplicação que necessite encontrar uma parede que esteja associada a 

um espaço, se essa associação não tiver sido feita de maneira explícita, a aplicação 

provavelmente não a encontrará. Assim, é muito importante a forma como um arquivo IFC é 

criado para exportação por um aplicativo, constituindo um fator crítico do sucesso da 

interoperabilidade entre aplicações usando o Ifc. 

 

Complexidade da linguagem IFC 

A linguagem Ifc é muito extensa e complexa, conforme Jim Steel, Drogemuller e Toth (2012). 

A versão atual, 2x4 RC4, buildingSMART (2012d), inclui 126 tipos definidos, 206 tipos de 

enumeração, 59 tipos para seleção, 764 definições de entidades, 43 funções, 408 conjuntos de 

propriedades, 91 conjunto de quantidades e 1.691 propriedades individuais. 

A complexidade da linguagem é exacerbada pela possibilidade de existirem formas 

alternativas de modelagem para um mesmo objeto: por exemplo, um bloco estrutural pode ser 

tanto modelado por uma representação limitada por quatro planos quanto pela extrusão de 

uma superfície e um vetor. Cada um desses objetos tem diferentes significados semânticos e, 

embora possam ter a mesma aparência na vista em 3D, eles terão tratamentos diferentes na 

ferramenta de análise estrutural. 

Para casos em que o Ifc não tem um objeto em particular, a linguagem inclui um mecanismo 

de modelagem denominado IfcProxy7, que serve como mecanismo para sua extensão. Além 

da complexidade da linguagem, os modelos IFC tendem a ter tamanhos de arquivos bastante 

grandes, o que irá fazer com que a troca entre especialidades exija um servidor de modelos, 

assunto a ser explicado nos próximos tópicos. 

A Figura 15 mostra o exemplo de um edifício com os modelos separados das especialidades 

de Arquitetura, Estrutura e Instalações e o modelo combinando as especialidades. Segundo os 

autores Jim Steel, Drogemuller e Toth (2012), a Figura 15 representa um piso de um edifício 

de 19 pavimentos, cujo modelo completo tem aproximadamente 360 megabytes de tamanho. 

 

                                                 
7 O IfcProxy se destina a ser um tipo de recipiente para encapsular objetos que se encontram definidos por 
propriedades associadas, as quais podem ou não ter uma representação geométrica e posição no espaço. Um 
proxy pode ter um significado semântico, definido pelo atributo Nome, e definições de propriedade, ligadas 
através da relação de atribuição de propriedade, cuja definição pode estar fora daquelas dadas pela versão atual 
do IFC. 
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Figura 15: Imagens do projeto Mango Hill/North Lakes Police Station 

 

Fonte: Extraído de Jim Steel, Drogemuller e Toth (2012) 

 

Conjunto de propriedades (property sets) 

Para atender aos objetivos e ao escopo desta tese, os conjuntos de propriedades, ou Property 

Sets, serão abordados em maior profundidade do que as outras entidades IFC. Além disso, 

segundo Eastman et al. (2008) o tópico tem relevância, pois trata-se de um dos pontos em que 

o IFC coloca bastante ênfase. 

Os conjuntos de propriedades sofrem atualizações ou complementações a cada nova versão do 

IFC. Por não ser o foco específico desta tese e visando também manter sua atualidade, 

dispensamos a elaboração de um anexo descrevendo cada um dos 408 conjuntos de 

propriedades, e entendemos ser melhor a consulta direta no site da buildingSMART  

buildingSMART (2012d) , que mantém um banco de dados atualizado para esse fim. 

Segundo a definição da buildingSMART, os conjuntos de propriedades são uma entidade 

denominada (IfcPropertySet), que define dinamicamente propriedades extensíveis. O conjunto 
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de propriedades é uma classe que contém propriedades dentro de uma estrutura em árvore, 

sendo interpretadas de acordo com o seu atributo de nome. 

Os conjuntos de propriedades definem um tipo particular de objeto e podem ser atribuídos aos 

objetos por meio de uma entidade de relacionamento denominada IfcRelDefinedByProperties. 

Se, contudo, o mesmo conjunto de propriedades é aplicado para mais de um objeto, ele pode 

ser atribuído por uma simples instância da entidade IfcRelDefinedByProperties para um 

conjunto de objetos relacionados. Nesse caso, esses conjuntos de propriedades são 

 

PropertySets são o conjunto de propriedades usadas em conjunto para definir materiais, 

desempenho e propriedades contextuais como vento, dados climáticos e geológicos. Existem 

propertySets para muitos tipos de objetos de um edifício, como telhados, paredes, janelas, 

fachadas em pele de vidro, vigas, reforços estruturais, etc. Além disso, muitas propriedades 

são associadas pelos seus diferentes comportamentos materiais, como propriedades térmicas, 

produtos de combustão, propriedades mecânicas e outras. O IFC inclui também propriedades 

para custo, tempo, levantamento de quantidades, espaços, segurança contra incêndio, 

utilização do edifício, entre outras. 

De acordo com o glossário de definições constante no site da buildingSMART (2012d) , 

qualquer especialização de um objeto pode estar relacionada a múltiplas ocorrências de 

conjuntos de propriedades. Um conjunto de propriedades contém múltiplas ocorrências de 

propriedades, os tipos de dados da ocorrência de propriedades podem ser valores simples, 

valores enumerados, valores limitados, valores em uma tabela, valores referenciados, lista de 

valores e combinações dessas ocorrências de propriedades. 
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A Figura 16 ilustra um diagrama de instância8 que mostra o esquema geral para atribuição de 

conjunto de propriedades. 

Figura 16: Diagrama de instância 

 

Fonte: Extraído de buildingSMART (2012d) 

Os conjuntos de propriedades se subdividem em três tipos específicos: conjuntos de 

propriedades para tipos, para desempenho e para quantidades. 

1. Conjunto de propriedades para tipos9 

Para tipos de objetos, os conjuntos de propriedades são definidos diretamente. A Figura 17 

ilustra um diagrama de instância para o conjunto de propriedades para tipos. 

Figura 17: Conjunto de propriedades para tipos 

 

Fonte: Extraído de buildingSMART (2012b) 

                                                 
8 Observar que os termos da figura não estão traduzidos para a língua portuguesa, uma vez que a linguagem IFC 
como norma é escrita com seus termos no idioma inglês. 
9 Tipos são constructos básicos de informação derivados de primitivas, enumerações ou seleção de entidades. 
Definição de buildingSMART (2012d).Essa definição está em conformidade com ISO-10303-11 (2004). 
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2. Conjunto de propriedades para desempenho 

Para o histórico de desempenho, as propriedades estão em forma de série temporal, para 

permitir a rastreabilidade dos dados no tempo. A Figura 18 ilustra um diagrama de instância 

para o conjunto de propriedades para desempenho. 

Figura 18: Conjunto de propriedades para desempenho 

 

Fonte: Extraído de buildingSMART (2012b) 

3. Conjunto de propriedades para Quantidades 

Uma especialização de um objeto pode ser relacionada a múltiplas ocorrências de conjuntos 

de quantidades. Um conjunto de quantidades contém múltiplas ocorrências de quantidades. O 

tipo de dados da ocorrência de quantidades são contagem, comprimento, área, volume, peso, 

tempo ou a combinação de todos esses atributos. Cada quantidade é definida pelo seu nome, 

valor e, opcionalmente, pela fórmula que a caracteriza. 

O conjunto de quantidades é expresso por instâncias de IfcElementQuantity, em que o nome 

determina o designador comum do conjunto de quantidade. A especificação contém um 

número de conjunto de quantidades pré-definidas e um modelo para a definição de cada uma 

delas. O atributo MethodOfMeasurement especifica o método pelo qual os valores das 

quantidades individuais são calculados. A Figura 19 ilustra um diagrama de instância para o 

conjunto de propriedades para quantidades. 
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Figura 19: Conjunto de propriedades para quantidades 

 

Fonte: Extraído de buildingSMART (2012b) 

 

O IFC e a interoperabilidade 

 

A interoperabilidade é crítica para o sucesso do BIM. O desenvolvimento de padrões 

-

prioridade urgente para a indústria se quisermos evitar as ineficiências e os 

problemas recorrentes de reentrada de dados. A interoperabilidade permitirá o reuso 

de dados de projeto já desenvolvidos e assim garantindo consistência entre cada um 

dos modelos para as diferentes representações do mesmo edifício. Dados 

consistentes, acurados e acessíveis por toda a equipe de projeto irão contribuir 

significativamente para mitigar os atrasos e os custos adicionais. Ian Howell e Bob 

Batcheler10 em Howell e Batcheler (2004) 

 

[...] Existe uma tendência para reduzir o problema da Interoperabilidade como 

apenas colocar cada pedaço de dados em todas as peças dos softwares. Isso é 

reducionista e útil. Phillip Bernstein, Vice-Presidente da Autodesk em 2007. 

McGrawHill (2007), p. 27  

                                                 
10 Ian Howell e Bob Batcheler são, respectivamente, CEO e Vice-Presidente Estratégico da Newforma), empresa 
australiana de softwares e com longa trajetória na indústria de softwares, tendo Howell participado da IAI e 
Batcheler da Autodesk. 
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Com essas afirmações, personalidades renomadas da indústria de softwares expressaram 

opiniões sobre a importância fundamental da interoperabilidade para o sucesso do BIM e 

mostraram ser ela não apenas uma questão de natureza técnica, muito embora esteja permeada 

pela tecnologia. Entendemos, pela afirmação, que a questão remete também ao aspecto da 

organização dos processos empresariais e da colaboração. 

Os autores do relatório da McGrawHill (2007), por sua vez, definem a interoperabilidade em 

dois contextos, um técnico e um cultural. 

No contexto técnico, ela é definida como a habilidade para gerenciar e comunicar produtos 

eletrônicos e dados de projetos entre empresas e dentro das empresas individuais de projetos, 

construção, manutenção e sistemas de processos de negócios, sendo que a mesma definição é 

feita pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), em um relatório sobre os 

custos de interoperabilidade na AEC norte-americana, conforme Gallaher et al. (2004). 

No contexto cultural, a interoperabilidade é definida como a habilidade em implementar e 

gerenciar relações colaborativas entre membros de equipes multidisciplinares que possibilitam 

o desenvolvimento de projetos de edifícios de forma integrada. 

O'Brien e Marakas (2005) definem interoperabilidade como a capacidade de realizar 

aplicações de software utilizando diferentes tipos de sistemas computacionais, sistemas 

operacionais e softwares de aplicação específica interligados por diferentes tipos de redes 

locais ou remotas.  

Jim Steel, Drogemuller e Toth (2012) consideram a interoperabilidade em quatro níveis: 

1. Interoperabilidade no nível de arquivos: a habilidade de ferramentas de 

software em trocar de maneira bem-sucedida os seus arquivos; 

2. Interoperabilidade no nível de sintaxe: a habilidade de ferramentas de software 

em analisar os modelos trocados sem a ocorrência de erros; 

3. Interoperabilidade no nível de visualização: a habilidade de ferramentas de 

software em visualizar fielmente o modelo que está sendo trocado; 

4. Interoperabilidade semântica: a habilidade de ferramentas de software em ter um 

entendimento comum do significado do modelo trocado. A interoperabilidade 

semântica é também entendida por O'Brien e Marakas (2005) como a capacidade de 

sistemas de software em interpretar a informação trocada automaticamente para 

produzir resultados que sejam considerados úteis para os usuários finais de ambos os 

sistemas.  
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Custos associados à falta de interoperabilidade 

Um estudo bastante conhecido na bibliografia geral sobre o tema é o relatório do NIST, 

Gallaher et al. (2004).  

Esse relatório, já em 2004, estimava um aumento de 15,6 bilhões de dólares nos custos na 

indústria devido à falta de interoperabilidade. O estudo estima que entre 0,86% e 1,24% dos 

custos da AEC estão diretamente relacionados à falta de interoperabilidade, estimando 

também que os proprietários de edifícios arcaram com aproximadamente dois terços desses 

custos.  

Os agentes da AEC norte-americana percebiam, na época, que o problema poderia ser ainda 

maior do que o estudo do NIST sugeria, pois, através de uma pesquisa feita entre eles, 

documentada em McGrawHill (2007), foi estimada uma perda de 3% dos custos das 

construções relacionadas a problemas de falta de interoperabilidade.  

Conforme o relatório da McGrawHill (2007), que se baseou no estudo do NIST, a estimativa 

do mercado da AEC, na época do estudo (2004), era da ordem de 1,2 trilhão de dólares, o que 

representaria 36 bilhões de dólares gastos anualmente com essa perda.  

A McGrawHill (2007) extrapola o valor desses dados para o mercado mundial da AEC da 

época, estimado, segundo ele, em 4,6 trilhões de dólares e conclui que o desperdício pode 

extrapolar a cifra de 138 bilhões de dólares anuais. 

O estudo da McGrawHill (2007), feito através de ampla pesquisa entre os seguintes agentes 

da AEC norte-americana: arquitetos, engenheiros, contratantes e proprietários levantou 

também as causas primárias, segundo a opinião desses agentes, dos custos dos problemas 

ocasionados pela falta interoperabilidade.  

Dos pesquisados, 69% consideram a entrada duplicada de dados entre aplicações, 

considerando a mão de obra e o tempo gasto nesse esforço; 56% atribuem maior custo ao 

tempo despendido em softwares, que geram trabalhos redundantes; 46% incluem o tempo 

perdido na verificação das versões válidas de arquivos; e 41% consideram excessivo e 

dispendioso o tempo gasto para processar e responder às solicitações de informações dos 

agentes. 

Um dos desafios da AEC, segundo Jim Steel, Drogemuller e Toth (2012), é o uso do BIM não 

apenas como ferramenta no processo de projeto, mas como interface para a troca de 
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informações entre os diversos agentes envolvidos durante a fase de projeto e durante todo o 

ciclo de vida do edifício. 

Um projeto típico necessita de colaboração e troca de informações entre diferentes agentes, 

que tradicionalmente fazem essas trocas a partir de documentos e desenhos em CAD 2D. 

Com o advento do BIM, cada um desses agentes irá implementar, dentro de suas 

organizações, modelos de informação como meio para a troca de informações; contudo esses 

agentes irão frequentemente utilizar ferramentas de software diferentes oriundas de 

fabricantes diversos, tornando essa diversidade um desafio e uma barreira para a integração 

plena dos processos dentro da AEC. 

 

2.6.6 IDM e MVD 

Esse tópico, ao descrever a IDM e MVD, tem por objetivo ressaltar a necessidade da 

transferência de informação estruturada entre os agentes da AEC para que os objetivos 

potenciais do BIM possam ser alcançados. 

Introdução e histórico da IDM 

Segundo Sacks et al. (2010), somente o IFC isoladamente não captura as maneiras pelas quais 

as informações são criadas e trocadas pelos agentes envolvidos no processo de projeto. Além 

disso, a falta de especificações mais precisas do conteúdo das informações que se processam 

nessas trocas dificulta a implantação de soluções tanto de softwares quanto de gestão dos 

processos.  

De acordo com Karlshoej (2012), à medida que as classes IFC foram sendo desenvolvidas e 

implementadas em softwares pela buildingSMART, tornou-se claro que as necessidades 

específicas de informações para os diferentes tipos de negócios precisariam ser levadas em 

conta.  

Com esse objetivo, um grupo de organizações formou o Projeto BLISS, buildingSMART 

(2012c), para desenvolver a versão 2 do IFC e criar subconjuntos do modelo de dados do IFC, 

facilitando a implementação de soluções específicas para diferentes modelos de negócios. 

Model View Definitions (MVD). Durante o mesmo período foi desenvolvido o Information 

Delivery Manual (IDM).  
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A IDM se tornou uma norma ISO, ISO-29481-1 (2012) e foi desenvolvida pela 

buildingSMART como uma metodologia para capturar e especificar os processos de negócios 

durante o ciclo de vida de um produto. 

De acordo com Berard e Karlshoej (2011), a IDM pode ser entendida tanto como um produto, 

para documentar a informação que necessita ser trocada para a execução de uma tarefa em um 

processo, quanto como uma metodogia, para modelar e estudar a reengenharia de processos. 

Enquanto produto, a IDM é uma extensão da Business Process Model and Notation (BPMN). 

O conceito aprofundado da BPMN está em Muehlen e Recker (2008) e IDMteam (2007).  

Ao contrário de outros métodos de modelagem de linguagem de processos, a IDM não tem 

foco em produtos de informação, como documentos, mas em uma descrição em profundidade 

de elementos de informação, como atributos, e a troca desses atributos através de modelos de 

informação orientados para objetos.  

Wix (2007) conceitua a IDM como uma metodologia capaz de estruturar processos de 

negócios em empreendimentos da construção civil, permitindo o desenvolvimento das 

especificações detalhadas das informações necessárias para as trocas entre os agentes 

envolvidos. 

Segundo Bazjanac (2002), o uso da IDM requer conhecimentos aprofundados nos seguintes 

pontos: processos de negócios que ocorrerão entre os agentes; ferramentas BIM que poderão 

ser usadas nos projetos; e capacidades e limitações da IDM em relação à especificação dos 

seus arquivos em IFC. 

A importância da IDM tem crescido na indústria de software e entre pesquisadores, como uma 

forma de estudar processos e propor a sua reengenharia com vistas a otimizar o fluxo das 

informações. 

A buildingSMART (2012e) relaciona 98 IDMs que estão em desenvolvimento, quatro delas 

aprovadas. Na revisão bibliográfica encontramos exemplos de aplicação da IDM ao concreto 

pré-moldado, nos trabalhos de Jeong et al. (2009) e Panushev, Sacks e Eastman (2010); 

sugestões para sua implementação, em Eastman et al. (2010); melhorias, em Sacks et al. 

(2010) e estudos para o processo de licitação e contratação de obras, em Berard e Karlshoej 

(2011). 
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Arquitetura da IDM 

De acordo com Wix (2007), a IDM pode ser compreendida como uma metodologia que 

combina dois domínios: o dos usuários, no qual ela é trabalhada como metodologia, em forma 

não técnica; e o dos desenvolvedores dos softwares, no qual ela é trabalhada como tecnologia, 

em forma técnica, através do uso de MVD. 

No domínio dos usuários, ela é simples de ser entendida, pois descreve de maneira não técnica 

os processos que ocorrem na AEC e especifica as informações que precisam ser fornecidas 

por esses usuários. No domínio dos desenvolvedores de software, conforme Wix (2007), ela 

identifica e divide o processo de forma funcional e detalhada, descrevendo quais recursos do 

IFC deverão suportar cada parte do processo em termos de entidades, atributos e conjuntos de 

propriedades.  

A arquitetura básica da IDM está representada na Figura 20 e suas partes serão detalhadas ao 

longo do próximo trecho. 

Figura 20: Arquitetura da IDM 

 

F onte: Adaptado de Wix (2007) 

 

Mapas de processo (representados por um retângulo azul): descrevem o fluxo das 

atividades para um processo de negócios em particular e permitem o entendimento da 

configuração das atividades que compõem o trabalho como um todo; identificam também os 

agentes envolvidos e a informação requerida, consumida e produzida. Um mapa de processo 

identifica: o início e o término de um evento no processo; os eventos nos quais as trocas de 

informações ocorrem; e os momentos de tomada de decisão. 
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A notação adotada na IDM para mapear os processos é a BPMN, por ser a mais adequada, de 

acordo com WIX (2007), para representar os diferentes agentes, o processo de negócio em si e 

a definição da informação. 

Requisitos de trocas entre agentes (representados por retângulos roxos): são um 

conjunto de informações que precisam ser trocadas para suportar um requisito particular de 

um processo de negócios em determinado estágio de um projeto; os requisitos descrevem as 

da área envolvida. 

Partes funcionais (representadas por hexágonos marrons): são uma unidade de informação 

utilizada pelos desenvolvedores de software para dar suporte a um requisito de troca. Uma 

parte funcional é um esquema completo, em sua definição, e um subconjunto de um modelo 

de dados IFC na qual está baseada. 

Regras de negócios (representadas por círculos verdes): são as restrições a serem 

aplicadas ao conjunto de dados dentro de um determinado processo. 

Testes de verificação (representados por losangos vermelhos): são os testes realizados 

entre os softwares para verificar a precisão do seu suporte para os requisitos de troca. 

Para atingir os objetivos desta tese, serão aprofundados, a seguir, os conceitos de mapas de 

processo e requisitos de troca de informações. 

 

Mapas de processo para a IDM 

Um mapa de processo tem como propósito descrever o fluxo de atividades de um processo de 

trabalho com o objetivo de esclarecer e unificar o conhecimento de todos os agentes 

integrados na forma como o trabalho é desenvolvido. 

Os pré-requisitos de um mapa de processo são: objetivo; entradas de informações, originadas 

de requisitos de troca e de outras fontes de informação; saídas de informações 

especificamente destinadas a outros requisitos de troca; conjunto de atividades que precisa ser 

desenvolvido em determinada sequência prévia; e pontos de tomada de decisão.  

 Um mapa de processo típico apresenta os seguintes componentes, especificados e numerados 

na legenda da Figura 21. 
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Figura 21: Componentes principais de um mapa de processo para IDM 

 

F onte: Adaptado de Wix (2007) 

Componentes (identificados nas legendas da Figura 21 com número dentro de retângulos)  

1.  cujo objetivo é 

participante dessa organização. 

2. As ativid  dessa 

odelo da informação é tratado como um agente em separado e tem sua 

 

3. Um requisito de troca (3) 

modelo da informação. 

4. A solicitação de um requisito de troca de informação é sempre mostrada por um 

 dentro da sequência de um fluxo; observar que essa regra vale 

para as operações de entrada ou de saída de informações do modelo de informação. 

5.  sempre sucede uma troca de informações com o 

modelo, pois para esse ponto convergem diversas trocas de informações trazidas para 

exame, considerações ou ações. 

Para exemplificar um caso real, a Figura 22, extraída de Panushev, Sacks e Eastman (2010), 

mostra trecho de um mapa de processos de uma IDM desenvolvida para projeto de concreto 

pré-moldado.  Esse mapa de processos apresenta também, nos campos definidos por linhas 
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verticais, a sucessão das diversas etapas do processo ao longo do tempo; no caso, o processo 

foi dividido nas seguintes fases: aquisição, desenvolvimento do produto, fabricação e 

montagem. 

Figura 22: Mapa de processo para IDM de concreto pré-moldado 

 

Fonte: Extraído de Panushev, Sacks e Eastman (2010) 

Requisitos de troca (Exchange requirements) 

De acordo com Wix (2007), os requisitos de troca são conjunto de informações que precisam 

 

respondendo às seguintes questões propostas pelo autor: 

1. Quem: designa o requisitante das informações, ou seja, o agente que requisita a 

informação para dar suporte a um processo ou a uma tomada de decisão; 

2. Por quê: explicita o que torna a informação importante para uma atividade de 

projeto; 



66 
revisão bibliográfica 

3. Quando: especifica a fase do projeto em que a informação é necessária; 

4. O quê: define o conjunto de dados em BIM que dá suporte ao requisito; 

5. De quem: indica os agentes ou grupo de agentes que enviam as informações 

requisitadas.  

O conjunto de requisitos de troca entre os agentes é denominado modelo Eastman 

et al. (2009) definem os modelos de troca entre os agentes em três níveis: 

1. Descrições do modelo de troca: descrição em um texto curto, para dar uma 

visão geral do conteúdo e do propósito do modelo de troca; 

2. Especificações do modelo de troca: uma especificação completa do modelo de 

troca, definida nos termos das informações a serem trocadas e apresentadas, juntas 

com outros modelos de troca que pertencem ao mesmo caso no mapa de processo; 

3. Uma visão composta de todos os modelos de troca em um gráfico simples, de 

maneira a permitir que eles sejam comparados e revistos. 

Sacks et al. (2010) sugerem iniciar a construção do modelo de troca através de um modelo a 

ser preenchido em cada caso de troca, conforme a Tabela 5. 

Tabela 5: Modelo para requisitos de troca 

Fase do projeto Especifica a fase do projeto, segundo a OmniClass?11 

Disciplinas 
envolvidas na troca 

Identificar os agentes envolvidos nessa troca 

Descrever o número e o nome segundo critério da OmniClass 

Descrição Descrição verbal: 

1. Do propósito da troca; 

2. Do conteúdo requerido para a troca; 

3. Dos conteúdos opcionais da troca; 

4. Citar os softwares envolvidos na troca; 

5. Indicar se as trocas são de ida e volta ou numa única 

direção. 

Modelos de troca Outras trocas que interagem com essa (trocas predecessoras e 

                                                 
11 As OmniClass são um sistema de classificação das informações de um edifício e serão detalhadas nos 
capítulos posteriores desta Tese. 
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relacionados sucessoras) 

Fonte: Extraído de Sacks et al. (2010) 

Os mesmos autores apresentam um exemplo real de preenchimento dessa tabela de requisitos, 

conforme a Tabela 6. 

Tabela 6: Exemplo de Tabela de requisitos 

Estudos preliminares do Projeto Estrutural 

Fase do projeto Descrição preliminar do projeto 

Disciplinas 
envolvidas na troca 

Arquitetura 

Construção 

Fabricante do produto 

Descrição 1. O propósito é definir e rever o projeto estrutural básico em 
termos de cargas verticais, maiores esforços e apoios das 
fundações. 

2. O conceito do modelo de arquitetura envolve o layout 
básico do espaço do edifício, incluindo as fachadas e a 
forma do edifício, podendo identificar lugar com potencial 
específico para a transferência de cargas verticais. 

3. Ele pode envolver a definição dos principais acabamentos 
de arquitetura, a seleção dos sistemas estruturais, a 
modulação da estrutura e a análise da implantação no 
terreno. 

4. Revit, Archicad, SDS/2, Tekla.  
5. As trocas podem ocorrer tanto em ida e volta como em ida 

única. 

Modelos de troca 
relacionados 

A_EM.1, P_EM.1, S_EM.1 (que são, nesse caso do estudo, outros 

modelos que estão sendo referenciados no desenho completo) 

Fonte: Extraído de Sacks et al. (2010) 

A partir do estudo para uma IDM do processo do concreto pré-moldado, Eastman et al. (2009) 

explicam que as especificações do modelo de troca devem ter descrições detalhadas, que são 

inicialmente identificadas nos mapas de processo e depois definidas em textos genéricos nas 

descrições do modelo de troca.  Finalmente, as especificações de troca são relacionadas em 

termos de itens de informação que elas podem conter. Todos os itens de informação 
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disponíveis para o domínio do estudo (no caso, o concreto pré-moldado) são organizados 

hierarquicamente em grupos de itens de informação, conjunto de atributos e atributos, 

definidos a seguir:  

1. Grupos de informação: são as classes maiores de objetos em um edifício, como o 

terreno, os edifícios, peças pré-moldadas, aberturas, armaduras, etc.; 

2. Itens de informação: são exemplos específicos dos membros de cada grupo de 

informação. Eles são definidos tendo como base que cada item de informação dentro 

de um grupo de informação possui os mesmos atributos; 

3. Conjunto de atributos: são grupos de propriedades usadas para descrever um 

grupo de informação. 

4. Atributos: são as propriedades necessárias para definir de maneira completa o grupo 

de informação. 

A Figura 23 exemplifica uma especificação para um modelo de troca a partir da pesquisa 

realizada por Eastman et al. (2009) para uma IDM dos processos do concreto pré-moldado. 

Figura 23: Exemplo de tabela de especificação de modelo de troca 

 

Fonte: Traduzido de Eastman et al. (2009) 

As respostas são identificadas por uma legenda cujas letras significam a resposta para cada 

um dos atributos, e foram mantidas as iniciais da língua inglesa descritas na Figura 24. 

Para a compreensão dessa tabela verificamos que está sendo estudado o grupo de informações 

para as fundações. Na coluna em seguida temos os itens que pertencem às fundações, como 

eixos, estacas, coroamento, etc.; a seguir são relacionados os atributos necessários, como 

Grupo  de  informação Itens  de  informação Conjunto  de  atributos Atributos P_EM.1 P_EM.2 P_EM.3

Eixos  da  fundação Exigida? R R R
Coroamento Deformações? A A D
Posição  das  vigas  nos  eixos Função V F E
Paredes  de  contenção Nível  de  detalhe L M H
Coroamento  das  estacas Acuracidade P P C
Estacas Tolerância  dimensional Exigida? O O R

Tipo Tipo  estrutural Exigida? R R R
Fornecedor Fornecedor Exigida? O O O
Material Tipo  de  material Exigida? R R R

Quantidades Exigida? O O R
Relações  de  montagem Parte  de  qual  sistema  estrutural Exigida? R
Relações  de  inclusão Contém Exigida? O

Conexões  para  conter Exigida? O
Relações  de  conexão para  pré-‐moldado Exigida? O

para  aço Exigida? O
Metadados autor,  versão,  data Exigida? O

autor,  versão,  data Exigida? O

Fundações Forma Geometria
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forma, tipo, fornecedor, etc., e finalmente vêm os atributos que irão constar na troca. Os itens 

com os nomes P_EM.1, P_EM.2, P_EM.3 são os conjunto de modelos de troca que estão 

colocados juntos, conforme a metodologia recomendada. 

 

Figura 24: Códigos utilizados na tabela dos Modelos de Troca 

 

Fonte: Adaptado de Eastman et al. (2009) 

 

2.6.7 IFD 

Bjorkhaug e Bell (2007) definem International F ramework for Dictionaires (IFD) como uma 

estrutura12 internacional para dicionários. Os autores estendem o conceito de dicionários para 

 

A buildingSMART (2011) define o IFD, na sua forma mais simples, como um mecanismo 

que permite a criação de dicionários em múltiplas línguas ou ontologias.  

O IFD está normatizado pela ISO-12006-3 (2007); é um modelo escrito na linguagem 

EXPRESS. Segundo Bjorkhaug e Bell (2007), o modelo é simples sob a perspectiva dos 

implementadores, mas, por ser muito flexível, pode resultar em várias implementações 

diferentes. 

Os mesmos autores explicam que o IFD não é um único sistema de classificação uniforme, 

pois ele pode conter múltiplos sistemas de classificação em sua estrutura. O IFD não é uma 

alternativa para o IFC, e sim um suplemento.  

 

 

 

                                                 
12 framework. 

Variáveis   Códigos  para  os  valores
Grupo  de  informação  ou  atributo Exigido  /  opcional  (R equired/  O ptional) R O
Deformações  geométricas Sem  deformação  /  Deformado  (A s  Cast  /  Deformable) A D
Função  geométrica Visível/Referenciável/Editável  (  V iewable  /  R eferenceable  /   E ditable)V R E
Acuracidade  da  geometria Plana  /  Curva    (P lanar  /   Curved) P C
Nível  de  detalhe  da  geometria Nível  de  detalhe  alto/médio/baixo  (  H igh,   M edium,   L ow) H M L
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O IFD como dicionário 

De acordo com Bjorkhaug e Bell (2007), o IFD, entendido como dicionário, separa o conceito 

dos nomes e das linguagens. Ele não é um mapeamento de palavras de uma linguagem para 

separada, conectado apenas com as palavras que o descrevem a partir de relações. 

A Figura 25 ilustra melhor esse conceito com um exemplo. 

Figura 25: O IFD consegue capturar o que um dicionário comum não consegue 

 

Fonte: Extraído de Bjorkhaug e Bell (2007) 

 

dør  em norueguês, seria traduzida em um dicionário comum por 

door  m, ao estudar o conceito, os autores observaram que em 

norueguês o door  refere-se à porta e sua moldura, enquanto o mesmo termo em 

inglês refere- dør  deve ser então 

traduzido, para manter o signific door set  (folha da porta e seu conjunto de 

componentes). No IFD, isso é possível separando o conceito dos nomes e das descrições 

utilizados para defini-lo.  

Apesar dos problemas que advêm do fato de uma palavra poder conter múltiplos significados, 

name tags . Para eliminar esse 

problema, o IFD oferece um identificador único, conhecido como Global Unique Identifier 

(GUID). A ideia da utilização dos GUIDs é que, em vez de se fazer a troca de informações 

por palavras, ela seja feita apenas pelo GUID, necessitando para isso que o software que irá 

receber as informações tenha os dicionários dos GUIDs implementados ou tenha acesso à 

biblioteca aberta do IFD na internet. 
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2.6.8 Sistemas de classificação da informação do edifício 

Para auxiliar a organização dos processos da AEC e do BIM foram criados diversos sistemas 

de classificação da informação do edifício. A importância de um sistema de classificação em 

BIM, em que todos os objetos de um edifício se vinculem de modo a facilitar a 

interoperabilidade, é destacada por Amorim (2011).  

Nesse tópico serão apresentados os principais sistemas de classificação que auxiliam a 

organizar o BIM13: OmniClass, Uniformat, MasterFormat, Unified Classification for the 

Construction Industry (Uniclass) e Electronic Product Information Cooperation (EPIC). 

Amorim e Silva (2010) organizam esses modelos de acordo com suas características: 

1. Masterformat: classificação hierárquica 

2. Uniformat: classificação facetada 

3. Omniclass: classificação hierárquica + facetada 

 

OmniClass  

A OmniClass é um sistema de classificação das informações geradas no contexto da AEC. Ela 

se destina a ser uma base unificada para todo o ciclo de vida de uma edificação, e o objetivo 

do seu desenvolvimento é ser um meio para organizar, classificar e recuperar as informações 

em aplicativos baseados em bancos de dados relacionais. 

A base da OmniClass é a norma ISO-12006-3 (2007) já traduzida para o português, ABNT-

NBR-ISO-12006-2 (2010) o de edificação: Organização de informação da 

construção   

Segundo Amorim e Silva (2010), o sistema OmniClass mescla elementos e componentes a 

sistemas e conjuntos, fornecendo uma estrutura para base de dados que aborda desde a 

organização de bibliotecas de materiais e produtos até a organização sobre o projeto. 

A OmniClass é considerada pelos autores uma classificação multifacetada, pois utiliza 

informações e conceitos de outros sistemas de classificação para compor suas tabelas: o 

MasterFormat, para classificar os resultados do trabalho, o Uniformat para classificar os 

sistemas e componentes de um edifício e o EPIC para os produtos. 

                                                 
13 Em virtude do foco desta Tese, serão mais detalhados os sistemas OmniClass e Uniformat; os demais serão 
apenas referenciados. 
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Amorim e Silva (2010) relacionam as seguintes vantagens da OmniClass para a AEC: auxilia 

o gerenciamento do projeto  especialmente custos e suprimentos; facilita a comunicação 

entre os diversos sistemas do setor construtivo  interoperabilidade; e facilita os comparativos 

entre as bases conceituais de sistemas estrangeiros distintos  intercambialidade. Para o 

desenvolvimento do BIM, os autores relacionam vantagens nos seguintes processos de 

trabalho: orçamentação; controle de custos; colaboração; especificação; controle do 

desenvolvimento do empreendimento; e rastreabilidade. 

A OmniClass é formada por 15 tabelas hierárquicas, cada qual representando um aspecto 

diferente da informação na construção que pode ser utilizado de forma independente ou 

combinado com informações de outras tabelas para assuntos de maior complexidade. Essas 

tabelas estão descritas na Tabela 7.  

Tabela 7: Relação de tabelas da OmniClass 

Série Tabela Descrição 

10 11 Entidades de construção pela função 

12 Entidades de construção pela forma 

13 Espaços pela função 

14 Espaços pela forma 

20 21 Elemento 

22 Resultados do trabalho 

23 Produtos 

30 31 Fases 

32 Serviços 

33 Disciplinas 

34 Funções organizacionais 

35 Ferramentas e equipamentos 

40 41 Materiais 

49 Propriedades 

Fontes: OmniClass (2006); CSI (2012b). 

A Figura 26 ilustra os conceitos da OmniClass.
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                Figura 26: Classificação OmniClass 

 

Fonte: Documento extraído de ABNT-CEE 134: Modelagem da Informação na Construção 
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Uniformat 

O Uniformat é um sistema de classificação para a organização de informações de construção, 

com foco nos sistemas funcionais de um edifício organizados em uma ordem e sequência 

padronizada, segundo OmniClass (2006), sem a preocupação de identificar as soluções 

técnicas de projeto que as compõem. 

É uma norma ASTM-E1557-09 (2005) desenvolvida e mantida pelo Construction 

Specifications Institute (CSI) e pelo Construction Specifications Canada (CSC). . 

O sistema é organizado em três níveis: o nível 1 compreendendo os maiores grupos de 

elementos do edifício; o nível 2 detalhando os maiores grupos em grupos menores; e o nível 3 

chegando ao nível de cada um dos elementos individuais do edifício. 

A classificação foi traduzida e está descrita na Tabela 8. 
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Tabela 8: Classificação Uniformat para elementos do edifício 
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Fonte: Traduzido de ASTM E1557  (2005) 
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MasterFormat, Uniclass e EPIC 

Segundo OmniClass (2006), o MasterFormat, CSI (2012a), é um dos sistemas precursores de 

classificação de informações, desenvolvido inicialmente em 1963, e constitui a base da Tabela 

22 da OmniClass Trabalho  

O Uniclass, um sistema inglês equivalente ao OmniClass desenvolvido com base nas normas 

ISO 12006 2 (2001) e ISO 12006 3 (2007), foi um dos pontos de partida para o 

desenvolvimento da OmniClass, que utilizou partes para montar sua estrutura. 

O sistema EPIC é um padrão para a troca de informações entre bancos de dados de produtos 

para a construção, encontra-se na versão 2 lançada em 1999 e teve como base para a sua 

estrutura a norma ISO 12006 2 (2001). 

Ele é a base das tabelas 23 (Produtos), 41 (Materiais) e 49 (Propriedades) da OmniClass. 

 

2.6.9 Modelagem, coordenação e nível de desenvolvimento do modelo 
(LOD) 

A natureza do processo de projeto é variável. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, o 

conteúdo das informações tem alto impacto na solução final e, à medida que o processo 

caminha para os estágios mais avançados, esse impacto diminui, correspondendo à passagem 

de um estado menos estruturado, de maior incerteza, no qual preponderam as negociações, 

para um estágio mais estruturado, em que há um aumento da complexidade do fluxo das 

informações com um número crescente de agentes, conforme Figura 27. 

Figura 27: A natureza variável do Processo de Projeto 

 
Fonte: Adaptado de Austin et al. (2002) 
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Moum (2008) afirma que a natureza complexa do processo de projeto ainda não é totalmente 

compreendida. De acordo com Kalay (2004), a síntese das soluções de projeto é caracterizada 

pela incerteza e imprevisibilidade, pela alegria da descoberta e pela frustração das descobertas 

infrutíferas.  

O processo de projeto e sua gestão vêm enfrentando diversos desafios naquilo que Wikforss 

(2003) apud14 Moum (2008) chama de big bang das formas tradicionais de trabalho da AEC e 

rápido desenvolvimento da indústria da TI. 

Chastain, Kalay e Peri (2002) descrevem dois paradigmas relacionados ao encontro entre a 

prática do projeto e o mundo digital. Eles dão o nome de primeiro paradigma à tentativa de 

colocar um pino quadrado em um buraco redondo, descrevendo com isso o problema da 

adaptação das novas tecnologias para a prática corrente e indicando a incompatibilidade entre 

as atividades de projeto  os buracos  e as ferramentas aplicadas  os pinos. 

Essa incompatibilidade pode ser causada por uma falha no entendimento das atividades dos 

projetistas ou pela substituição das ferramentas tradicionais por novas, mas com qualidades 

inadequadas. 

O segundo paradigma é por eles chamado de carruagem sem cavalos: caracteriza a mudança 

de percepção de uma prática que se transforma em relação a uma nova tecnologia

ferramentas utilizadas pelos projetistas estão mudando com o desenvolvimento de novas 

tecnologias, mas sem uma reflexão e análise de como isso pode afetar a prática do processo de 

projeto e de sua gestão. 

Associando o processo de projeto com o BIM, Bedrick (2008) comenta que o projeto é um 

processo de aproximações sucessivas que se movem em direção a uma informação cada vez 

mais precisa; porém, a representação dos objetos em BIM é intrinsecamente precisa e exata, 

mesmo quando não necessário! Por esse motivo, pode-se ter uma falsa indicação da precisão 

em determinado ponto do processo de projeto. 

Aliado a essa característica existe o fato de que o BIM pode ser utilizado para vários 

propósitos  custos, cronogramas, desempenho, simulações, etc.  alguns desses propósitos 

podendo não ter sido previstos pelo criador do modelo. Conclui o autor que a precisão e a 

                                                 
14 O texto original foi escrito em sueco, razão pela qual utilizamos a citação do autor, extraída de outro autor que 
pesquisou diretamente a fonte. 
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adequação do modelo BIM necessitam de uma estrutura conceitual para a definição prévia dos 

objetivos do projeto e consequentemente dos estágios de progressão do modelo durante o 

ciclo de vida.  

 

2.6.10 Conceitos básicos do processo de modelagem  

 

Modelos como simplificações da realidade 

A criação de um modelo de informações de um edifício é um processo social, coletivo e 

interativo e a produção do modelo do edifício irá requerer habilidades técnicas relacionadas 

tanto ao conhecimento específico da especialidade envolvida quanto aos conhecimentos e às 

habilidades necessárias para a produção do modelo de informação, conforme Moum (2008). 

Nederveen, Beheshti e Gielingh (2010) entendem que para o processo de projeto ser 

desenvolvido de maneira eficiente é necessário que sejam criados modelos BIM individuais 

para cada disciplina, na qual a informação do edifício possa ser descrita de forma adequada 

para cada um dos agentes. 

Vernadat (1996) define modelo como uma representação útil de um determinado tema. O 

modelo é uma abstração formal da realidade ou do universo do discurso expresso em termos 

formais através da modelagem de constructos para os propósitos do usuário. Em outras 

palavras, Minsk (1968) assim o define: A é um modelo da realidade B para um observador C, 

desde que C possa usar A para obter a informação em B. 

Mayer, Painter e de Witte (1992) definem modelo como um sistema caracterizado por objetos, 

propriedades e relações. Ele é projetado com uma estrutura particular para imitar ou 

reproduzir conjuntos de características do mundo real. O poder de um modelo vem de sua 

habilidade em simplificar os sistemas reais que ele representa e de sua capacidade de previsão 

do comportamento do sistema real a partir de simulações feitas por ele. 

De acordo com os conceitos anteriormente definidos, o modelo de informações do edifício 

precisa estar a serviço das necessidades de todos os agentes durante o ciclo de vida. Portanto, 

em um modelo BIM, todas as disciplinas precisam ver as paredes, os pisos e as janelas e o 

modelo precisa sustentar esses conceitos.  
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Como na prática os agentes têm diferentes interesses e visões do problema e, para manter os 

seus próprios modelos o mais simples possível, é necessário ignorar muitos aspectos e 

vistas em um modelo 

Nederveen, Beheshti e Gielingh (2010). 

Os modelos das disciplinas individuais em BIM são na prática representações simplificadas 

da realidade atuando como filtros das informações irrelevantes, mostrando apenas a 

informação essencial  de uma maneira útil  para uma atividade.  

Porém, como um projeto é um processo colaborativo, cada disciplina precisa ser apoiada por 

um modelo referencial contendo as informações das outras disciplinas e que possa ser 

compartilhado por todos os agentes. Uma forma conceitual aparentemente simples de tratar 

com as vistas específicas é tratá-las como submodelos de um modelo referencial 

compartilhado. Por esse conceito, o modelo compartilhado contém informações a partir da 

união de cada um dos modelos individuais, conforme Figura 28. 

 

Figura 28: Conceito de modelo compartilhado 

 

Fonte: Adaptado de Nederveen, Beheshti e Gielingh (2010) 
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2.6.11 Modelagem de requisitos, funções e atividades  

A modelagem da geometria é uma das partes essenciais do processo de modelagem do 

edifício, mas não é única, e uma das características que distinguem um modelo BIM de um 

modelo convencional em 3D é a possibilidade da criação de propriedades. 

Um edifício é composto por pavimentos, cômodos, paredes, janelas, etc. Todos esses objetos 

têm propriedades como dimensões, materiais, etc.  

Porém, na raiz da questão devemos refletir o 

elementos xyz abc. 

De acordo com Nederveen, Beheshti e Gielingh (2010), esse tipo de informação normalmente 

é dado em termos de funções e requisitos.  

As informações sobre os requisitos e funções são essenciais quando se necessita avaliar um 

edifício, tanto na sua fase de projeto como nas fases de obra e operação. 

Porém, na fase de modelagem, a parte difícil, de acordo com os autores, ocorre quando se 

tenta ligar os requisitos aos objetos físicos. Se os requisitos e os objetos físicos forem 

modelados de forma independente, a ligação entre esses modelos será quase sempre uma 

-para-

normalmente com diversos requisitos em mente e, inversamente, um requisito pode ser 

atendido por diversos objetos. 

Uma abordagem para ligar os requisitos aos objetos físicos é feita utilizando o conceito de 

função. Um objeto físico tem uma função e dessa função derivam os requisitos específicos.  

Gielingh (1988) define a metodologia General AEC Reference Model (GARM) para tratar 

dessa questão. Nessa abordagem, a informação do edifício é definida em termos de unidades 

funcionais e soluções t

 descrevem os objetos 

-para-

técnicas; ele afirma que, se o método for aplicado sistematicamente, o resultado será um 

modelo BIM bem estruturado e bem gerenciável. 

E, finalmente, concluem Nederveen, Beheshti e Gielingh (2010) que outra forma de lidar com 

os requisitos é iniciar com o conceito das atividades que irão ocorrer no edifício. Assim, pode-



83 
revisão bibliográfica 

se começar com a definição e a modelagem das atividades e daí em direção aos objetos físicos 

necessários. Esse propósito requer atenção especial para a modelagem dos espaços. 

2.6.12 A complexidade envolvida na modelagem de espaços 

Existem duas formas complementares para a definição dos espaços: a primeira é baseada nos 

seus limites físicos e na separação de um espaço de outros espaços; a segunda se baseia na 

concepção de um local para uma atividade homogênea, conforme conceituado por Björk e 

Bo-Christer (1992).  

A primeira segunda 

pode ser  

De acordo com Nederveen, Beheshti e Gielingh (2010), a modelagem dos espaços é a parte 

mais simples; a parte complicada está nos relacionamentos. 

Os autores desenvolvem um exercício de raciocínio questionando e demonstrando como pode 

ser complexa a modelagem dos espaços.  

Por exemplo, um edifício pode ser decomposto em espaços, e diversos níveis de 

decomposição podem ser utilizados? É necessário que a decomposição seja completa, de 

forma que todos os espaços estejam inclusos em uma árvore de decomposições? A 

sobreposição dos espaços é permitida ou é necessário que a totalidade do espaço do edifício 

seja igual à soma de todos os seus espaços constituintes?   

As coisas podem ficar ainda mais complexas, segundo os autores, com os relacionamentos 

entre os espaços.  

contudo, para maior 

compreensão podemos dizer: a separação entr

por um elemento separador, como uma parede, por exemplo.  

Em seguida, a superfície do elemento de separação pode ser relacionada não só a esse 

elemento, mas também ao espaço. Por exemplo, a função do espaço pode impor requisitos 

sobre a superfície da parede. Os autores mencionam que problemas semelhantes podem 

ocorrer quando são modeladas as aberturas nos elementos de separação, como portas e 

janelas.  

Atualmente, segundo os autores, a especificação do IFC tem um padrão para os espaços, mas 

o IFC não cobre ainda todos os problemas que vêm sendo levantados ao longo dos anos; essas 
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questões, exemplificadas acima, nos fornecem uma indicação. Arquitetos, usuários finais e 

outros podem pensar sobre os espaços de uma forma semanticamente complexa, muitas vezes 

difícil de ser compreendida em um modelo de informação. 

 

2.6.13 Nível de desenvolvimento do modelo (LOD) 

Com vistas à criação de uma estrutura conceitual para nortear de maneira coordenada o 

processo de desenvolvimento do projeto e a evolução do detalhamento das suas informações, 

foi elaborado o conceito de Nível de Desenvolvimento15. 

Concebido inicialmente pelos membros da indústria de software, conforme mencionado por 

VICO (2012) e Bedrick (2008), o conceito foi trazido para o subcomitê de tecnologia da AIA, 

responsável pelo desenvolvimento do IPD, no qual os pontos de vista de arquitetos, 

contratantes, engenheiros, proprietários de edifício e desenvolvedores de software foram 

agregados para estender a aplicabilidade desse conceito. 

O AIA desenvolveu esse conceito e em 2008 o incorporou a um documento conhecido como 

BIM Protocol Exhibit (2008), o qual formaliza o processo de desenvolvimento e os usos do 

BIM. O AIA menciona em seu website, American Institute of Architects (2012a), que esse 

documento aborda as seguintes questões: responsabilidades por cada elemento do modelo em 

cada um dos LOD; usos autorizados para o modelo; responsabilidade pelo gerenciamento do 

modelo; e propriedade do modelo. 

Foram extraídas desse documento as seguintes definições propostas pela Exhibit (2008) no 

documento E202, que serão utilizadas ao longo desta tese e comentadas a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                 
15 O termo é referido na literatura como LOD: Level O f Development ou também como Level O f Detail. Para 
efeito desta tese será adotada a sigla LOD para identificar o nível de desenvolvimento, uma vez que essa sigla é 
reconhecida dentro do jargão internacional sobre o tema. 
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1. Nível de desenvolvimento (LOD): o nível de desenvolvimento descreve o grau de 

completude para o qual um elemento do modelo é desenvolvido e incorpora um 

princípio importante do IPD: 

Os produtos de cada fase ou etapa do projeto precisam ser definidos sucintamente para que os 

membros da equipe entendam o nível de detalhe no qual eles devem trabalhar e quais decisões 

devem ou não estar finalizadas. American_Institute_of_Architects (2007) p. 23 

Os níveis de desenvolvimento são representados em uma escala que varia em cinco graus, 

correspondendo a um detalhamento que vai ocorrendo progressivamente ao longo do projeto: 

100 (fase conceitual), 200 (geometria aproximada), 300 (geometria precisa), 400 (execução 

ou fabricação) e 500 (obra concluída). Essa escala foi feita em graduações de 100 unidades, 

prevendo a possibilidade futura da criação de níveis intermediários.  

O AIA produziu diretrizes para os diversos LOD em virtude de alguns usos do BIM. Dessa 

forma, ao uso do BIM para projeto estão associados outros usos, como planejamento, custos, 

cumprimento de programa, etc. A precisão geométrica do modelo e as informações não 

geométricas podem ser associadas aos LOD. A Tabela 9 descreve essas diretrizes. 
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Tabela 9: Níveis de Desenvolvimento do Modelo BIM 

 

Fonte: Adaptado de Exhibit (2008) 

O Singapore BIM Guide, Building Construction Authority (2012), incorpora esses conceitos e 

os representa de forma gráfica conforme a Tabela 10. 

Níveis  > 100 200 300 400 500
Conteúdo  do  
Modelo Conceitual Geometria  aproximada Geometria  precisa Execução  -‐  fabricação As-‐built  
Projeto  e  
Coordenação

Estudos  de  massa,  
volumes,  zonas,  
modelados  em  3  
dimensões  ou  
representados  por  
outros  dados

Os  elementos  são  
modelados  de  forma  
genérica  e  aproximadas  de  
suas  dimensões,  peso,  
quantidades,  orientação  e  
localização.  Informações  
não  geométricas  podem  ser  
anexadas  ao  modelo

Os  elementos  são  
modelados  de  forma  
precisa  e  exata  de  
suas  dimensões,  peso,  
quantidades,  
orientação  e  
localização.  
Informações  não  
geométricas  podem  
ser  anexadas  ao  
modelo

Os  elementos  são  
modelados  com  o  objetivo  
de  montagem,  de  forma  
precisa  e  exata  de  suas  
dimensões,  peso,  
quantidades,  orientação  e  
localização  contendo  o  
detalhamento  completo  
de  fabricação  e  
montagem.  Informações  
não  geométricas  podem  
ser  anexadas  ao  modelo

Os  elementos  são  
modelados  
conforme  
construidos  com  
informações  
precisas  e  exatas  das  
dimensões,  peso,  
quantidades,  
orientação  e  
localização.  
Informações  não  
geométricas  podem  
ser  anexadas  ao  
modelo

Usos  
recomendados
Planejamento   Duração  global  da  

obra
Macro-‐planejamento
Fases  e  maiores  
elementos

Escala  de  tempo,  
apresentação  ordenada  dos  
elementos  principais

Apresentação  
ordenada  pelo  tempo  
das  atividades  
principais  e  de  
conjuntos  detalhadas

Fabricação  e  detalhes  de  
montagem,  incluindo  
meios  e  métodos  de  
construção  (gruas,  
elevadores,  
escoramentos,  etc)

Estimativa  de  
Custos

Custos  estimados:  
exemplo  R$/m2  de  
área  de  construção,  
R$/  leitos  
hospitalares,  
R$/quarto  de  hotel

Custo  estimado  baseado  
em  dimensões  de  
elementos  genéricos  como  
paredes,  lajes,  etc.

Custos  baseados  em  
dimensões  precisas  e  
especificações  
completas  e  
detalhadas

Preços  confirmados  em  
propostas  de  
fornecedores

Custos  realizados

Cumprimento  de  
programa  de  
necessidades

Áreas  brutas  dos  
diversos  setores

Requisitos  específicos  de  
cada  um  dos  ambientes

Casos  específicos,  
instalações  e  conexões

Materiais  
sustentáveis

Estratégias  para  
atendimento  dos  
requisitos  LEED  

Quantidades  aproximadas  
de  materiais  organizados  
pelas  categorias  LEED

Quantidades  precisas  
de  materiais  com  a  
porcentagem  de  
materiais  reciclados

Seleção  dos  fornecedores  
específicos

Documentação  das  
compras  e  
especificações

Análises  e  
simulações  de  
iluminação,  uso  
de  energia,  fluxos  
de  ar.

Estratégia  e  critérios  
de  desempenho  
baseado  em  áreas  e  
volumes.

Projeto  conceitual  baseado  
na  geometria  aproximada  e  
em  pré-‐definições  de  
sistemas.

  Simulaçao  
aproximada  baseada  
em  sistemas  
projetados.

Simulação  precisa  
baseada  nas  
especificações  do  
fabricante  e  em  detalhes  
dos  componentes  dos  
sistemas.

Comissionamento  e  
registro  dos  
resultados  obtidos.

Outros  usos  que  podem  ser  desenvolvidos
Circulação,  rotas  
de  fuga,  
acessibilidade
Atendimento  de  
requisitos  de  
normas

Níveis  de  Desenvolvimento  -‐  Especificação  e  Usos  do  BIM
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Tabela 10 Modelo BIM 

Fase LOD  

Conteúdo do 
modelo 

Ilustração 

Conceitual 
 

100 Estudos de massa 
conceituais com 
dimensões, áreas, 
volumes, locação e 
orientação apenas 
indicativos. 

 

Geometria 
aproximada 

200 Visão geral do 
edifício e de seus 
sistemas com 
dimensões, forma, 
locação, orientação e 
quantidades 
aproximadas. Podem 
ser inseridas 
propriedades não 
geométricas nessa 
fase. 

 

Geometria 
precisa 

300 Versão mais precisa e 
detalhada dos 
componentes e 
sistemas do edifício, 
com precisão nas 
dimensões, forma, 
locação, orientação e 
quantidades. Podem 
ser inseridas 
propriedades não 
geométricas nessa 
fase. 
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Desenhos precisos 
gerados no LOD 300 

 

Execução / 
fabricação 

400 
 

O modelo para 

fabricação e 

montagem é 

apresentado com 

maior precisão de 

detalhes que na fase 

de LOD 300. Porém, 

se houver necessidade 

os detalhes podem ser 

completados em 

modelos 2D. 

 

Como foi 
construído 

500 O modelo é detalhado 

com o mesmo nível 

de precisão do estágio 

anterior, mas é 

atualizado a partir das 

modificações 

ocorridas em obra, de 

forma a retratar o 

edifício exatamente 

como foi construído. 

 

 

Fonte: Adaptado de Building and Construction Authority (2012). 
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2. Elemento do modelo: é uma parte do Building Information Model representando 

um componente, um sistema ou uma montagem dentro de um edifício. Para efeito do 

documento E202, os elementos do modelo devem ser representados através do sistema 

Uniformat de classificação especificado conforme descrito em CSI (2012c). 

 

3. Autor do elemento do modelo: é o agente responsável pelo desenvolvimento do 

elemento do modelo específico para o nível de desenvolvimento requerido pela fase 

do projeto. 

Bedrick (2008) comenta que, além das características da geometria tridimensional de um 

modelo BIM, existe uma grande quantidade de informações  fornecidas por diferentes ou 

múltiplos agentes  que podem ser ligadas a um elemento do BIM.  

Para especificar as responsabilidades pelas informações de forma combinada com o LOD de 

um projeto, é definida, na seção 4.3 do documento E202 da Exhibit (2008), a Tabela de 

Elementos do Modelo, que identifica o nível de desenvolvimento de cada elemento do modelo 

ao final de cada fase do projeto, conforme a classificação de fases do IPD Guide, AIA (2007) 

p. 22; o autor do elemento do modelo responsável por desenvolvê-lo para o nível de 

desenvolvimento também é identificado. Essa tabela utiliza a classificação Uniformat para 

associar os elementos do edifício aos LOD e às responsabilidades.  

O AIA alerta que os requisitos apresentados na Tabela 11, disponível em American Institute 

of Architects (2012b) são exemplos, sendo esperado que em cada projeto específico a equipe 

valide e ajuste o conteúdo da tabela de acordo com os requisitos específicos do projeto e as 

capacidades e competências dos membros da equipe. Contudo, o AIA menciona que os dados 

mostrados na Tabela 11 atendem aos requisitos mínimos que satisfazem às descrições de fases 

do guia do IPD, conforme American Institute of Architects (2007).   

Foram adotados os seguintes termos e siglas para a Tabela 11: 

PR: Projetista Responsável SE:  Subempreiteiros 

CP: Consultores do Projeto F:    Fornecedores 

CR: Construtor Responsável 

 

L O D: Nível de Desenvolvimento 

A E M : Autor do Elemento do Modelo 
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Tabela 11: Nível de Desenvolvimento (LOD) e Autor do Elemento do Modelo (AEM) 

 

 

 

 

Maiores  grupos  de  elementos LOD AEM LOD AEM LOD AEM LOD AEM
A INFRAESTRUTURA A10 Fundações A1010 Fundações  comuns 100 PR 200 CP 300 SE 400 SE

A1020 Fundações  especiais 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
A1030 Lajes  inclinadas 100 PR 200 CP 300 SE 400 SE

A20 Construção  do  subsolo A2010 Escavação  de  subsolo 100 PR 200 CP 300 SE 300 SE
A2020 Paredes  cortina  de  subsolo 100 PR 200 CP 300 SE 400 SE

B CASCA  OU B10 Superestrutura B1010 Construção  do  piso 100 PR 200 PR 300 PR 300 CR
ENVOLTÓRIA B1020 Construção  da  cobertura 100 PR 200 PR 300 PR 300 CR

B20 Fechamento  externo B2010 Paredes  externas 100 PR 200 PR 300 SE 400 SE
B2020 Janelas  externas 100 PR 200 PR 300 SE 400 SE
B2030 Portas  externas 100 PR 200 PR 300 SE 400 SE

B30 Cobertura B3010 Acabamentos  da  cobertura 100 PR 200 PR 300 SE 300 SE
B3020 Aberturas  da  cobertura 100 PR 200 PR 300 SE 300 SE

C INTERIORES C10 Construções  internas C1010 Vedações 100 PR 200 PR 300 PR 400 SE
C1020 Portas  internas 100 PR 200 PR 300 PR 400 SE
C1030 Acessórios 100 PR 100 PR 300 PR 400 SE

C20 Escadas C2010 Construção  da  escada 100 PR 200 PR 300 SE 400 SE
C2020 Acabamentos  da  escada 100 PR 100 PR 100 SE 100 SE

C30 Acabamentos  internos C3010 Acabamentos  de  paredes 100 PR 100 PR 100 PR 100 SE
C3020 Acabamento  de  pisos 100 PR 100 PR 100 PR 100 SE
C3030 Acabamento  de  forros 100 PR 100 PR 100 PR 100 SE

Elementos  conforme  a  classificação  UNIFORMAT,  CSI  (2012).

Conceituação Projeto 
esquemático

Projeto 
detalhado

 Documentos de 
implementação 

Fases  do  Processo  do  Projeto  conforme  classificação  do  
IPD  Guide,  AIA  (2007)  p.22

Nível  1 Nível  2

Grupos  de  elementos

Nível  3

Elementos  individuais
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continuação da tabela 11 

 

 

Maiores  grupos  de  elementos LOD AEM LOD AEM LOD AEM LOD AEM
D SERVIÇOS D10 Transporte D1010 Elevadores 100 PR 200 PR 300 CP 400 SE

D1020 Escadas  rolantes 100 PR 200 PR 300 CP 400 SE
D1090 Outros  sistemas  de  transporte 100 PR 200 PR 300 CP 400 SE

D20 Sistemas  Hidraulicos D2010 Fixação  de  tubulações 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
D2020 Distribuição  doméstica  de  água 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
D2030 Esgoto  sanitário 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
D2040 Drenagem  de  águas  pluviais 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
D2090 Outros  sistemas  hidráulicos 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE

D30 Sistemas  de  Ar  condicionado   D3010 Suprimento  de  energia 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
D3020 Sistemas  de  geração  de  calor 100 PR 200 CP 300 SE 400 SE
D3030 Sistemas  de  refrigeração 100 PR 200 CP 300 SE 400 SE
D3040 Sistemas  de  distribuição 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
D3050 Terminais 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
D3060 Controles  e  instrumentação 100 PR 100 CP 100 SE 100 SE
D3070 Testes  e  balanceamento 100 PR 100 CP 100 SE 100 SE
D3090 Outros  sistemas 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE

D40 Proteção  contra  incêndio D4010 Sprinklers 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
D4020 Tubulações 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
D4030 Sistemas  especiais  de  proteção 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
D4090 Outros  sistemas 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE

D50 Sistemas  Elétricos D5010 Distribuição  elétrica 100 PR 100 CP 300 SE 400 SE
D5020 Iluminação  e  fiação 100 PR 100 CP 100 SE 10 SE
D5030 Comunicações  e  segurança 100 PR 100 CP 100 SE 100 SE
D5090 Outros  sistemas 100 PR 100 CP 100 SE 100 SE

Elementos  conforme  a  classificação  UNIFORMAT,  CSI  (2012).

Conceituação Projeto 
esquemático

Projeto 
detalhado

 Documentos de 
implementação 

Fases  do  Processo  do  Projeto  conforme  classificação  do  
IPD  Guide,  AIA  (2007)  p.22

Nível  1 Nível  2

Grupos  de  elementos

Nível  3

Elementos  individuais
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Final tabela 11 

Fonte: Adaptado de American Institute of Architects (2007)  

 

 

Maiores  grupos  de  elementos LOD AEM LOD AEM LOD AEM LOD AEM
E EQUIPAMENTOS E10 Equipamentos E1010 Equipamentos  comerciais 100 PR 100 PR 300 SE 400 SE

E  MOBILIÁRIO E1020 Equipamentos  institucionais 100 PR 100 PR 300 SE 400 SE
E1030 Equipamentos  de  veículos 100 PR 100 PR 300 SE 400 SE
E1090 Outros  equipamentos 100 PR 100 PR 300 SE 400 SE

E20 Mobiliário E2010 Mobiliários  fixos 100 PR 100 PR 300 PR 400 PR
E2020 Mobiliários  removíveis 100 PR 100 PR 100 PR 100 PR

F CONSTRUÇÃO F10 Construção  especial F1010 Estruturas  especiais 100 PR 200 PR 300 PR 400 PR
ESPECIAL  E F1020 Construções  integradas 100 PR 100 PR 300 PR 400 PR
DEMOLIÇÃO F1030 Sistemas  de  construções  especiais 100 PR 100 PR 300 PR 400 PR

F1040 Sistemas  de  instalações  especiais 100 PR 100 PR 300 PR 400 PR
F1050 Controles  especiais  e  instrumentação 100 PR 100 PR 100 PR 100 PR

F20 Demolição  seletiva F2010 Demolição  de  elementos  do  edifício 100 PR 200 PR 300 PR 400 SE
F2020 Demolição  de  elementos  perigosos 100 PR 100 PR 100 PR 100 SE

Elementos  conforme  a  classificação  UNIFORMAT,  CSI  (2012).

Conceituação Projeto 
esquemático

Projeto 
detalhado

 Documentos de 
implementação 

Fases  do  Processo  do  Projeto  conforme  classificação  do  
IPD  Guide,  AIA  (2007)  p.22

Nível  1 Nível  2

Grupos  de  elementos

Nível  3

Elementos  individuais
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4. Usuário do modelo: agentes ou organizações autorizadas a utilizar o modelo no 

projeto. 

 

Matriz de elementos e objetos em BIM 

O documento E202 da AIA pode ser interpretado como um conjunto de diretrizes mínimas 

que norteiam o nível de desenvolvimento de um modelo BIM. Todavia, a especificação do 

nível de desenvolvimento de um modelo pode ser bastante aprofundada graças à riqueza 

semântica do BIM, com suporte das classes IFC, pelas classes IFC.  

A partir do documento E202 da AIA, Exhibit (2008), foi desenvolvido pelo VA BIM Guide 

(2010), um manual com linhas guia de implementação do BIM para uso daquela instituição. 

O manual estudou em profundidade o documento E202 e criou, como anexo, uma série de 

de propiciar uma expansão em profundidade do E202 para dar suporte ao uso das informações 

em BIM com um grande nível de detalhe. O desenvolvimento dessas planilhas ficou sob a 

responsabilidade da empresa Graphisoft16. 

As planilhas desse manual são citadas pelo recente Building and Construction_Authority 

(2012), que ressalva, porém, serem elas baseadas nas práticas norte-americanas, 

recomendando que os usuários interpretem o conteúdo e o adaptem às práticas locais. 

As planilhas estão ordenadas pelo Sistema de classificação Uniformat e organizadas em um 

arquivo Excel contendo 

Uniformat: A, 

A10, A1020, B10, B1010, B2010, B2020, B2030, B30, C1010, C3030, D10, D20, D30, D40, 

D50, E10, E2010, G, G10 e F1010.  

As planilhas são um guia de trabalho para a equipe de projeto. Elas devem ser utilizadas para 

a verificação dos requisitos especificados para o projeto. Para usar a planilha deve ser 

escolhido o tipo específico da informação a partir dos cabeçalhos da planilha mestra, 

coloridos de maneira a ser um código de cores.  

Uma vez escolhido o tipo da informação, deve-se percorrer a planilha mestra e localizar a 

linha que indica o LOD apropriado para a fase do projeto. 

                                                 
16 Graphisoft. Disponível em: <http://www.graphisoft.com/>. Acesso em: 16/12/2012. 

http://www.graphisoft.com/
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As demais tabelas irão detalhar as propriedades específicas por tipo de objeto para o LOD 

selecionado, relacionando-as com as classes IFC que suportam a propriedade. Existe também 

um suporte para os softwares Archicad e Revit em que são mostrados os campos das 

propriedades equivalentes disponíveis para as versões 2010 desses softwares. 

As informações ou propriedades localizadas na planilha devem corresponder aos dados que 

entrarão nos campos dos objetos, elementos, famílias ou parâmetros da ferramenta BIM 

utilizada para a modelagem do projeto. Até o presente estágio, ainda não existem todos os 

campos em cada ferramenta de modelagem BIM, mas as que contêm parâmetros ou 

propriedades que combinam são listadas em cada uma das planilhas dos elementos 

individuais.  

Foram construídas quatro tabelas para esclarecer a matriz de elementos e objetos em BIM: 

A Tabela 12 foi construída para mostrar os grupos de tipos de propriedades utilizados na 

planilha mestra. Nela, os tipos de propriedades estão categorizados conforme as OmniClass. 

A Tabela 13 apresenta uma parte da planilha mestra (que vai até o grupo de propriedades de 

especificações), contemplando desde o LOD 100 até o LOD 500. 

A Tabela 14 exemplifica uma planilha para um elemento específico, no caso o elemento 

Uniformat), e está traduzida em sua 

totalidade. Ela apresenta as propriedades para cada tipo de grupo de atributos em função do 

LOD do projeto e contempla desde o LOD100 até o LOD 500.17  

A Tabela 15 apresenta o suporte dos softwares de modelagem para os itens de informação.

                                                 
17 A série completa de planilhas encontra-se disponível para download em: 
<http://www.cfm.va.gov/til/bim/BIMGuide/modreq.htm>. Acesso em: 25/12/2012. 

http://www.cfm.va.gov/til/bim/BIMGuide/modreq.htm
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Tabela 12: Classificação dos Tipos de Informações disponíveis na Planilha Mestra 

Tipo da informação Classificação da informação conforme 
critério da OmniClass 

Tabelas da OmniClass 
correspondentes 

Programa do edifício e metadados do projeto Entidade de construção por função  

Entidade de construção por forma 

Espaços por função 

Espaços por forma 

11 

12 

13 

14 

Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Propriedades 49 

Localização geoespacial dos elementos e objetos Propriedades 

Informação 

49 

36 

Requisitos específicos de informação do fabricante Produtos 

Materiais 

Informação 

23 

36 

41 

Especificações  Produtos 

Propriedades 

23 

49 

Estimativas de custos Serviços 

Propriedades 

Produtos  

Informações 

32 

49 

33 

26 

Análises energéticas Serviços 

Informações 

32 

36 
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Propriedades 49 

Materiais sustentáveis conforme critérios LEED  Produtos 

Materiais 

Propriedades 

23 

41 

49 

Ambiente e condições do terreno *Classificação expandida da Uniformat, não 
suportada pela OmniClass 

 

Validação e observância do programa de necessidades Espaços por função 

Espaços por forma 

Propriedades 

13 

14 

49 

Cumprimento de códigos de segurança Espaços por função 

Propriedades 

Informações 

13 

49 

36 

Planejamento da obra Fases 

Serviços 

Disciplinas 

Papéis organizacionais 

31 

32 

33 

34 

Sequencia e logística da construção Fases 

Serviços 

Disciplinas 

Papéis organizacionais 

31 

32 

33 

34 

Comissionamento da obra Fases 

Produtos 

31 

23 
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Critérios classificação COBIE18, mais 
informações detalhadas em East (2012) 

Instalações e ativos da edificação Resultados do trabalho 

Serviços 

Informações 

Produtos 

22 

32 

36 

23 

Fonte: Adaptado de VA BIM Guide (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 COBIE são as iniciais de Construction Operations Building Information Exchange, um padrão que especifica e identifica o conjunto mínimo de informações necessárias 
para o gerenciamento dos ativos de um edifício durante o seu ciclo de vida. O padrão COBIE pode ser visualizado durante as fases de projeto, construção e manutenção 

conjunto das especificações do padrão 
COBIE. 
 
 



98 
revisão bibliográfica 

Tabela 13: Planilha Mestra com os Tipos de Grupos de Informação x LOD  

 

Categoria do item Características básicas Descrição

Programa do edifício e 
metadados do projeto

Propriedades físicas dos 
elementos e objetos BIM

Localização geoespacial dos 
elementos e objetos

Requisitos específicos de 
informação do fabricante

Especificações

Entidade de construção por função 
(Tabela 11)

Propriedades (Tabela 49) UniFormat expandido Podem ser ligadas informações 
do sistema MasterFormat

Produtos (Tabela 23)

Entidade de construção por forma 
(Tabela 12)

Propriedades (Tabela 49) Produtos (Tabela 23) Propriedades (Tabela 49)

Espaços por função (Tabela 13) Informação (Tabela 36) Materiais (Tabela 41) Uniformat

Espaços por forma (Tabela 14) Informação (Tabela 36)

LOD 100-Conceitual Identificador dos serviços (facilities) 
do edifício

Comprimento total  (Tabela 49) Latitude  (Tabela 49) (Por objeto / elemento)

Nome dos serviços Largura total  (Tabela 49) Longitude  (Tabela 49) (Ver a planilha apropriada)
Tipo funcional dos serviços Peso total  (Tabela 49) Altitude  (Table 49)

Função dos serviços (Tabela 11) Area total  (Tabela 49) Posição sistema GPS (Tabela 49)
Forma do serviço (Tabela 12) Volume total  (Tabela 49) Tipo de posição (Tabela 49) Sistemas por função (Tabelas 21 & 22)
Endereço do serviço Restrições de locação (Tabela 49)

Número do projeto
Restrições de códigos legais (Tabela 49)

LOD 200-Geometria 
aproximada

Requisitos espaciais Comprimento (Tabela 49) Número do pavimento (Tabela 49) Tipo geral (Tabelas 22 & 23) (Por objeto / elemento)

Entorno do espaço (Programa) Largura (Tabela 49) Zona/Nome do espaço (Tabelas13 & 14) (Ver a planilha apropriada)
Tipo do espaço/Categoria Peso  (Tabela 49) Zona/Número do espaço (Tabela 49)

Area  (Table 49) Nome do compartimento  (Tabela 49)
Volume  (Table 49) Número do comodo  (Tabela 49)
Declividade  (Tabela 49) Identificador do piso (Tabela 49)
Tamanho máximo(Tabela 49) Nome do piso (Tabela 49)
Espaço mínimo requerido (Tabela 49) Descrição do piso (Tabela 49)
Propósito (Tabela 49) Elevação do piso (Tabela 49)

Unidades de elevação do piso (Tabela 49)
Altura total do piso (Tabela 49)
Número de pisos (Tabela 49)
Número da zona de ventos (Tabela 49)
Descrição do tipo de vento (Tabelas 13 & 14)
Nome da zona (Tabela 13 )
Função da zona (Tabela 14)

As categorias da informação estão codificadas por cores e incluem caracterísitcas funcionais e de desempenho que podem ser extendidas através das tabelas da 
OmniClass - estas suportam as tabelas de Serviços, Tabelas 41 & 32.
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com quantidades 
aproximadas, tamanho, forma, 
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 MATRIZ MESTRA DE 
INFORMAÇÕES PARA O BIM

Informações nessa linha são 
específicas para cada planilha

Elemento, objeto ou familia Informações chave
Foto do objeto ou elemento
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Programa do edifício e 
metadados do projeto

Propriedades físicas dos 
elementos e objetos BIM

Localização geoespacial dos 
elementos e objetos

Requisitos específicos de 
informação do fabricante

Especificações

Entidade de construção por função 
(Tabela 11)

Propriedades (Tabela 49) UniFormat expandido Podem ser ligadas informações 
do sistema MasterFormat

Produtos (Tabela 23)

Entidade de construção por forma 
(Tabela 12)

Propriedades (Tabela 49) Produtos (Tabela 23) Propriedades (Tabela 49)

Espaços por função (Tabela 13) Informação (Tabela 36) Materiais (Tabela 41) Uniformat

Espaços por forma (Tabela 14) Informação (Tabela 36)

LOD 300- Geometria precisa Função do espaço (Tabela 13) Tamanho nominal (Tabela 49) Elevação (Tabela 49) Tipo (Tabela 36) (Por objeto / elemento)
Forma do espaço (Tabela 14) Massa  (Tabela 49) Ângulo de rotação (Tabela 49) Material  (Tabela 41 & 49) (See Appropriate Tab)
Nome do edificio (Tabela 49) Massa por unidade de comprimento (Tabela 49)Elevação em relação ao pavimento (Tabela 49) Disponibilidade (Tabela 49) Identificador do atributo (Tabela 49)
Número do edificio (Tabela 49) Mass per Unit Area  (Table 49)

Distanciamento em relação ao referencial 
(Tabela 49) Identificador do componente 

(Tabela 49)
Conjunto de tipos de atributo (Tabela 49)

Conexões (Tabela 49)
Identificador da coordenada (Tabela 49) Nome do componente (Tabelas 23 

& 49)
Identificador da referência do atributo (Tabela 
49)

Capacidade (Tabela 49)

Tipo da coordenada (Tabela 49) Descrição do componente (Tabela 
49)

Nome do atributo (Tabela 49)

Altura do forro (Tabela 49) Coordenada do eixo X (Tabela 49) Descrição do atributo (Tabela 49)
Perimetro (Tabela 49) Unidade das coordenadas do eixo X (Tabela 

49)
Valor do atributo (Tabela 49)

Inclinação do ângulo plano (Tabela 49) Coordenada do eixo Y (Tabela 49) Unidade do atributo (Tabela 49)
Seção transversal (Tabela 49) Unidade das coordenadas do eixo Y (Table 49) Referência do atributo (Tabela 49)
Profundidade (Tabela 49) Coordenada do eixo Z (Table 49) Prioridade do atributo (Tabela 49)
Tipo do núcleo (Tabela 49) Unidade das coordenadas do eixo Z (Table 49)

Tamanho do núcleo (Tabela 49)
Volume do núcleo (Tabela 49)

Superfície bruta do núcleo (Tabela 49)
Superfície folheada (Tabelas 49 & 41)
Volume folheado (Table 49)
Superfície do topo (Tabela 49)
Superfície do fundo (Tabela 49)
Superfície dos limites (Tabela 49)
Folga dos espaços (Tabela 49)
Acessibilidade (Tabela 49)

As categorias da informação estão codificadas por cores e incluem caracterísitcas funcionais e de desempenho que podem ser extendidas através das tabelas da 
OmniClass - estas suportam as tabelas de Serviços, Tabelas 41 & 32.
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Fonte: Adaptado de VA BIM Guide (2010) 

 

Programa do edifício e 
metadados do projeto

Propriedades físicas dos 
elementos e objetos BIM

Localização geoespacial dos 
elementos e objetos

Requisitos específicos de 
informação do fabricante

Especificações

Entidade de construção por função 
(Tabela 11)

Propriedades (Tabela 49) UniFormat expandido Podem ser ligadas informações 
do sistema MasterFormat

Produtos (Tabela 23)

Entidade de construção por forma 
(Tabela 12)

Propriedades (Tabela 49) Produtos (Tabela 23) Propriedades (Tabela 49)

Espaços por função (Tabela 13) Informação (Tabela 36) Materiais (Tabela 41) Uniformat

Espaços por forma (Tabela 14) Informação (Tabela 36)

LOD 400-Execução e 
fabricação

Número do contato Prazo de entrega (Tabela 49) Nome do fabricante   (Tabela 49) Peso para transporte (Tabela 49)

Local de estocagem no canteiro da obra 
(Tabela 13)

Número da classificação 
Uniformat  (Tabela 49)

Nível de ruído (Tabela 49)
Número no inventário (Tabela 49) Valor do atributo no projeto (Tabela 49)
Número do modelo (Tabela 49) Valor atual do atributo (Table 49)
Número do pedido de compra 
(Tabela 49)Identificador do produto (Tabela 
49)Nome do produto (Tabela 23)
Ano da produção (Tabela 49)
Acessórios (Tabela 23)

LOD 500-Como construido Nome no Sistema de Informação Geográfica - 
GIS (Tabela 49)

Condição (Tabela 49) Dados finais de aprovação do produto (Tabela 
36)

Nome no sistema GPS (Tabela 49) Defeitos (Tabela 49) Data final de aprovação dos desenhos 
executivos (Tabela 36)Posição no sistema GPS (Tabela 49) Número de série (Tabela 49)

Código de barras  (Tabela 49)
Provedor do serviço (Tabelas 32 & 
33)

As categorias da informação estão codificadas por cores e incluem caracterísitcas funcionais e de desempenho que podem ser extendidas através das tabelas da 
OmniClass - estas suportam as tabelas de Serviços, Tabelas 41 & 32.
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Tabela 14 o de Tipos de Propriedades 

 

 

 

  

Sistema do edifício

LOD              Categoria de informação por item de informação. (verificar a 
planilha mestra das informações).

Item de informação                                       
(informação sobre o objeto ou 

elemento específico)
Suporte das classe IFC 

LOD 100 - Conceitual
Programa do edifício e metadados do projeto Identificador da instalação IfcWall->IfcBuilding.Name
Programa do edifício e metadados do projeto Nome da instalação IfcWall->IfcBuilding.LongName
Programa do edifício e metadados do projeto Descrição da instalação IfcWall->IfcBuilding.Description
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Comprimento total IfcWall->IfcQuantityLength.Name="Length"
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Largura total IfcWall->IfcQuantityLength.Name="Width"
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Peso total IfcWall->IfcQuantityLength.Name="Height"
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Área total IfcWall->IfcQuantityArea.Name="GrossSurfaceArea"
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Volume tottal IfcWall->IfcQuantityVolume.Name="GrossVolume"
Localização geoespacial dos elementos e objetos Tipo de posição IfcWall.ObjectPlacement
Localização geoespacial dos elementos e objetos Restrição de locação {clarify}  -  IfcConstraint
Localização geoespacial dos elementos e objetos Restrição de códigos {clarify}  -  IfcConstraint
Requisitos para estimativas de custos Custos conceituais IfcWall->IfcCostValue.CostType="Conceptual"
Requisitos para estimativas de custos Unidades dos custos conceituais IfcWall->IfcCostValue.CostType="Conceptual"  +  UnitBasis
Requisitos para estimativas de custos Hipóteses de custos futuros IfcWall->IfcCostValue.CostType="Whole  life"
Requisitos para análises energéticas Bases de desempenho energético
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Hipóteses de requisitos verdes IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Estratégias 'verde' IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Certificações LEED, bronze, prata, ouro IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Planejamento da obra Fases IfcProject->IfcTask.Name  {stages}  +  IfcClassificationReference  to  OmniClass
Planejamento da obra Duração global IfcProject->IfcTask->IfcScheduleTimeControl.ScheduleDuration

Estudos de massa com indicações de 
área, peso, volume, locação e 
orientação

Photo

Categoria do item - Vedação interna

 Descrição: um elemento em duas ou três dimensões. Um elemento de superfície vertical utilizado para 
dividir ambientes dentro de um edifício. Uma parede interna garante a privacidade entre espaços 
adjacentes. Uma parede interna pode ser ou não um elemento estrutural.

Categoria do item no sistema - Uniformat

Parede- Vedações 
internas

Objeto ou elemento BIM Informação de uso geral
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Sistema do edifício

LOD              Categoria de informação por item de informação. (verificar a 
planilha mestra das informações).

Item de informação                                       
(informação sobre o objeto ou 

elemento específico)
Suporte das classe IFC 

LOD 200-Geometria aproximada
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Comprimento IfcWall->IfcQuantityLength.Name="Length"
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Largura total IfcWall->IfcQuantityLength.Name="Width"
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Altura IfcWall->IfcQuantityLength.Name="Depth"
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Area IfcWall->IfcQuantityArea.Name="GrossSurfaceArea"
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Volume IfcWall->IfcQuantityVolume.Name="GrossVolume"
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Tamanho máximo
Localização geoespacial dos elementos e objetos Número do pavimento IfcWall->IfcBuildingStorey.Name
Localização geoespacial dos elementos e objetos Nome do espaço/zona IfcWall->IfcZone.LongName  (new  in  IFC2x4)
Localização geoespacial dos elementos e objetos Número do espaço/zona IfcWall->IfcZone.Name
Localização geoespacial dos elementos e objetos Nome do comodo IfcWall->IfcSpace.LongName
Localização geoespacial dos elementos e objetos Número do comodo IfcWall->IfcSpace.Name
Localização geoespacial dos elementos e objetos Identificador do piso IIfcWall->fcBuildingStory.Name
Localização geoespacial dos elementos e objetos Nome do piso IfcWall->IfcBuildingStory.LongName
Localização geoespacial dos elementos e objetos Descrição do piso IfcWall->IfcBuildingStory.Description
Localização geoespacial dos elementos e objetos Elevação do piso IfcWall->IfcBuildingStory.Elevation
Localização geoespacial dos elementos e objetos Unidades de elevação do piso IfcUnitAssignment  ->  assignment  of  a  global  length  unit  [m,  mm,  inch,  feet]
Localização geoespacial dos elementos e objetos Altura total do piso IfcBuildingStorey->IfcQuantityLength.Name="Height"
Localização geoespacial dos elementos e objetos Unidades da altura total do piso IfcUnitAssignment  ->  assignment  of  a  global  length  unit  [m,  mm,  inch,  feet]
Requisitos de informação do fabricante Tipo geral IfcWallType.Name  +  IfcClassificationReference
Requisitos para estimativas de custos Estimativas de custos (p.ex custo por m2) IfcWall->IfcCostValue.CostType="Estimated"  +  UnitBasis
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Itens LEED por valores das quantidades IfcWall->-IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Validação do programa de necessidades Requisitos para os vidros de fachada IfcWall->Pset_DoorWindowGlazingType
Validação do programa de necessidades Requisitos para os comodos assign  IfcRelSpaceBoundary:  IfcWall->IfcSpace  -  IfcSpace  has  IfcConstraint
Cumprimento de códigos de segurança Requisitos para taxa de proteção de 

incêndio IfcWall->Pset_ColumnCommon.IfcProperty.Name="FireRating"
Cumprimento de códigos de segurança Seleção da tipologia do edificio IfcBuilding->IfcConstraint
Planejamento da obra Sequenciamento de tempo IfcProject->IfcTask->IfcRelSequence  +  assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess
Planejamento da obra Ordem das atividades chave IfcProject->IfcTask.IsMilestone->IfcRelSequence  +  assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess

Sistemas gerais ou montagens com 
quantidades aproximadas, tamanho, 
forma, locação e orientação.

Photo

Categoria do item - Vedação interna

 Descrição: um elemento em duas ou três dimensões. Um elemento de superfície vertical utilizado para 
dividir ambientes dentro de um edifício. Uma parede interna garante a privacidade entre espaços 
adjacentes. Uma parede interna pode ser ou não um elemento estrutural.

Categoria do item no sistema - Uniformat

Parede- Vedações 
internas

Objeto ou elemento BIM Informação de uso geral
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Sistema do edifício

LOD              Categoria de informação por item de informação. (verificar a 
planilha mestra das informações).

Item de informação                                       
(informação sobre o objeto ou 

elemento específico)
Suporte das classe IFC 

LOD 300-Geometria precisa
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Tamanho nominal
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Conexões
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Capacidade IfcWall->Pset_ColumnCommon  with  Property.Name="LoadBearing"
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Perímetro IfcWall->IfcQuantityLength.Name="GrossPerimeter"
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Ângulo plano
Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM Seção transversal IfcWall->IfcQuantityArea.Name="GrossSideArea"
Localização geoespacial dos elementos e objetos Elevação total  height,  sum  up  by  IfcWall.ObjectPlacement.RelativePlacement.Location.[Z]    +  building  story  placement
Localização geoespacial dos elementos e objetos Elevação para o Datum total  height,  sum  up  by  IfcWall.ObjectPlacement.RelativePlacement.Location.[Z]    +  building  ref  height
Localização geoespacial dos elementos e objetos Ângulo de rotação IfcWall.ObjectPlacement.RelativePlacement.RefDirection  
Localização geoespacial dos elementos e objetos Elevação para o pavimento IfcWall-> IfcBuildingStorey.Elevation
Localização geoespacial dos elementos e objetos Deslocamento em rel. ao referencial difference between IfcWall.ObjectPlaceement and IfcBuildingStorey.ObjectPlacement
Localização geoespacial dos elementos e objetos Identificador de coordenadas IfcGeometricRepresentationContext.ContextIdentifier
Localização geoespacial dos elementos e objetos Tipo de coordenadas IfcGeometricRepresentationContext.ContextType
Localização geoespacial dos elementos e objetos Coordenada do eixo X IfcWall.ObjectPlacement.RelativePlacement.Location.[X]
Localização geoespacial dos elementos e objetos Unidade da coordenada do eixo X IfcUnitAssignment  ->  assignment  of  a  global  length  unit  [m,  mm,  inch,  feet]  -  given  consistently  to  all  elements
Localização geoespacial dos elementos e objetos Coordenada do eixo Y IfcWall.ObjectPlacement.RelativePlacement.Location.[Y]
Localização geoespacial dos elementos e objetos Unidade da coordenada do eixo Y IfcUnitAssignment  ->  assignment  of  a  global  length  unit  [m,  mm,  inch,  feet]  -  given  consistently  to  all  elements
Localização geoespacial dos elementos e objetos Coordenada Z IfcWall.ObjectPlacement.RelativePlacement.Location.[Z]
Localização geoespacial dos elementos e objetos Unidade da coordenada do eixo Z IfcUnitAssignment  ->  assignment  of  a  global  length  unit  [m,  mm,  inch,  feet]  -  given  consistently  to  all  elements
Requisitos  de informação do fabricante Tipo IfcWallType
Requisitos  de informação do fabricante Material IfcWallType->IfcMaterial.Name
Requisitos  de informação do fabricante Disponibilidader
Requisitos  de informação do fabricante Identificador do componente IfcWall.Tag
Requisitos  de informação do fabricante Nome do componente IfcWall.Name
Requisitos  de informação do fabricante Descrição do componente IfcWall.Description
Especificações Acabamento interno IfcWall->IfcCovering.Predefinedtype="CLADDING"
Especificações Acabamento da superfície interna
Especificações Modelagem da base IfcWall->IfcCovering.Predefinedtype="CLADDING"
Especificações Modelagem base
Especificações Modelagem coroa
Especificações Capacidade estrutural IfcWall->Pset_ColumnCommon->Property="LoadBearing"
Especificações Tipo de núcleo estrutural
Especificações Identificador do atributo {update}  check  with  new  COBIE2  consolidated  attributes
Especificações Tipo de conjunto de atributos {update}  check  with  new  COBIE2  consolidated  attributes
Especificações Identificador da referência de atributos {update}  check  with  new  COBIE2  consolidated  attributes
Especificações Nome dos atributs IfcWall->IfcProperty.Name
Especificações Descrição dos atributos IfcWall->IfcProperty.Description
Especificações Valores dos atributos IfcWall->IfcProperty.NominalValue
Especificações Unidades dos atriburos IfcWall->IfcProperty.Unit
Especificações Referências dos atributs {update}  check  with  new  COBIE2  consolidated  attributes
Especificações Prioridade dos atributos {update}  check  with  new  COBIE2  consolidated  attributes

Montagens ou execução precisas em 
termo de tamanho, forma, locação, 

quantidades e orientação.

Photo

Categoria do item - Vedação interna

 Descrição: um elemento em duas ou três dimensões. Um elemento de superfície vertical utilizado para 
dividir ambientes dentro de um edifício. Uma parede interna garante a privacidade entre espaços 
adjacentes. Uma parede interna pode ser ou não um elemento estrutural.

Categoria do item no sistema - Uniformat

Parede- Vedações 
internas

Objeto ou elemento BIM Informação de uso geral
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Sistema do edifício

LOD              Categoria de informação por item de informação. (verificar a 
planilha mestra das informações).

Item de informação                                       
(informação sobre o objeto ou 

elemento específico)
Suporte das classe IFC 

LOD 300-Geometria precisa
Requisitos para estimativas de custos Custo da montagem básica IfcWall->IfcCostValue  :  CostType="Assembly  based"
Requisitos para estimativas de custos Frete IfcWall->IfcCostValue  :  CostType="Shipping"
Requisitos para estimativas de custos Taxas adicionais IfcWall->IfcCostValue  :  CostType="Additional  Tax"
Requisitos para estimativas de custos Custo total de propriedade IfcWall->IfcCostValue  :  CostType="Total  Ownershipt"
Requisitos para análises energéticas Valor de absorção
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Tipo de material verde IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Especificação 'verde' do material IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Item novo IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Item reciclado IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Conteúdo de reciclagem pós industrializadaIfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Conteúdo de reciclagem pré-consumo IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Conteúdo de reciclagem pós-consumo IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Consumo de carbono IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Validação do programa de necessidades Impedância acustica IfcWall->Pset_ColumnCommon->Property="AcousticRating"
Validação do programa de necessidades Transmitância e resistência ao som
Validação do programa de necessidades Informações do edifício IfcWall->IfcBuildingStorey
Validação do programa de necessidades Requisitos das utilidades IfcWall->IfcRelSpaceBoundary->IfcSpace  :  space  constraints
Validação do programa de necessidades Requisitos dos equipamentos IfcWall->IfcRelSpaceBoundary->IfcSpace  :  space  constraints
Validação do programa de necessidades Requisitos dos acabamentos IfcWall->IfcRelSpaceBoundary->IfcSpace  :  space  constraints
Validação do programa de necessidades Identificador do espaço {update}  check  with  new  COBIE2  consolidated  attributes
Validação do programa de necessidades Lista de identificadores dos espaços {update}  check  with  new  COBIE2  consolidated  attributes
Validação do programa de necessidades Funções dos espaços IfcWall->IfcRelSpaceBoundary->IfcSpace  :  space  classification
Validação do programa de necessidades Identificador das referências dos espaços IfcWall->IfcRelSpaceBoundary->IfcSpace  :  space  identifier
Validação do programa de necessidades Número do espaço IfcWall->IfcRelSpaceBoundary->IfcSpace.Name
Validação do programa de necessidades Nome do espaço IfcWall->IfcRelSpaceBoundary->IfcSpace.LongName
Validação do programa de necessidades Descrição do espaço IfcWall->IfcRelSpaceBoundary->IfcSpace.Description
Validação do programa de necessidades Altura utilizável do espaço IfcWall->IfcRelSpaceBoundary->IfcSpace  :  space  quantity  height
Validação do programa de necessidades Unidades da altura utilizável do espaço IfcUnitAssignment  ->  assignment  of  a  global  length  unit  [m,  mm,  inch,  feet]  -  given  consistently  to  all  elements

Montagens ou execução precisas em 
termo de tamanho, forma, locação, 

quantidades e orientação.

Photo

Categoria do item - Vedação interna

 Descrição: um elemento em duas ou três dimensões. Um elemento de superfície vertical utilizado para 
dividir ambientes dentro de um edifício. Uma parede interna garante a privacidade entre espaços 
adjacentes. Uma parede interna pode ser ou não um elemento estrutural.

Categoria do item no sistema - Uniformat

Parede- Vedações 
internas

Objeto ou elemento BIM Informação de uso geral
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Sistema do edifício

LOD              Categoria de informação por item de informação. (verificar a 
planilha mestra das informações).

Item de informação                                       
(informação sobre o objeto ou 

elemento específico)
Suporte das classe IFC 

LOD 300-Geometria precisa
Cumprimento de códigos de segurança Resistência ao fodo IfcWall->Pset_ColumnCommon->Property="FireRating"
Cumprimento de códigos de segurança Avaliação horária IfcWall->Pset_ColumnCommon->Property="FireRating"
Cumprimento de códigos de segurança Prevenção ao incêndio IfcWall->IfcRelSpaceBoundary->IfcSpace  :    Pset_FireSafetyRequirements
Planejamento da obra Tempo de ciclo {IfcProject->IfcTask->IfcRelSequence.TaskDuration.LagValue  (added  in  IFC2x4)}
Planejamento da obra Ordem de precedências das atividades IfcProject->IfcTask->IfcRelSequence  +  assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess
Planejamento da obra Ordem de precedências das montagens IfcProject->IfcTask->IfcRelSequence  +  assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess
Planejamento da obra Duração assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess->IfcTask->IfcScheduleTimeControl.ScheduleDuration
Sequencia e logística da construção Identificador do material {update}  check  with  new  COBIE2  consolidated  attributes
Sequencia e logística da construção Identificador da lista do material {update}  check  with  new  COBIE2  consolidated  attributes
Sequencia e logística da construção Nome do material IfcWall->IfcMaterial.Name
Sequencia e logística da construção Descrição do material {IfcWall->IfcMaterial.Description  (added  in  IFC2x4)}
Instalações e ativos da edificação Identificador do sistema {update}  check  with  new  COBIE2  consolidated  attributes
Instalações e ativos da edificação Lista de identificadores dos sistemas {update}  check  with  new  COBIE2  consolidated  attributes
Instalações e ativos da edificação Identificador da instalação IfcWall->IfcBuilding.Name
Instalações e ativos da edificação Função do sistema IfcWall->IfcSystem.ObjectType
Instalações e ativos da edificação Identificador do sistema de referência IfcWall->IfcSystem.Name
Instalações e ativos da edificação Nome do sistema {IfcWall->IfcSystem.LongName  (added  in  IFC2x4)}
Instalações e ativos da edificação Descrição do sistema IfcWall->IfcSystem.Description

Montagens ou execução precisas em 
termo de tamanho, forma, locação, 

quantidades e orientação.

Photo

Categoria do item - Vedação interna

 Descrição: um elemento em duas ou três dimensões. Um elemento de superfície vertical utilizado para 
dividir ambientes dentro de um edifício. Uma parede interna garante a privacidade entre espaços 
adjacentes. Uma parede interna pode ser ou não um elemento estrutural.

Categoria do item no sistema - Uniformat

Parede- Vedações 
internas

Objeto ou elemento BIM Informação de uso geral
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Sistema do edifício

LOD              Categoria de informação por item de informação. (verificar a 
planilha mestra das informações).

Item de informação                                       
(informação sobre o objeto ou 

elemento específico)
Suporte das classe IFC 

LOD 400-Execução e fabricação
Localização geoespacial dos elementos e objetos Tempo para entrega IfcProject->IfcTask.IsMilestone  +  assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess
Localização geoespacial dos elementos e objetos Localização do estoque no canteiro
Requisitos  de informação do fabricante Nome do fabricante IfcWall->Pset_ManufacturerTypeInformation->Property="Manufacturer"  (see  also  Maker  Name)
Requisitos  de informação do fabricante Nome do executor do serviço IfcWall->Pset_ManufacturerTypeInformation->Property="Manufacturer"  (see  also  Manufacturer)
Requisitos  de informação do fabricante Número de série IfcWall->Pset_ManufacturerOccurrence->Property="SerialNumber"
Requisitos  de informação do fabricante Número da classificação Uniformat
Requisitos  de informação do fabricante Número de inventário IfcWall->Pset_ManufacturerOccurrence->Property="BarCode"
Requisitos  de informação do fabricante Número do modelo IfcWall->Pset_ManufacturerTypeInformation->Property="ModelLabel"
Requisitos  de informação do fabricante Número do pedido de compra
Requisitos  de informação do fabricante Identificador do produto IfcWall->Pset_ManufacturerTypeInformation->Property="ArticleNumber"
Requisitos  de informação do fabricante Nome do produto IfcWallType->Pset_ManufacturerTypeInformation->Property="ModelReference"
Requisitos  de informação do fabricante Ano de produção IfcWallType->Pset_ManufacturerTypeInformation->Property="ProductionYear"
Requisitos  de informação do fabricante Acessáorios
Requisitos para estimativas de custos Informações da compra
Requisitos para estimativas de custos Custo no varejo IfcWall->IfcCostValue  :  CostType="Retail"
Requisitos para estimativas de custos Unidade de custo no varejo IfcWall->IfcCostValue  :  CostType="Retail""  +  UnitBasis
Requisitos para estimativas de custos Custo de instalação IfcWall->IfcCostValue  :  CostType="Installation"
Requisitos para estimativas de custos Custo de montagem IfcWall->IfcCostValue  :  CostType="Set  Assembly"
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Locação da manufatura no prédio IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Item selecionado da certificação verde IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Planejamento da obra Tempo de execução assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess->IfcTask->IfcScheduleTimeControl.ScheduleDuration
Planejamento da obra Método executivo assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess->IfcTask.WorkMethod
Planejamento da obra Tempo de instalação assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess->IfcTask->IfcScheduleTimeControl.ScheduleDuration
Planejamento da obra Sequencia de instalação
Planejamento da obra Data de início da instalação assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess->IfcTask->IfcScheduleTimeControl.ActualStart
Planejamento da obra Data de término da instalação assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess->IfcTask->IfcScheduleTimeControl.ActualFinish
Planejamento da obra Atraso previsto para entrega assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess->IfcTask->IfcScheduleTimeControl.LateFinish
Planejamento da obra Identificador do calendário assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess->IfcTask.TaskId
Planejamento da obra Aprovado por assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess->IfcTask  assigned  to  IfcApproval
Planejamento da obra Entregue por assign  IfcWall->IfcRelAssignsToProcess->IfcTask  assigned  to  IfcApctor
Planejamento da obra Atividade no calendário

Montagens ou execução precisas em 
termo de tamanho, forma, locação, 

quantidades e orientação com o 
detalhamento das informações.

Photo

Categoria do item - Vedação interna

 Descrição: um elemento em duas ou três dimensões. Um elemento de superfície vertical utilizado para 
dividir ambientes dentro de um edifício. Uma parede interna garante a privacidade entre espaços 
adjacentes. Uma parede interna pode ser ou não um elemento estrutural.

Categoria do item no sistema - Uniformat

Parede- Vedações 
internas

Objeto ou elemento BIM Informação de uso geral
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Sistema do edifício

LOD              Categoria de informação por item de informação. (verificar a 
planilha mestra das informações).

Item de informação                                       
(informação sobre o objeto ou 

elemento específico)
Suporte das classe IFC 

LOD 400-Execução e fabricação
Sequencia e logística da construção Identificador da transmissão atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Lista de identificadores das transmissões atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Número da transmissão atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Revisão da transmissão atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Desvio da transmissão atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Nome da transmissão atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Descrição da transmissão atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Identificador da instalação atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Lista de identificadores da instalação atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Nome da instalação atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Fabricante da instalação atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Modelo da instalação atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Número de série da instalação atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Número da etiqueta da instalação atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Sequencia e logística da construção Descrição da instalação atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2

Montagens ou execução precisas em 
termo de tamanho, forma, locação, 

quantidades e orientação com o 
detalhamento das informações.

Photo

Categoria do item - Vedação interna

 Descrição: um elemento em duas ou três dimensões. Um elemento de superfície vertical utilizado para 
dividir ambientes dentro de um edifício. Uma parede interna garante a privacidade entre espaços 
adjacentes. Uma parede interna pode ser ou não um elemento estrutural.

Categoria do item no sistema - Uniformat

Parede- Vedações 
internas

Objeto ou elemento BIM Informação de uso geral



108 
revisão bibliográfica 

 

Sistema do edifício

LOD              Categoria de informação por item de informação. (verificar a 
planilha mestra das informações).

Item de informação                                       
(informação sobre o objeto ou 

elemento específico)
Suporte das classe IFC 

LOD 400-Execução e fabricação
Instalações e ativos da edificação Identificador do registro atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Identificador da lista de registros atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Tipo de produto atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Tipo de registro atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Tipo do ativo atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Registro aprovado por atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Nome do registro atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Referência do registro atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Custo de recolocação atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Unidade do custo de recolocação atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Expectativa de vida atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Unidade da expectativa de vida atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Identificador do documento atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Identificador da lista de documentos atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Nome do documento atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Nome do diretório do documento atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Nome do arquivo atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Tipo de documento atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Identificador do manual atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Nome do manual atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Descrição do manual atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Identificador da garantia atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Lista de identificadores da garantia atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Nome da garantia atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Descrição da garantia atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Início da garantia atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Término da garamtia atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Identificador de estoque atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Tipo de estoque atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Lista de identificadores de estoque atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Identificador do conjunto de estoques atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Nome do estoque atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Número de estoque atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Descrição do estoque atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Identificador de instrução atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Nome da instrução atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Descrição da instrução atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Identificador de teste atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Nome do teste atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Descrição do teste atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Identificador do certificado atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Nome do certificado atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2
Instalações e ativos da edificação Descrição do certificado atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2

Montagens ou execução precisas em 
termo de tamanho, forma, locação, 

quantidades e orientação com o 
detalhamento das informações.

Photo

Categoria do item - Vedação interna

 Descrição: um elemento em duas ou três dimensões. Um elemento de superfície vertical utilizado para 
dividir ambientes dentro de um edifício. Uma parede interna garante a privacidade entre espaços 
adjacentes. Uma parede interna pode ser ou não um elemento estrutural.

Categoria do item no sistema - Uniformat

Parede- Vedações 
internas

Objeto ou elemento BIM Informação de uso geral
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Fonte: Adaptado de VA BIM Guide (2010) 

 

 

 

 

 

 

Sistema do edifício

LOD              Categoria de informação por item de informação. (verificar a 
planilha mestra das informações).

Item de informação                                       
(informação sobre o objeto ou 

elemento específico)
Suporte das classe IFC 

LOD 500-Como construido
Localização geoespacial dos elementos e objetos Etiqueta GIS {IfcCoordinateReferenceSystem->IfcMapConverstion  (addded  in  IFC2x4)}
Localização geoespacial dos elementos e objetos Etiqueta GPS assigned  to  IfcSite  with  RefLongitude,  RefLatitude,  RefElevation
Localização geoespacial dos elementos e objetos Posição GPS assigned  to  IfcSite  with  RefLongitude,  RefLatitude,  RefElevation
Requisitos  de informação do fabricante Condição
Requisitos  de informação do fabricante Defeitos
Requisitos para estimativas de custos Custo realizado IfcWall->IfcCostValue  :  CostType="Recorded  Actuall"
Requisitos para estimativas de custos Custo da instalação IfcWall->IfcCostValue  :  CostType="Installedl"
Requisitos para estimativas de custos Custo que foi excedido do previsto IfcWall->IfcCostValue  :  CostType="Over-Run"
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Documentação LEED IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Materiais sustentáveis conforme critérios LEED Avaliações de desempenho 'verde' IfcWall->IfcEnvironmentalImpactValue  or  ifcPropertySet  with  local  LEED  agreement
Instalações e ativos da edificação Manutenção atualização  a  ser  verificada  com  o  padrão  COBIE2

Conforme construido com precisão em 
termos de tamanho, forma, locação, 
quantidades e orientação.

Photo

Categoria do item - Vedação interna

 Descrição: um elemento em duas ou três dimensões. Um elemento de superfície vertical utilizado para 
dividir ambientes dentro de um edifício. Uma parede interna garante a privacidade entre espaços 
adjacentes. Uma parede interna pode ser ou não um elemento estrutural.

Categoria do item no sistema - Uniformat

Parede- Vedações 
internas

Objeto ou elemento BIM Informação de uso geral
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  Tabela 15: Suporte dos softwares de modelagem para os itens de informação 

 

Fonte: Adaptado de VA BIM Guide (2010) 

 

 

Descrição do parâmetro Nome da variável no ArchiCAD Descrição do parâmetro Nome da variável no Revit

altura da parede WALL_HEIGHT Código de montagem AssemblyCode
material da parede no lado oposto  da abertura WALL_MAT_A Descrição da montagem AssemblyDescription
material da parede no lado da abertura WALL_MAT_B Família e tipo FamilyandType
material dos limites da parede WALL_MAT_EDGE Família Family
Identificador do usuario da parede WALL_ID Tipo Type
Identificador interno da parede (GUID) WALL_INTGUID Marcação Mark
Resolução 3D da parede curvada WALL_RESOL Nota chave Keynote
Espessura da parede WALL_THICKNESS Função Function
Espessura inicial da parede WALL_START_THICKNESS Uso estrutural StructuralUsage
Espessura final da parede WALL_END_THICKNESS Taxa de proteção contra fogo FireRating
Inclinação das superfícies da parede WALL_INCL Fabricante Manufacturer
Tipo de material de enchimento da parede WALL_FILL Modelo Model
Estrutura composta da parede WALL_COMPS_NAME Comentários do tipo TypeComments
Número de camadas da parede WALL_SKINS_NUMBER Tipo de marcação TypeMark
Parâmetros das camadas da parede WALL_SKINS_PARAMS URL URL
Direção da parede WALL_DIRECTION Comentários Comments
Coordenadas absolutas em relação à origem WALL_POSITION Área Area
Comprimento da parede em relação à linha de referência WALL_LENGTH_A Volume Volume
Comprimento da parede em relação ao lado oposto da linha de referência WALL_LENGTH_B Altura Width
Comprimento da parede no centro WALL_CENTER_LENGTH Largura Length
Área da parede WALL_AREA Projeção vertical do fundo BottomVerticalProjection
Perímetro da parede WALL_PERIMETER Projeção vertical do topo TopVerticalProjection
Superfície da parede ao lado da linha de referência WALL_SURFACE_A Projeção horizontal HorizontalProjection
Superfície da parede no lado opostoda linha de referência WALL_SURFACE_B Contagem Count
Superfície do contorno da parede WALL_EDGE_SURF Descrição Description
Superfície bruta da parede em relação à linha de referência WALL_GROSS_SURFACE_A Custo Cost
Superfície bruta da parede em relação ao lado oposto linha de referência WALL_GROSS_SURFACE_B Variável definida pelo usuáro *VARIABLE
Volume da parede WALL_VOLUME
Volume bruto da parede WALL_GROSS_VOLUME
Altura mínima da parede WALL_MIN_HEIGHT
Altura máxima da parede WALL_MAX_HEIGHT Identificador único UniqueID

Tipo do identificador único UniqueTypeID
Criado na fase PhaseCreated
Demolido na fase PhaseDemolished
Opção de projeto DesignOption
Volume estimado de reforço EstimatedReinforcementVolume
Deslocamento do topo TopOffset
Deslocamento da base BaseOffset
Restrição da base BaseConstraint
Altura desconectada UnconnectedHeight
Restrição de topo TopConstraint
Delimitador do cômodo RoomBounding

Identificador único Id

Nota chave Keynote
Modelo Model
Fabricante Manufacturer
Comentários do tipo TypeComments
URL URL
Descrição Description
Código de montagem AssemblyCode
Nome da família FamilyName
Nome do tipo TypeName
Tipo da marcação TypeMark
Proteção contra fogo FireRating
Custo Cost
Largura Width
Variável definida pelo usuário *VARIABLE

Revit 2010 

Tipos de parâmetros e variáveis das paredes

ArchiCAD 12

Suporte dos softwares para os itens de informação

VA Object Element Matrix
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2.6.14 Gestão e coordenação do processo de projeto em BIM 

Ao observar de perto o que as disciplinas fazem quando trabalham com a informação de um 

edifício, logo se perceberá que a vista de uma disciplina não é somente um subconjunto de 

o do edifício.  

Durante o processo de projeto, a informação é filtrada, idealizada e transformada em ciclos 

sucessivos de interações, em que os modelos individuais são mesclados, interferências 

detectadas, novas informações agregadas e novos problemas percebidos, conforme Figura 29. 

Figura 29: Coordenação entre disciplinas 

 

Fonte: Adaptado de buildingSMART (2012c) 

Algumas vezes, novas informações são adicionadas por motivo de análises. Um engenheiro 

de estrutura analisa um edifício e cria seu próprio modelo a partir das interações com os 

demais modelos. Assim, componentes que não tenham uma função estrutural são 

considerados carregamentos, e informações irrelevantes, como cores ou propriedades 

térmicas, são desprezadas.  

Diferentes visões do modelo podem também ser desenvolvidas para atender à necessidade da 

informação dos agentes. Dessa maneira, o modelo de uma estrutura é concebido com seus 

pilares contínuos para a criação de pórticos, mas esses pilares contínuos podem ser 

interrompidos no modelo do construtor, para adequar o modelo à forma como a estrutura do 

edifício é construída, através da sucessão de seus pavimentos (Figura 30a). O construtor por 

sua vez procura visualizar o espaço final e toda sua infraestrutura, enquanto o arquiteto irá se 

preocupar mais com o aspecto final do ambiente. (Figura 30b). 
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Figura 30: Diferentes visões e diferentes modelos 

 

Fonte: Extraído de American Institute of Architects (2009) 

Nederveen, Beheshti e Gielingh (2010) afirmam que a parte complexa é a relação entre os 

diferentes modelos. O processo de desenvolvimento de um projeto é cíclico e interativo, e no 

caso do BIM envolve a coordenação do processo de projeto, a coordenação do 

desenvolvimento do modelo (o produto resultante dessa interação) ocorrendo de maneira 

simultânea.  

Portanto, a geração de um modelo de uma disciplina semanticamente rico é muito mais 

complexo que proceder a uma simples seleção; demanda esforços conjuntos e integrados por 

meio da gestão e coordenação do processo de projeto e do produto. Essa relação de 

coordenação é desenvolvida de maneira contínua e interdependente. 
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2.6.15 Análise crítica e controle de qualidade de projetos em BIM 

Melhado (1994) define análise crítica de projetos como:  

Avaliação do projeto ou de uma sua parte, propondo alterações ou 

complementações, visando atender a uma dada diretriz ou atingir um dado objetivo 

 adequar características do produto, aumentar sua construtibilidade, reduzir custos 

ou prazos, otimizar métodos construtivos e racionalizar a produção, ou quaisquer 

outros que contribuam para a qualidade. Melhado (1994), p. 200 

 

Em seus slides de aula, Melhado (2009) relaciona alguns aspectos a serem verificados na 

análise crítica de um projeto, como, por exemplo: atendimento às normas técnicas aplicáveis 

ao caso; aplicação dos princípios de racionalização e construtibilidade; avaliação tecnológica 

e econômica; detecção de pontos desconsiderados ou mal resolvidos.  

Os pontos-chave destacados por esse autor  nível de compatibilização das interfaces, 

atendimento de normas técnicas e detecção de pontos mal resolvidos  são normalmente 

problemáticos no processo de projeto e geradores de atrasos e retrabalhos. 

Na rotina prática de projetos é comum ocorrer o que 

 

Para Graziano (2003), a compatibilidade é definida como um atributo do projeto, cujos 

componentes dos sistemas ocupem espaços que não conflitem entre si e, além disso, os dados 

compartilhados tenham consistência e confiabilidade até o final do processo de projeto e obra. 

Para Rodrigues e Heineck (2001), a compatibilização deve acontecer em todas as etapas do 

projeto, com foco na integração geral das soluções e nas verificações das interferências 

geométricas. 

Melhado (1994) ressalta que cada um dos projetistas deve se preocupar em garantir a 

compatibilidade do seu trabalho com o dos demais membros da equipe, colaborando para a 

coordenação das interfaces. 

De acordo com Picchi (1993), a compatibilização de projetos compreende a atividade de 

sobrepor os vários projetos e identificar as interferências, bem como programar reuniões entre 

os diversos projetistas e a coordenação, com o objetivo de resolver eventuais interferências 

detectadas. 
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A síntese feita a partir da leitura dessas referências permite entender a compatibilização como 

um processo colaborativo, preservando a responsabilidade individual de cada um dos agentes, 

gerando projetos com dados consistentes e que possam ser compartilhados, com soluções 

integradas e sem interferências geométricas, de forma a garantir a construtibilidade do 

edifício. 

No universo BIM, esses processos relacionados por Melhado são bastante facilitados, graças 

às ferramentas tecnológicas disponibilizadas. Em BIM, esses conceitos são tratados através de 

um processo denominado clash detection  

Benning et al. (2010b) classificam a detecção de interferências em duas categorias: 

interferências baseados na geometria e interferências baseadas na verificação de regras. 

Segundo o autor, a detecção das interferências baseadas na geometria consiste no processo de 

verificação cruzada entre as especialidades para a descoberta de intersecções geométricas 

entre elementos em 3D. 

A detecção das interferências baseadas em regras é mais complexa, pois consiste na 

verificação dos requisitos e normas legais estabelecidos. O autor exemplifica o conceito 

mento A e um elemento B precisam manter uma distância mínima de 40 

conflitos mais complexos que necessitam ser verificados por softwares com habilidades de 

análises do modelo19. 

Em uma análise mais aprofundada do problema, o autor categoriza ainda os dois tipos de 

interferências em três categorias. 

1. Interferências físicas fortes: são interferências em que elementos colidem de 

forma a inviabilizar a execução física; elas ocorrem quando dois elementos se 

penetram ou se superpõem, conforme pode ser visto na Figura 31. Essas interferências 

podem ser de dois tipos: colisões entre o mesmo elemento (lado esquerdo da figura) 

                                                 
19 O Solibri Model Checker possibilita a verificação do modelo BIM através de um processo denominado rule 
checking, software apropriado para a detecção dessa classe de conflitos. 
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ou colisões entre vários elementos de uma ou várias disciplinas (lado direito da 

figura). 

 

Figura 31: Interferência física forte 

 

Fonte: Extraído de Benning et al. (2010b) 

2. Interferências físicas fracas: são interferências que ocorrem quando um objeto 

intersecta uma área que pode afetar o movimento de objetos ou pessoas. São 

interferências que não impedem a construtibilidade, porém podem dificultar o uso do 

edifício em operação normal. 
Interferências que bloqueiam acessos: ocorrem quando por exemplo uma 

tubulação bloqueia o livre acesso à uma determinada destinada por exemplo à 

manutenção, Figura 32. 

Figura 32: Interferências que bloqueiam acessos 

 

Fonte: Extraído de Benning et al. (2010b) 
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Interferências relacionadas com o tempo e movimentos: esse tipo de 

interferência ocorre, por exemplo, quando se imagina a colisão entre objetos móveis, 

como duas gruas operando simultaneamente em um canteiro de obras. 

 
3. Interferências com normas e regulamentos: esse tipo de interferência ocorre 

quando alguma norma ou regulamentação de códigos de edificações não é respeitada, 

como, por exemplo, uma tubulação que cruza um cômodo em uma cota muito baixa, 

ou um cômodo com dimensões menores que as mínimas regulamentadas pela lei. É 

possível também verificar o atendimento de requisitos específicos de acessibilidade de 

edificações, rotas de fuga para situações de emergência, entre outros. A Figura 33 

mostra que o banheiro em questão não permite o acesso de cadeira de rodas, 

demonstrado pelo desenho de um círculo vermelho indicando essa interferência. 

Figura 33: Interferência com a acessibilidade a um ambiente 

 

Fonte: Extraído do help do software Solibri 

 

Comentários 

A compatibilização geométrica no universo BIM talvez seja um dos atributos mais 

conhecidos na prática atual; porém, o aspecto da verificação da compatibilização baseada em 

regras abre a possibilidade de estudos mais aprofundados do processo de análise crítica, 

podendo melhorá-lo sensivelmente, pois o atendimento de requisitos espaciais de programa e 

o atendimento às normas e a requisitos específicos do usuário podem ser feitos de maneira 
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automática, ampliando potencialmente o uso do BIM para as fases iniciais do processo de 

projeto e instrumentalizando adequadamente a atividade de análise crítica de projetos 

 

2.6.16 A coordenação de projetos e o surgimento de novos agentes 

Observa-se, com a crescente complexidade dos edifícios aliada ao advento do BIM, que 

existem dois grandes domínios envolvidos em um todo: a gestão do processo de projeto e a 

gestão da modelagem da informação (o produto da interação entre eles são os modelos BIM). 

Esses domínios podem ser associados analogicamente ao funcionamento de duas engrenagens 

acopladas para ilustrar a interdependência entre o processo de projeto e o processo de 

modelagem da informação (Figura 34). 

.Figura 34: Inter-relação entre a gestão do processo de projeto e a gestão da 

modelagem da informação 

 

Fonte: Autor 

Porém, para que tais engrenagens possam girar de forma coordenada, é necessária uma gestão 

desse movimento. Um ponto essencial para o sucesso dos projetos, trazendo o movimento das 

engrenagens para o modelo BIM, é, de acordo com Moum, Koch e Haugen (2009), ter uma 

gestão eficaz do seu processo.    
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O campo do processo de projeto é complexo e as sucessões de ações recíprocas entre 

processos interativos e interdependentes e de papéis e ações podem ser vistas como a base 

para o desenvolvimento de boas soluções de projeto. 

A complexidade crescente do processo de projeto introduziu ao longo do tempo a função de 

coordenador de projetos, pois, segundo Melhado (informação verbal)20 o projeto é um 

processo e, como tal, necessita de gestão para atingir seus objetivos. 

Para o exercício dessa gestão, Melhado (1994) define a coordenação de projetos como uma 

atividade decorrente de um caráter multidisciplinar, devendo ser exercida por profissional 

experiente, o coordenador de projetos, de forma imparcial e isenta, representando, em 

primeiro plano, o empreendedor e tendo os seguintes objetivos básicos: 

Orientar a equipe de projeto e garantir o atendimento às necessidades dos clientes do 

projeto; garantir a obtenção de projetos coerentes e completos, isto é, sem conflitos 

entre as especialidade vazios de projeto ); coordenar 

o desenvolvimento do projeto, distribuindo tarefas e estabelecendo prazos, além de 

disciplinar o fluxo de informações entre os participantes e demais envolvidos no 

projeto, transmitindo dados e realizando consultas, organizando reuniões de 

tivas 

para solução de problemas técnicos, em especial nas interfaces entre especialidades. 

Melhado (1994), p. 199 

 

A Associação de Gestores e Coordenadores de Projetos (2003b) descreve a atuação do 

coordenador de projetos de forma similar a Melhado (1994) e relaciona o seu papel nas 

diversas fases do processo de projeto convencional: 

Fase a  concepção do produto 

Apoiar o empreendedor nas atividades relativas ao levantamento e definição do conjunto de 

dados e de informações que objetivam conceituar e caracterizar perfeitamente o partido do 

produto imobiliário e as restrições que o regem, e definir as características que devem ter os 

profissionais de projeto a serem contratados. 

Fase b  definição do produto 

Coordenar as atividades necessárias à consolidação do partido do produto imobiliário e dos 

demais elementos do empreendimento, definindo todas as informações necessárias à 

                                                 
20 Informação fornecida em sessão de orientação em 2012. 
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verificação de sua viabilidade técnica, física e econômico-financeira, e à elaboração dos 

projetos legais. 

Fase c  identificação e solução de interfaces de projeto 

Coordenar a conceituação e caracterização claras de todos os elementos do projeto do 

empreendimento com as definições de projeto necessárias a todos os agentes nele envolvidos, 

resultando em um projeto com soluções para as interferências entre sistemas e todas as suas 

interfaces resolvidas, de modo a subsidiar a análise de métodos construtivos e a estimativa de 

custos e prazos de execução. 

Fase d  detalhamento de projetos 

Coordenar o desenvolvimento do detalhamento de todos os elementos de projeto do 

empreendimento, de modo a gerar um conjunto de documentos suficientes para a perfeita 

caracterização das obras e serviços a serem executados, possibilitando a avaliação dos custos, 

dos métodos construtivos e dos prazos de execução. 

Fase e  pós-entrega de projetos 

Garantir a plena compreensão e utilização das informações de projeto e sua correta aplicação, 

e avaliar o desempenho do projeto em execução. 

Fase f  pós-entrega da obra 

Coordenar o processo de avaliação e retroalimentação do processo de projeto, abrangendo os 

diversos agentes do empreendimento e gerando ações para melhoria em todos os níveis de 

atividades envolvidos. 

Porém, o BIM e seus processos têm uma forte base na tecnologia da informação, demandando 

dos profissionais mudanças em suas práticas de projeto e em sua relação com o objeto em si: 

o edifício. Essa questão remete a observações das práticas de projeto feitas por pesquisadores 

como Kalay (2004); Lawson (2006) e Schön (1983) 

Schön (1983) caracteriza a prática do projeto como um diálogo reflexivo entre o projetista e a 

situação do projeto. 

Kalay (2004) refere-se ao processo de projeto como uma relação cíclica entre dois 

paradigmas: o projeto como solucionador de problemas, em que o projetista busca soluções 

para os problemas; e o projeto como a montagem de um quebra-cabeça, o projetista vendo-o 

como um processo de descoberta em que as partes dadas são sintetizadas em um todo único.  
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Lawson (2006) descreve o processo de projeto como uma negociação entre o problema e a 

solução, por intermédio das atividades de análise, síntese e avaliação, o que desafia a 

compreensão do processo de projeto como apenas uma sequência de atividades.  

Os requisitos de implantação e gestão do BIM vêm demandando novas habilidades 

específicas dos profissionais, e, por isso, têm surgido no mercado novos especialistas, 

destacando-se entre eles o gerente de BIM ou BIM Manager, como é mais conhecido no 

jargão. 

Segundo Barison e Santos (2010), as empresas necessitam de um novo profissional que seja 

responsável pela coordenação que o contexto do BIM requer; afirmam os autores que a 

função principal desse novo profissional é gerenciar as pessoas na implementação ou na 

manutenção do processo de projeto em BIM. 

A definição de suas autoridades e responsabilidades é bastante extensa e, de acordo com o 

Building and Construction Authority (2012), elas são genericamente resumidas nos seguintes 

termos: 

1. Estabelecer e acordar um plano de execução BIM, garantindo o seu cumprimento e 

melhoria contínua, e também praticar todas e quaisquer responsabilidades ou funções, 

conforme exigidas no Plano de Execução BIM; 

2. Criar, apagar, modificar e manter os direitos de acesso adequados para os usuários, 

para evitar perda de dados ou danos durante a troca de arquivos, manutenção e 

arquivamento; 

3. Definir o ponto de origem do modelo, sistema de coordenadas e unidades de medida; 

4. Definir o nome do modelo; 

5. Facilitar a coordenação do modelo promovendo reuniões, incluindo análises de 

interferências e emissão de relatórios periódicos de compatibilização; 

6. Dar a solução para o armazenamento do modelo; 

7. Controlar a nomenclatura das versões do modelo; 

8. Controlar os direitos de acesso dos usuários; 

9. Agregar o modelo, tornando-o disponível para visualização; 

10. Receber novos modelos, coordenar a troca de modelos, validar os arquivos, liberando-

os para os demais projetistas, em acordo com os protocolos aplicáveis do plano de 

execução do BIM, mantendo uma cópia de segurança de cada arquivo recebido; 

11. Tomar as precauções necessárias para garantir que não ocorram problemas de 

interoperabilidade, providenciando, para isso, os requisitos necessários de hardware, 
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software, licenças, formato de arquivos e necessidades de espaços de trabalho 

colaborativos; 

12. Determinar as convenções a serem seguidas para o processo de revisão dos modelos 

BIM; 

13. Estabelecer um protocolo de segurança de dados para prevenir a ocorrência de dados 

corrompidos, vírus, mau uso de dados ou danos deliberados pelos membros da equipe 

de projetos e outros; 

14. Responsabilidade pelos backups regulares dos dados dos servidores de modelo; 

15. Processamento de rotinas para garantir a segurança do modelo de dados; 

16. Atualizar os aplicativos para impedir vulnerabilidades documentadas pelos fabricantes 

de software no modelo; 

17. Estabelecer e manter a proteção de dados através de mecanismos de encriptação de 

dados; 

18. Documentar e relatar qualquer incidente relacionado com o modelo; 

19. Transferir incondicionalmente para o seu eventual sucessor todas as informações 

necessárias para a continuidade do trabalho. 

Gallello (2008) acrescenta às habilidades do gerente de BIM a capacidade de pensamento não 

linear e de visão multidisciplinar e também o entendimento dos fluxos de trabalho do 

processo de projeto e conhecimentos sobre sua gestão. 

O escopo de sua atuação é estabelecido considerando o papel que esse agente pode assumir. 

Assim, o Building and Construction Authority (2012) determina diferentes responsabilidades 

para o gerente de BIM levando em conta três contextos distintos: o contexto do processo de 

projeto, o contexto da empresa de projeto e o âmbito da construtora e do empreendedor. 

Barison e Santos (2010) fazem raciocínio semelhante e relacionam algumas de suas 

responsabilidades. No trabalho em empresas de projeto, o BIM Manager será responsável pela 

implementação do BIM, pela coordenação das equipes de projeto, estabelecendo a conexão 

necessária entre os diversos escritórios. 

Suas funções incluem também organizar os treinamentos e se manter informado sobre as 

novas atualizações de software, assumindo ainda a responsabilidade pela difusão dos 

conceitos BIM na organização e no mercado e com isso exercendo um papel estratégico no 

processo.  
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Contudo, os autores enfatizam a importância da existência de um plano de implementação do 

BIM como requisito para embasar o processo na empresa e colocam a responsabilidade em 

manter e implementar o plano como uma de suas funções precípuas, examinando e avaliando 

as metas do processo em BIM, e desenvolvendo um plano que atenda às demandas dos 

clientes, levando em conta a experiência da equipe de projeto e a disponibilidade de recursos. 

Barison e Santos (2010), é 

relacionada ainda uma nova série de profissionais BIM, classificados segundo suas 

atribuições como: modelador, analista, desenvolvedor de aplicações, especialistas em 

modelagem, facilitadores, consultores, pesquisadores. Os autores concluem ressaltando a 

importância de mais pesquisas que investiguem a participação de todos esses especialistas a 

partir de uma abordagem organizacional, de modo a detectar quais conhecimentos e 

competências precisam ser criados para que uma organização obtenha vantagens 

competitivas. 

 

Comentários 

A revisão do tema mostrou pontos de grande relevância; um deles é a importância da gestão 

do processo de projeto, que, independentemente do suporte tecnológico a ser dado, precisa 

continuar existindo. Outro ponto ressaltado é o advento do BIM trazendo radicais 

transformações para o processo de trabalho tradicional e incorporando novas necessidades 

técnicas e organizacionais.  

Esse tópico suscita relevantes reflexões.  

A abordagem advinda dos profissionais especializados em TI tem sido a da especialização, 

desde um nível superior  gerente de BIM  até um nível inferior na cadeia de produção  o 

modelador de BIM , o que nos leva a questionar se essa forma de visão focada na 

especialização de funções e na divisão do trabalho não tende a conduzir o processo de projeto 

tarefas, cada vez mais atomizadas, com o objetivo de aumentar a eficiência em nível 

operacional.  

Não seria esta uma forma de conceber os sistemas como simples agregados mecanicistas de 

partes em relações causais separadas umas das outras, resultando em uma concepção de 

causalidade linear unidirecional? 
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O pressuposto implícito nesse raciocínio é o da simplicidade, concepção segundo a qual é 

necessário separar as partes para entender o todo. Ou seja, separar o mundo complexo em 

partes para se chegar à compreensão do todo através da detecção de seus elementos simples. 

Daí a compartimentação do saber, que fragmenta o conhecimento em diferentes disciplinas.   

Dessa forma criam-se os especialistas, aqueles que têm um acesso privilegiado ao 

conhecimento, estabelecendo-se uma hierarquia do saber. 

A concepção do BIM, por sua vez, defende uma visão holística do edifício em todo o seu 

que torna essa concepção mais coerente com a escola de pensamento sistêmico de Ludwig 

von Bertalanffy. 

Bertalanffy (1975) define a Teoria Geral dos Sistemas como o método que procura entender o 

funcionamento dos sistemas, com o objetivo de classificá-los conforme seus componentes se 

mportamento de 

cada categoria de sistemas. 

Um de seus princípios é a interdependência das partes: o todo é constituído de partes 

interdependentes, e, segundo o autor:  

A tecnologia e a sociedade hoje se tornaram tão complexas que as soluções 

tradicionais já não são suficientes. É necessário utilizar abordagens de natureza 

holística ou sistêmica, generalistas ou interdisciplinares. Ou seja, os sistemas devem 

ser estudados como entidades e não como um ajuntamento de partes distintas. 

Bertalanffy (1975) 

Seriam necessários mais profissionais ou precisaria melhorar a qualificação dos atuais, 

agregando a eles mais competências? As divisões de funções pressupõem também uma 

divisão entre os campos da gestão e do projeto e o campo da tecnologia, o que pode levar a 

hierarquias baseadas no saber, resultando em silos de conhecimento, problemas de comando e 

tomadas de decisão, relações de subordinação e burocracia dentro das empresas. 

Por outro lado, a carga de conhecimentos e habilidades requeridas, relacionadas tanto para o 

coordenador de projetos quanto para o gerente de BIM, mostra que um profissional que reúna 

sozinho a maior parte dessas competências é praticamente inexistente no mercado e sua 

formação plena iria requerer muitos anos de prática e de estudos aprofundados.  
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O mercado vive atualmente uma fase de transição e de início de implantação de uma nova 

tecnologia e novos processos. 

Tome-se como exemplo a implantação de sistemas de gestão ERP, na prática existe um 

período que pode ser razoavelmente longo que requer a presença na empresa de técnicos 

especializados que irão treinar a equipe no uso do software e irão customizá-lo para atender às 

necessidades específicas da empresa. Findo esse período a empresa de maneira autônoma 

continua conduzindo os seus processos e utiliza eventualmente de suporte técnico para 

esclarecimento de detalhes ou para a configuração de novas versões do software.   

Entendemos que com o BIM o processo seja semelhante. Porém, achamos que a demanda 

maior seja de natureza processual, devendo ser feita uma reestruturação dos processos de 

trabalho em função da tecnologia a ser implantada. Essa tecnologia, por sua vez, deve também 

ser pensada de modo a buscar, dentro dos limites possíveis, sintonia com os processos. 

A figura de um gerente de BIM, em nosso entendimento, é dispensável em uma visão de 

, são superpostas às funções do coordenador 

de projetos, como, por exemplo: promover reuniões entre a equipe de projeto; emissão de 

relatórios periódicos de compatibilização; coordenar a troca de modelos; validar os arquivos, 

liberando-os para os demais projetistas; definir o ponto de origem do modelo, sistema de 

coordenadas e unidades de medida; capacidade de pensamento não linear e de visão 

multidisciplinar e também o entendimento dos fluxos de trabalho do processo de projeto e 

conhecimentos sobre sua gestão. 

Portanto, entendemos ser necessário melhorar a capacitação desse profissional de 

coordenação de projetos, que atualmente é deficiente, sendo talvez esse fator que cause a 

postergar a solução do problema. 

Acreditamos, em uma perspectiva de longo prazo, que a melhoria da capacitação seja a 

solução mais correta, e a agregação de especialistas em determinadas funções requeridas pelo 

BIM, como preparação de famílias e outras de natureza meramente tecnológica, seja 

acessória, podendo ser complementada por profissionais subordinados ao coordenador de 

projetos. 
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2.6.17 Compartilhamento e troca de modelos BIM 

A colaboração na AEC compreende complexos fluxos de trabalho em que diferentes agentes 

precisam ser incorporados em um conjunto comum de informações por um longo período de 

tempo. Durante o processo de projeto, quando a tecnologia BIM é utilizada, a colaboração 

acontece através da troca ou do compartilhamento dos modelos BIM ou de seus subconjuntos. 

Como espinha dorsal de todo o ciclo de vida da edificação, as informações devem estar 

disponíveis no BIM a qualquer um dos agentes envolvidos, sempre que for necessário. 

Portanto, os mecanismos de troca e compartilhamento são essenciais para o desenvolvimento 

de metodologias de gestão que possibilitem acompanhar a evolução do projeto e o 

atendimento dos requisitos do cliente.  

A revisão bibliográfica do tema foi feita basicamente com referência nas publicações de 

Isikdag e Underwood (2010) e Eastman et al. (2008), que compilaram as diferentes formas 

como as trocas de informação em BIM se processam. 

Essas trocas vão desde mecanismos rudimentares, como a simples troca física de arquivos, até 

tecnologias sofisticadas de servidores de modelo, como Autodesk (2012b), ou Plataformas 

Abertas de Interoperabilidade, como descrito por Nummelin et al. (2010) no Projeto InPro. 

A amplitude da pesquisa possibilitou classificar os métodos de troca em duas categorias uma 

baseada no formato do arquivo e outra na plataforma na qual a troca é feita, sendo possível 

também diversas combinações entre ambas.  

Os resultados estão categorizados na Tabela 16 e serão comentados ao longo do tópico.  

Tabela 16: Diferentes mecanismos e formatos de troca de informações em BIM 

Trocas de acordo com o formato do 
arquivo 

Trocas de acordo com a plataforma 

Trocas através de API Trocas de arquivos físicos de modelos separados 

Formatos proprietários Modelos federados  

Formatos de exportação públicos Servidores de Modelo em formato proprietário 

Através de esquemas baseados em XML Servidores de Modelo em formato IFC 

Fontes: Isikdag e Underwood (2010); Eastman et al. (2008) 
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Troca de dados através de interfaces entre programas (API) 

Eastman et al. (2008) definem esse método como uma ligação direta entre ferramentas 

específicas em BIM através de protocolos de comunicação proprietários conhecidos como 

API (Application Programming Interface) 21. Segundo Isikdag e Underwood (2010), esse 

método é mais apropriado para compartilhar dados, em vez de trocá-los, e geralmente ocorre 

em uma arquitetura do tipo two-tier22, 

ativos feita por meio 

dos protocolos da API. 

  

Troca de dados através de formatos de exportação proprietários 

Essa modalidade, de acordo com Eastman et al. (2008), é primariamente utilizada para as 

trocas, envolvendo o aspecto geométrico dos modelos. Enquanto uma troca através de API é 

feita diretamente entre máquinas em interface binária, a troca com um formato de exportação 

é implementada através de um arquivo em formato de texto legível pelo ser humano. O autor 

relaciona, como exemplos, o formato DXF (Data eXchange Format), definido pela Autodesk; 

o formato SAT, definido pela Spatial Technology; e o formato 3DS, para o aplicativo 

3DStudio. 

Os autores concluem que, pelo fato de esses aplicativos terem propósitos específicos próprios, 

eles atendem plenamente às suas funcionalidades.  

 

Troca de dados através de formatos de exportação públicos  

As empresas de software normalmente irão preferir fazer as trocas por meio de parcerias com 

outros fabricantes utilizando uma API, pelo fato de esse método ser mais bem controlado, 

evitando que seus usuários venham a procurar soluções de empresas concorrentes. 

                                                 
21 API ou Application Programming Interface é um conjunto de rotinas, protocolos e ferramentas para o 
desenvolvimento de softwares e para a comunicação entre eles. O software que necessita das informações 

para isso as APIs, pois ela define os protocolos para essa finalidade. 
22 Arquitura two-tier  
feita a um aplicativo servidor pelo aplicativo cliente, o aplicativo servidor retorna com a tarefa ou informação 
solicitada. 
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Por outro lado, conforme mencionam Eastman et al. (2008), existe um desejo natural dos 

usuários em ir além dos limites de interoperabilidade fornecidos por uma única empresa.  

O método de integração torna-se crítico em projetos envolvendo grandes equipes com 

diferentes especialidades, já que uma única empresa não terá necessariamente todas as 

melhores soluções de software. Berlo et al. (2012) opinam também que a escolha do software 

de trabalho deva ser de responsabilidade do profissional nele envolvido. 

O setor governamental, por ser público, deve evitar soluções proprietárias que acabem criando 

monopólios para empresas individuais. 

De acordo com Eastman et al. (2008), somente o IFC e o CIM Steel Integration Standards 

(CIS/2) para estruturas metálicas, conforme NIST (2012), são formatos públicos e 

normatizados. Assim, a tendência, segundo o autor, é que o formato IFC se torne cada vez 

mais o padrão internacional para a interoperabilidade em BIM. 

 

Troca de dados através de esquemas baseados em XML 

XML significa eXtensible Markup Language, uma extensão do HTML, que é a linguagem 

básica da web. O XML não é propriamente uma linguagem, pois permite a definição de uma 

estrut  

Os diferentes esquemas XML dão suporte a diferentes tipos de dados entre aplicações e são 

indicados por Eastman et al. (2008) para a troca de pequenos volumes de dados. Os autores 

relacionam ainda alguns formatos XML como: aecXML administrado pela Fiatech (2012); 

gbXML (Green Building XML), um esquema para transferir informações para análises 

energéticas preliminares; e IFCXML, um mapeamento parcial do esquema IFC para XML que 

atualmente dá suporte a usos para catálogos de materiais e listas de quantidades 

 

Troca de dados através de arquivos físicos com modelos separados 

Nessa modalidade, a troca ocorre através da simples transferência do arquivo físico gerado 

pelo software de modelagem por meio de mídias físicas como DVD ou de intranets ou 

extranets, ou repositórios, como Dropbox®, via web.  

A Figura 35 ilustra esse procedimento. 

 



128 
revisão bibliográfica 

Figura 35: Conceito de transferência por troca física de arquivos 

 

Fonte: Autor 

 

Troca de dados através de modelo federado 

Lowe e Muncey (2009) definem um modelo federado como um modelo composto por 

modelos distintos e ligados logicamente, em que suas fontes de dados não perdem a 

identidade ou integridade pelo fato de estarem ligadas; então, uma mudança feita em um dos 

modelos não cria mudanças nos demais componentes do modelo federado. A Figura 36 ilustra 

o esquema de um modelo federado. 

Figura 36: Conceito de Modelo Federado 

 

Fonte: Autor 

Bentley (2003) define modelo federado como um banco de dados único em termos de sua 

lógica, mas distribuído e sincronizado em muitas partes. Isikdag e Underwood (2010) 
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complementam o conceito afirmando que esse conjunto ou federação de bancos de dados 

associados precisa ser coordenado por um aplicativo23 para manter a consistência.  

O modelo federado caracteriza-se por ser um sistema que permite aos usuários trabalhar com 

os dados e formatos da forma que entendem mais produtiva, permitindo também um controle 

central para gerenciar a conectividade e as grandes transações. Segundo Bentley (2003), esse 

método propicia ajustes finos e ganhos graduais no modelo BIM, criando um modelo 

globalmente escalável. O desafio para a gestão nesse método é manter a compatibilidade e a 

consistência entre os níveis dos modelos individuais com o modelo federado. 

 

Troca de dados através de servidores de modelos 

Servidores de modelos BIM são definidos por Vishal, Ning e Xiangyu (2011) basicamente 

como um conjunto de bancos de dados relacionais e centrais que funcionam como repositórios 

de informações que permitem que outras aplicações, utilizando a interface do banco de dados, 

possam atualizar seus modelos, importar informações de modelos de outras especialidades e 

gerar vistas de dados a partir de combinações de modelos.  

Esses servidores têm por objetivo possibilitar a comunicação e a colaboração entre várias 

aplicações envolvidas no ciclo de vida de um edifício, incluindo ferramentas de projeto, 

análise, gestão de facilities, etc. e podem ser integrados com sistemas de gerenciamento de 

documentos e outras aplicações web, como bibliotecas de produtos. Essa capacidade de 

integração pode melhorar a colaboração, possibilitando a criação de uma fonte unificada para 

o acesso e compartilhamento de dados. 

Eastman et al. (2008) e Hannus (2003) identificam o desenvolvimento da tecnologia e a 

implementação de servidores de modelo como fatores cruciais para aumentar a produtividade 

e a eficiência na AEC.  

Beetz et al. (2011) mencionam que o processo de colaboração em BIM necessita de um 

modelo comum de dados e de uma tecnologia de banco de dados que permitam criar, ler, 

atualizar e apagar informações em nível semântico dos objetos e de seus atributos. 

Jørgensen et al. (2008) relacionam alguns requisitos-chave para os servidores de modelo: 

compartilhamento de dados através de rede de dados, segurança, direitos de acesso aos 

usuários, utilização simultânea de vários usuários, vistas específicas de disciplinas, buscas ad 

                                                 
23 Existem diversos softwares para esse fim, como, por exemplo, Solibri Model Checker ou Navisworks. 



130 
revisão bibliográfica 

hoc, mistura dos modelos (merge), velocidade, desempenho, integridade, consistência, backup 

dos dados, histórico de atualizações do modelo e capacidade de armazenamento. 

Num conceito mais amplo, segundo Nummelin et al. (2010), um servidor de modelos pode ser 

entendido como uma Plataforma de Colaboração. Os autores formularam no relatório do 

Projeto InPro um capítulo descrevendo os requisitos para o desenvolvimento de uma 

plataforma aberta de colaboração, descritos na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Requisitos de uma Plataforma Aberta de Colaboração 

Dimensão Descrição 

Abertura Esse requisito está relacionado com o grau de dependência de um 

fabricante específico de software, ou uma linguagem determinada de 

programação ou plataforma. Distinguem-se alguns graus: 

 Fechado; 

 Aberto em formato proprietário, que implica na dependência 

de um único fabricante; 

 Aberto em formato não proprietário, não depende de 

fabricantes. 

A abertura é máxima quando são utilizados padrões abertos como o 

IFC. 

Interoperabilidade Esse requisito dependerá de dois pontos: 

 Comunicação: relacionado com a capacidade da plataforma 

suportar vários protocolos e tipos de comunicação; 

 Integração: relacionado com a capacidade da plataforma 

integrar com facilidade as aplicações ou recursos de 

software. Um pré-requisito é garantir a interoperabilidade 

sintática, mas somente a interoperabilidade semântica pode 

garantir efetivamente a integração para a colaboração e 

compartilhamento do conhecimento. 

Semântica Os meios digitais podem ter diferentes níveis semânticos e a 
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plataforma pode dar suporte a desde níveis totalmente 

desestruturados até níveis semanticamente ricos: documentos, vistas, 

desenhos 2D, modelos de dados. Uma plataforma pode suportar um, 

alguns ou todos os níveis semânticos mencionados. 

Abstração A plataforma pode dar suporte aos dados dos modelos e também os 

metadados sobre a gestão do processo de projeto, como, por 

exemplo, o mapeamento do fluxo de trabalho. 

Generalidade Indica a amplitude do contexto da aplicação: genérica (para qualquer 

setor da indústria), AEC ou partes específicas como tipos de edifício 

ou tipos de construção. 

Flexibilidade Designa a capacidade de uma plataforma facilmente integrar novas 

funcionalidades sem mudar sua arquitetura global. Como exemplos: 

versionamento de arquivos, comunicação através de mensagens de 

texto ou vídeo conferência. 

Segurança A plataforma deve contemplar vários níveis de segurança e de 

proteção dos dados. 

Acessibilidade Indica a acessibilidade da plataforma em qualquer momento e de 

qualquer lugar e também a qualidade do serviço em termos de 

velocidade de comunicação e desempenho. 

Portabilidade A portabilidade se relaciona com a capacidade de um sistema ser 

implementado em várias plataformas de hardware, com várias 

ferramentas e linguagens e com vários tipos de dispositivos. 

Por exemplo, a tecnologia Service Oriented Architecture (SOA) 

pode ser implementada através de webservices, linguagem Java, etc. 

Fonte: Adaptado de Nummelin et al. (2010) 

 

Outros autores, como Vishal, Ning e Xiangyu (2011), também definiram os requisitos para 

servidores de modelos e formularam uma estrutura conceitual para o desenvolvimento de 

servidores de Modelos BIM, cujos requisitos estão relacionados na Tabela 18. 
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Tabela 18: Funcionalidades e requisitos técnicos de um Servidor de Modelos  

Requisitos relacionados com a organização e o gerenciamento do modelo BIM 

Requisito Funcionalidades 

Repositório do modelo Editor do sistema de nomenclatura 

Submodelos e objetos com diferentes níveis 
de detalhes 

Espaços públicos e privados para os modelos 

Globally Unique Identifier (GUID) para 
todos os objetos de dados 

 

Acessibilidade do modelo Segurança e acesso através de regras e 
direitos pré-estabelecidos 

Administração hierárquica da estrutura do 
modelo 

Opções de visualizações do modelo 

Documentação e relatórios Possibilidade de bloqueio de versão e 
arquivamento 

 

Requisitos relacionados com a interface do usuário 

Atualização do modelo através de 
importação e exportação parcial de dados 

Visualização em tempo real, impressão e 
marcas de comentários 

Interface customizável Requisitos relacionados à coordenação do 
projeto 

Acesso em clique de mouse  as 
propriedades dos objetos e suas modificações 

Comunicação e interação da equipe 

Visualização e facilidade de navegação no 
projeto 

 

Requisitos relacionados a segurança dos dados 

Suporte a confidencialidade, integridade e 
disponibilidade 

Autenticação dos usuários 

Segurança global do sistema Criptografia 

Controle de acesso  

Requisitos relacionados à configuração, implementação e suporte ao usuário 
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Suporte ao gerenciamento do escopo do 
projeto 

Suporte às tomadas de decisão no projeto 

Suporte à Gestão do escopo do BIM Ferramenta para a organização das tarefas 
como a Design Structure Matrix 

Gerenciamento do Sistema de configuração Suporte à administração do servidor 

Visualização do status do sistema Gerenciamento do sistema de formas de 
visualização 

Suporte legal e contratual Treinamento e suporte técnico 

Fonte: Vishal, Ning e Xiangyu (2011), 

 

De acordo com Beetz et al. (2011), os servidores de modelo podem ser classificados em duas 

categorias:  

1. Servidores exclusivos para ferramentas de formatos proprietários com 

capacidade para controle de versões e múltiplos usuários. Podem ser citados como 

exemplos nessa categoria os sistemas da Autodesk (Revit Server), mais informações 

em Autodesk (2012a), e da Graphisoft (Team work), mais informações em Graphisoft 

(2012); 

2. Servidores para formatos abertos e não proprietários originados de 

aplicações de diferentes fabricantes. Exemplos: Open Source BimServer, desenvolvido 

por BimServer (2012), e EDM Server, desenvolvido por Jotne (2012). 

 

Servidores exclusivos para ferramentas de formatos proprietários 

Dentro dessa categoria, o Revit Server, da Autodesk, será utilizado como exemplo para 

integração exclusiva dos softwares da empresa, para as áreas de arquitetura, estrutura e 

instalações. 

Conforme Beetz et al. (2011), essa categoria de servidores trabalha com o conceito original de 

um repositório central de dados. Nesse conceito, um modelo central vai sendo modificado 

através de consecutivos acessos para adicionar, apagar ou modificar objetos. Por esse método, 

somente as mudanças (deltas) são comunicadas com o modelo central, exigindo uma alta 

qualidade de importação e exportação. 
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De acordo com a documentação disponibilizada por Autodesk (2012b), o esquema geral do 

Revit Server compreende três componentes principais: 

1. Servidor central (host): um servidor que hospeda o modelo central dentro da 

WAN24. Nesse esquema, os usuários normalmente não têm acesso direto a ele, a 

menos que estejam na mesma localização física. 

2. Servidor local ou acelerador: um servidor localizado em cada um dos locais de 

trabalho. Uma cópia do modelo central é armazenada nesse servidor, que irá 

sincronizar com o servidor central. 

3. Revit server add on: um aplicativo que faz a conexão entre a aplicação Revit e o 

servidor. 

Uma vez que todos os componentes estejam instalados e configurados, o usuário sincronizará 

o seu modelo com o modelo central armazenado no Servidor Local. Assim, eles estarão 

sincronizados através de sua LAN25. Uma vez completa a sincronização, as mudanças serão 

propagadas até o Servidor Central através da WAN e daí serão propagadas para o restante dos 

servidores locais.  

Dessa forma, a sincronização com o modelo central torna-se mais rápida, pois o servidor local 

atua como um cache de memória e propaga para o servidor central, ou recebe dele, 

dependendo do caso, apenas os incrementos positivos e negativos das mudanças feitas em 

qualquer ponto por qualquer um dos outros usuários. A Figura 37 ilustra essa forma de 

relacionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 A Wide Area Network (WAN), ou rede de longa distância, também conhecida como rede geograficamente 
distribuída, conecta os usuários em distintos ambientes físicos. 
25 A Local Area Network (LAN), ou rede de curta distância, conecta os usuários em um mesmo ambiente físico 
de trabalho. 
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Figura 37: Esquema do servidor de modelos Revit Server Autodesk 

 

Fonte: Adaptado de Autodesk (2012a) 

 

Servidores para formatos abertos e não proprietários 

Tomaremos nessa categoria dois servidores que operam no formato IFC, o BimServer, 

desenvolvido por BimServer (2012), um projeto produzido em código livre (Open Source), e 

o e o EDM Server, de uso comercial, desenvolvido por Jotne (2012). 

Nesse modelo de servidor, que opera no formato IFC, são carregadas diferentes instâncias do 

modelo IFC, que ficam armazenadas no servidor em um sistema de cascata, e a fusão somente 

ocorre mediante a solicitação do usuário, que pode escolher as combinações de modelos e de 

versões livremente para a fusão.  

O modo de fusão do modelo difere dos servidores de formato proprietário, pois requer que o 

aplicativo nativo converta o seu modelo para o formato IFC e posteriormente o exporte. O 

mecanismo contrário, de volta, exige o mesmo procedimento. 

O modelo fundido pode ser importado de volta para o usuário para análise das alterações. 

Esse sistema tem uma lógica semelhante à dos modelos federados, sendo um método menos 
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intrusivo, conforme Beetz et al. (2011), que o método utilizado pelos servidores em formato 

proprietário. 

O problema mais difícil que pode ocorrer nesses servidores é a existência de objetos 

duplicados. Durante a fusão, o algoritmo de fusão deve detectar os objetos duplicados e fundi-

los em uma única instância; porém, conceitualmente, concluem Beetz et al. (2011), o mesmo 

problema também ocorre nas sincronizações em tempo real, feitas pelo método dos servidores 

exclusivos. 

O Open Source BIMServer não exige aplicativo cliente na máquina do usuário e sua interface 

é feita totalmente através de um web browser; já o EDM Server requer o uso de um aplicativo 

cliente (I F CModelServerManager) para a comunicação com o servidor. 

Diferentemente do BIMServer, o EDM Server possui a funcionalidade de importação ou 

exportação parcial dos modelos (check-in, check-out), um processo no qual o usuário pode 

selecionar apenas os objetos a serem editados e bloquear o seu acesso à equipe enquanto faz 

as alterações necessárias. 

No aspecto geral, as funcionalidades desses servidores permitem: importação e exportação em 

IFC, ifcXml, ifcZIP; controle das versões de IFC utilizadas; notificações de alterações através 

de sistema de RSSfeed; criação de modelos georeferenciados; fusão parcial ou total dos 

modelos; controle de revisões; comparação de versões permitindo que o software encontre as 

mudanças entre versões; filtragem permitindo a escolha de objetos específicos; e detecção de 

interferências (clash checking) (Figura 38). 

Figura 38: Esquema de funcionamento de uma rede WAN com o BIMServer 

 

Fonte: Autor 
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Discussões sobre os métodos apresentados 

A revisão bibliográfica evidenciou a existência de múltiplos métodos de 

compartilhamento de arquivos em um estágio em que a indústria ainda está 

evoluindo, sem, contudo, existirem posições fechadas a respeito dos métodos, e sim 

muitos balanços com os seus prós e os seus contras.  

Sobre o uso de servidores de modelo ou de modelos federados existem opiniões divergentes, 

porém não excludentes, o que pode evidenciar que a combinação de diferentes métodos seja 

um caminho que mereça ser mais bem-pesquisado. 

Algumas opiniões de autores são necessárias para a conclusão desse tópico.  

Jørgensen et al. (2008), ao estudarem o assunto, apresentam uma tabela na qual 

comparam os diversos tipos de métodos de compartilhamento de modelos, chegando 

a algumas conclusões que estão resumidas na Tabela 19.  

 

Tabela 19: Quadro comparativo entre os diferentes Métodos de 

compartilhamento de Modelos 

Características Modelos separados Modelos 
Federados 

Modelo 
compartilhado 
em servidor de 
modelos 

Redundância Ocorre redundância 

quando alterações que 

são feitas em 

determinado modelo 

precisam ser estendidas 

a todos os modelos 

Ocorre redundância 

quando são feitas 

alterações sendo 

necessário que as 

mesmas sejam feitas 

em todos os 

modelos em que 

ocorrem. 

A redundância pode 

ser evitada, e as 

operações de 

atualização são 

feitas uma única vez 

Integridade e Regras e procedimentos Regras e 
procedimentos são 

As regras e os 
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consistência são criados 

separadamente em cada 

organização, e com isso 

a verificação cruzada 

fica difícil de ser feita 

criados 
separadamente em 
cada organização, 
mas é possível fazer 
a verificação 
cruzada através de 
softwares como 
Solibri ou 
Navisworks 

procedimentos 

devem ser definidos 

em comum. A 

verificação cruzada 

é feita no modelo 

hospedado no 

servidor 

Acessibilidade Os diversos agentes têm 

acesso através do envio 

físico desses modelos 

ou vistas parciais 

Os agentes e o 

coordenador 

acessam 

frequentemente o 

modelo federado, e 

o cliente acessa 

normalmente 

através de vistas do 

modelo 

Os usuários podem 

ter seu acesso de 

acordo com regras e 

podem extrair os 

dados e produzir 

suas próprias vistas 

no momento que 

necessitarem 

Responsabilidade 
pelo Modelo 

Cada organização é 

proprietária de seu 

próprio modelo 

Cada organização é 

proprietária de seu 

próprio modelo 

A organização do 

grupo como um 

todo é responsável 

pelo modelo; porém, 

cada organização, 

de forma 

independente, pode 

garantir suas 

responsabilidades 

dentro dele 

Propriedade do 
Modelo 

Cada organização é 

proprietária de seu 

próprio modelo 

Cada organização é 

proprietária do seu 

próprio modelo 

O direito autoral do 

modelo é 

compartilhado 

Desempenho Os recursos são Os recursos são Os recursos não são 
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desperdiçados quando 

os mesmos dados 

precisam ser criados e 

mantidos em múltiplos 

modelos 

desperdiçados 

quando os mesmos 

dados precisam ser 

criados e mantidos 

em múltiplos 

modelos 

desperdiçados 

Fonte: Adaptado de Jørgensen et al. (2008) 

 

Vishal, Ning e Xiangyu (2011) realizaram estudos de caso utilizando o servidor de modelos 

EDM em IFC e relataram alguns problemas: interface com o usuário complexa e confusa; 

necessidade de melhoria do help do programa e criação de tutoriais; problemas com objetos 

duplicados; e melhoria das funcionalidades de comunicação. 

Berlo et al. (2012), em recente pesquisa realizada com os usuários na Holanda, com o objetivo 

principal de identificar entre os usuários se os padrões abertos como o IFC atendem às 

necessidades da indústria, revelou alguns pontos importantes nessa discussão, que serão 

descritos a seguir: 

Marcação, bloqueio e liberação de objetos no servidor: o fluxo sequencial de 

solicitação para efetuar mudanças em um servidor homogêneo26 não é bem aceito pelos 

usuários, que preferem o acesso simultâneo. 

 

Trabalho em tempo real em um repositório de dados: a principal razão para muitos 

usuários trabalharem em ambientes de softwares homogêneos é a sincronização em tempo 

real. A solução de marcar os objetos para solicitar liberações cria atualmente diversas 

instâncias diferentes no repositório de dados.  

real

sincronização, mesmo quando diversos usuários se conectam em um banco de dados.  

Argumentam os autores que a questão importante é definir a frequência de sincronização 

desejada pelos usuários.  

                                                 
26 Os autores se referem a softwares em ambientes homogêneos para sistemas proprietários, como, por exemplo, 
o Revit Server, que aceita somente os aplicativos da Autodesk. 
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Os autores entendem que não existem fundamentalmente diferenças entre usar um único 

banco de dados (homogêneo) no qual todos se conectam ou um conjunto de bancos de dados 

distribuídos, que é sincronizado em determinado momento (modelos federados). 

Eles observaram que as capacidades de sincronização em tempo real foram na prática 

desligadas e transformadas em sincronizações manuais. Cada vez mais, os usuários na AEC 

têm manifestado preferências por sincronizações feitas uma vez ao dia ou até uma vez por 

semana. Além disso, com o crescimento da complexidade dos edifícios e o crescimento 

associado do volume de dados, o hardware nem sempre tem capacidade de sincronizar 

completamente o banco de dados. Os usuários preferem extrair um subconjunto de dados que 

contenha somente a informação necessária no momento.  

 

Troca de dados e informações  

Os usuários pesquisados entendem que a falta de acordos para a troca de informações é um 

ponto crucial na transformação da indústria para o uso do BIM em seu maior potencial. Os 

pesquisados acreditam que os conceitos de IDM e MVD podem resolver essa questão, mas 

esperam que a BuildingSMART acelere o desenvolvimento e a implementação prática desses 

métodos. 

A questão principal que originou a pesquisa, realizada por Berlo et al., foi investigar se os 

padrões abertos como o Ifc atendem às necessidades da indústria, o que, segundo eles, 

positivamente ocorrerá quando o Ifc for utilizado com modelos federados. A conclusão do 

experimento holandês é que o Ifc, combinado com processos inteligentes, cria um ambiente 

de colaboração estável e utilizável na AEC. 

Argumentam os autores que, quando se trabalha com o uso de modelos federados em Ifc, nem 

todos os membros da equipe necessitam ter o mesmo nível de experiência com o BIM, 

diferentemente do que ocorre em ambientes com softwares homogêneos. 

Outra conclusão da pesquisa é que muitas das preocupações sobre a interoperabilidade na 

prática não são sobre a interoperabilidade semântica, mas sobre a quantidade de informação 

necessária e suficiente para executar uma tarefa específica em um projeto, problema que tem 

respostas no domínio do planejamento do processo do projeto, e não na tecnologia. 
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Os autores concluem que: 

A AEC espera que as soluções oriundas da IDM venham facilitar isso. Os 

profissionais experientes não estão preocupados em criar um modelo de dados 

perfeitos e sim uma engenharia de alta qualidade para o edifício. Os usuários de 

BIM estão focados em ferramentas BIM que deem suporte tanto para o desempenho 

para a execução de uma tarefa específica quando colabore efetivamente com os 

parceiros de projeto. Berlo et al. (2012), p. 8 

 

 

2.6.18 Fases do processo de projeto em BIM e o IPD 

A implantação do BIM em uma perspectiva de longo prazo irá mudar não só as práticas de 

trabalho, mas também as relações contratuais entre os agentes. 

Graças à tecnologia envolvida na construção do modelo BIM, é possível o trabalho 

concorrente dos diversos agentes , o que na prática pode significar um grande impulso para o 

advento da Engenharia Simultânea na AEC.  

É exigido um elevado grau de maturidade para se chegar a essa fase, que, além da mudança na 

prática,  irá requerer a mudança das relações contratuais para um novo objetivo. 

O IPD foi o conceito desenvolvido pela American_Institute_of_Architects (2007) como 

embasamento e resposta para a necessidade das mudanças das práticas contratuais necessárias 

à plena implementação do BIM. A AIA define IPD como: 

O Integrated Project Delivery (IPD) é uma abordagem de entrega do projeto que 

integra pessoas, sistemas, estruturas e práticas de negócio em um processo que 

colaborativamente aproveita os talentos e conhecimentos de todos os participantes 

para otimizar os resultados do projeto, aumentar o valor para o proprietário, reduzir 

o desperdício, e maximizar a eficiência em todas as fases de projeto, construção e 

fabricação. American_Institute_of_Architects (2007), p. 1 

 

Matthews e Howell (2005) identificam quatro problemas sistêmicos da abordagem contratual 

convencional que justificam a adoção do IPD: as boas ideias não são divulgadas; o arranjo 

contratual convencional limita a cooperação e a inovação; muitas dificuldades para a 

coordenação decorrentes das imposições contratuais; e a ocorrência de pressões para 

otimização das soluções locais por especialidade, em detrimento do projeto como um todo. 
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Zhang e Guangbin (2009) relacionam seis características básicas do IPD: processos altamente 

colaborativos que abrangem o processo de projeto; construção e entrega do edifício; 

aproveitamento das contribuições individuais dos especialistas nos instantes iniciais do 

projeto; troca aberta de informação entre os agentes de projeto; sucesso da equipe ligado ao 

sucesso do projeto, como resultado do compartilhamento dos riscos e benefícios; processo de 

decisão baseado na análise de valor para o edifício com plena utilização da tecnologia da 

informação como suporte do trabalho.  

As características do IPD, mencionadas acima, levam a uma nova distribuição de esforços 

para a consecução do projeto, graças à sinergia que pode ocorrer entre o BIM e o IPD. Pode-

se concluir pelo postulado que o IPD é um pré-requisito para a implementação do BIM e vice-

versa. 

O BIM pode acelerar rapidamente o processo de trabalho pela sua capacidade tecnológica, e o 

IPD, aproveitando a capacidade de simulação de processos que o BIM proporciona, pode 

encorajar a participação mais cedo de todos os agentes, que, dessa forma, passam a ter 

melhores condições de colaborar cada qual com sua visão para um melhor resultado do 

edifício como um todo. A diferença entre o processo convencional e o processo com o IPD é 

ilustrada nas figuras 39 e 40. Na Figura 39, o processo convencional é mostrado numa 

organização rígida e sequencial, evidenciando que o processo ocorre com baixas interações 

entre as etapas, e a informação é conduzida apenas de uma fase para a outra. 

Na Figura 40, a integração possibilitada pelo BIM + IPD fará com que as etapas aconteçam de 

maneira simultânea, trazendo para o princípio do processo a totalidade dos agentes, tendo 

como consequência trocas de informação mais ricas e verticais ao longo da cadeia de 

produção. 

Figura 39: Processo tradicional - sequencial 

 

Fonte: Adaptado de Succar (2008) 
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Figura 40: Processo BIM+IPD - simultâneo 

 

Fonte: Adaptado de Succar (2008) 

A Curva MacLeamy (Figura 41) é uma figura bastante conhecida que sintetiza todos os 

conceitos. Nela é mostrada a relação entre o esforço de concepção e o tempo despendido  

linhas 1 e 2 , indicando como o esforço é tradicionalmente distribuído  linha 3  e como ele 

pode ser redistribuído como resultado da sinergia entre o BIM e o IPD  linha 4. 
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Figura 41: Curva MacLeamy 

 

Fonte: Adaptado de American Institute of Architects (2007) 

A terminologia constante na legenda da curva sofreu algumas adaptações para a realidade 

brasileira, principalmente em relação à nomenclatura das fases do Projeto Tradicional. Assim 

permanece a nomenclatura tradicional: estudos preliminares, anteprojeto, pré-executivo, 

executivo e detalhamento, e as etapas de contratação da obra e construção. 

 

2.6.19 Adoção do BIM 

O processo de adoção do BIM tem sido estudado por diversos autores. Gu et al. (2010) 

relatam um nível ainda relativamente baixo de implementação do BIM e apontam alguns 

fatores como: falta de iniciativa e treinamento, natureza fragmentada da AEC, relutância da 

indústria em querer modificar os seus processos de trabalho. 

Em pesquisa realizada Khemlani (2007b) encontrou aspectos importantes para a adoção do 

BIM: a colaboração ainda é realizada fundamentalmente em desenhos CAD 2D; existe uma 
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grande demanda por bibliotecas mais simples e melhorias das ferramentas de modelagem; há 

um aumento de demanda das tecnologias que dão suporte ao trabalho colaborativo de equipes; 

a preferência pelas ferramentas de modelagem varia segundo o porte da empresa  as 

empresas menores preferem ferramentas mais simples e intuitivas e as companhias grandes 

envolvidas em projetos complexos preferem ferramentas mais adaptáveis às suas 

necessidades; a visualização 3D deixou de ser a maior demanda dos usuários, que agora, mais 

que simples visualização, necessitam de mais informações; existe uma necessidade urgente no 

mercado de melhor treinamento e suporte técnico; análises de desempenho e 

interoperabilidade são importantes, mas não foram consideradas relevantes entre os 

pesquisados. 

A adoção do BIM será analisada neste tópico a partir de vários pontos de vista. Inicialmente 

será estudado o modelo de Succar (2009). Esse autor vislumbra a adoção do BIM a partir de 

estágios de evolução e que posteriormente será feita uma revisão bibliográfica dos principais 

manuais de implementação do BIM, localizados na pesquisa.  

 

2.6.20 Estágios de adoção segundo Succar 

Succar (2009) entende que a adoção do BIM por empresas e profissionais seja um processo de 

longo prazo desenvolvido em estágios. Esse autor elaborou um modelo de maturidade no qual 

estabelece critérios e pesos para qualificar o estágio da empresa baseado em diversos 

requisitos. De forma simplificada, o autor classifica os estágios de implementação em cinco 

graus: Pré-BIM, BIM estágio 1, BIM estágio 2, BIM estágio 3 e BIM estágio  Integrated 

Project Delivery , ilustrados na Figura 42 e definidos em seguida. 
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Figura 42: Estágios de evolução do BIM 

 

Fonte: Adaptado de Succar (2009) 

 

Estágio zero  pré-BIM  

2D, com algumas visualizações em 3D, sem integração entre os diferentes documentos 

gerados no processo de trabalho, como levantamentos quantitativos e especificações. 

As práticas de trabalho nesse estágio não são colaborativas e o processo de projeto é 

sequencial e assíncrono. Nesse estágio, a AEC tem grandes problemas devido aos baixos 

investimentos na tecnologia da informação e na falta da interoperabilidade. 

 

BIM estágio um  modelagem  

Este é, segundo o autor, o estágio inicial da implementação do BIM e se baseia na modelagem 

individual das disciplinas com softwares, como Archicad, Revit, Tekla e outros. Os usuários 

geram modelos normalmente para a fase de projetos, construção ou operação. Os produtos 

comumente gerados por esses modelos são a criação automática de desenhos, 

compatibilização de projetos, visualizações 3D e tabelas simples de quantitativos de portas, 

volumes de concreto, etc. 

O processo de trabalho continua a ocorrer de forma não colaborativa, as trocas de informações 

entre os agentes são unidirecionais e a comunicação se dá de maneira assíncrona. As 

alocações de risco entre os agentes e o comportamento organizacional persistem sem 

mudanças. 



147 
revisão bibliográfica 

Entretanto, o autor desta tese acredita que a natureza semântica acaba por encorajar o avanço 

para o próximo estágio, o de colaboração.  

 

BIM estágio dois  

Após o estágio um, os agentes adquiriram habilidade na modelagem de suas especialidades e 

iniciam o processo de colaboração com outras disciplinas através da troca de arquivos em 

formatos proprietários ou de exportações no formato IFC entre softwares em BIM. 

Essa colaboração pode ocorrer dentro de uma ou duas fases do ciclo de vida do edifício, 

como, por exem -

-

-  

utilidades. O autor menciona que apenas um dos modelos precisa conter as informações da 

geometria do edifício, para permitir as trocas semânticas em BIM, e cita como exemplo a 

troca entre um modelo de arquitetura e um modelo para a geração de cronogramas (4D) ou 

custos (5D). 

A comunicação continua a ser assíncrona, porém surge a necessidade de uma delimitação de 

responsabilidades maior, exigindo mudanças em contratos, uma vez que a colaboração feita 

diretamente nos modelos BIM acaba por eliminar os documentos tradicionais. O nível de 

granularidade da informação tende a aumentar na medida em que o modelo BIM vai 

evoluindo e substituindo os modelos mais simplificados feitos nas fases iniciais do projeto. 

 

BIM estágio três  integração  

Nesse estágio, o desenvolvimento do BIM está na sua plenitude, com modelos 

semanticamente ricos sendo criados, compartilhados e mantidos de forma colaborativa através 

de todo o ciclo de vida do edifício. A integração pode ocorrer com o uso de diversas 

 formatos proprietários, abertos ou não 

proprietários, modelos centrais ou modelos federados e computação em nuvem. 

Esse estágio se caracteriza pela troca interdisciplinar de modelos, permitindo análises mais 

complexas do desempenho do edifício. O autor conclui afirmando que, do ponto de vista do 

processo, nesse estágio as trocas síncronas que ocorrem através do modelo BIM ocasionam a 
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BIM estágio quatro  IPD  

O estágio final é o atingimento da fase do IPD. Nesse estágio, as relações contratuais se 

alteram e se baseiam na colaboração efetiva por todos os agentes envolvidos. Os princípios do 

IPD, de acordo com o American_Institute_of_Architects (2007), são: respeito e confiança 

mútuos; benefícios mútuos e recompensas; inovação e decisões feitas em conjunto; 

envolvimento de todos os agentes e definição dos objetivos no princípio do processo; 

planejamento intenso; comunicação aberta; tecnologia adequada; organização; e liderança. 

2.6.21 Manuais e guias de implementação BIM 

Observam-se esforços de diversas organizações no mundo que visam  estruturar o processo de 

trabalho para o BIM. Esses trabalhos estão documentados sob a forma de manuais de boas 

práticas e guias de implantação do BIM. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, uma vez que se percebe a velocidade com que esses 

manuais vêm sendo publicados, o objetivo deste tópico é compilar e comentar os manuais 

mais recentes, visando com isso obter subsídios para o desenvolvimento do Modelo 

Conceitual desta Tese. A Tabela 20 resume o material pesquisado que será comentado ao 

longo do capítulo. 

 

Tabela 20 - Guias de implementação de BIM 

Nome Ano País 

ide to BIM 2006 Estados Unidos 

Building Information Modeling Roadmap   2006 Estados Unidos 

Gsa (Gene ral Se rvices Administra t ion) 2007 Estados Unidos 

General Buildings Information Handover 
Guide 

2007 Estados Unidos 

Sena te Proper t ies 2007 Finlândia 

NBIMS 2007 Estados Unidos 

Na t ional Guide l ines for D igi ta l Mode l ing 2009 Australia 
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BIM Execut ion Planning Guide  2010 Estados Unidos 

InPro 

 

2010 Consórcio de diversos 
Países Europeus 

Fonte: Autor 

 

The C Associated General Contractors of America, 

AGCA (2006) 

O objetivo desse guia é essencialmente educar os contratantes de BIM, incluindo seus 

benefícios, ferramentas e aplicações. O conteúdo é organizado em cinco tópicos: 

implementação do BIM a partir da conversão do 2D para 3D; ferramentas básicas de 

software; o processo em BIM e como ele é conduzido; esclarecimento das responsabilidades 

fundamentais de cada agente envolvido; e as áreas de risco nas quais os contratantes precisam 

se preocupar. 

O guia identifica benefícios aos contratantes, como capacidade de detectar colisões, 

visualização 3D; menos erros na execução; melhoria da possibilidade da pré-fabricação; e 

capacidade de simular diferentes cenários, entre outros. 

Em relação à implementação, o guia discute a alternativa da conversão dos desenhos 2D, em 

contraste com o uso do modelo 3D desenvolvido por uma equipe de projeto, usando BIM, e 

uma seção inteira do guia é dedicada ao exame dessa questão.  

O guia também discute o número de modelos que serão produzidos, colocando a questão da 

interdisciplinaridade e a necessidade de combiná-los em um modelo composto; porém, não 

deixa clara a necessidade da tecnologia de servidor de modelos para organizar as trocas e 

montar esse modelo composto. 

O guia fornece algumas sugestões concretas para dar início ao uso da tecnologia BIM, 

incluindo a configuração da equipe, a escolha do projeto e a escolha do software e do 

hardware. 

Com relação às responsabilidades, o guia enfatiza que, embora o uso do BIM possa mudar os 

caminhos pelos quais os projetos são concebidos, projetados, comunicados e construídos, ele 

não alterará as principais responsabilidades dos membros da equipe do projeto.  
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Apesar de não responder a todas as questões jurídicas decorrentes da relação entre 

contratantes e projetistas o guia discute algumas preocupações e oferece sugestões para os 

contratantes, como, por exemplo, recomendando que os contratantes façam o melhor para ter 

um bom entendimento com todas as partes sobre o direito de contar com as informações do 

modelo. Lembra também a necessidade de controle de versões e de acessos para que seja 

possível fazer auditoria do modelo, visando com isso preservar as responsabilidades de todos 

os envolvidos. 

O guia é um bom trabalho introdutório, fornecendo orientações úteis sobre os passos iniciais. 

Ele adverte, por exemplo, que o BIM não garante automaticamente a colaboração, mas 

permite que projetos sejam mais colaborativos. Este é um insight útil para a indústria em 

geral. Para dar outro exemplo, o guia enumera uma série de entraves que podem impedir que 

os contratantes viessem a usar a tecnologia, como medos (dos aspectos legais, do risco, da 

mudança, do desconhecido, etc.), custos de investimento inicial, tempo para aprender como 

usar o software e, talvez, falta de apoio das lideranças da empresa, que pode constituir a maior 

barreira para muitos. 

Porém, algumas falhas são detectadas no guia: a discussão de solução de softwares ficou 

aquém das soluções disponíveis: por exemplo, ao mencionar ferramentas de modelagem BIM 

enumerou apenas soluções para arquitetura, ignorando completamente as soluções para 

estrutura e instalações. 

Também não discutiu como a estimativa de custo pode ser feita a partir de um modelo BIM  

uma das tarefas mais importantes de um contratante  e tampouco mencionou que o BIM tem 

potencial para fazer orçamentos mais eficientes e precisos.  

Em nenhum momento, o guia aborda a gestão do processo de projeto necessária para o BIM; 

relacionadas às estratégias de modelagem e a conversão de 2D para 3D. Faltou empenho para 

falar da organização das informações a partir do uso da metodologia da IDM e da necessidade 

do mapeamento das trocas das informações.  

Para finalizar nossa análise sobre esse guia, concluímos que, embora seja considerado, em 

muitos aspectos, útil para iniciantes, ele não contempla importantes pontos relacionados à 

gestão do processo do projeto e da integração do BIM como um todo.   
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Building Information modeling roadmap versão 1, USACE (2006) 

O objetivo desse guia é estabelecer linhas estratégicas de implantação do BIM para o Exército 

Americano. Existem duas versões deste guias: a inicial, direcionada para o uso da Tecnologia 

BIM da Bentley27, publicado em 2006, USACE (2006), e a atual, de 2010, USACE (2010), 

desenvolvido pela Autodesk para o US Army Corps. 

Numa análise inicial do guia de 2006, verificamos que o conteúdo é organizado em três 

 

A Introdução examina os conceitos básicos e conhecidos sobre o BIM e sua importância, e 

apresenta a estrutura do documento. O Capítulo Dois discorre sobre a visão, os objetivos e a 

importância estratégica do BIM, e o coloca dentro dos planos de longo prazo da organização. 

Em seguida é dada a definição clara e obrigatória do uso da tecnologia BIM, desenvolvida 

pelo fabricante Bentley, justificando essa decisão em virtude de uma rápida implantação 

obtida com uma única plataforma  decisão que procura diminuir os riscos da implantação ao 

abrir mão da interoperabilidade aberta com o formato IFC. 

O guia propõe metas de implantação, estabelecendo, para o ano 2008, a capacitação básica em 

alguns projetos específicos; para 2010, o uso para todo o ciclo de vida  90% desse uso em 

acordo com os padrões nacionais da National BIM Standard (NBIMS); para 2012, o pleno 

uso operacional em todas as fases e em todos os projetos; e, para 2020, a automação das 

tarefas ao longo do ciclo de vida, ensejando nesse horizonte o pleno amadurecimento da 

tecnologia. 

As fases de implantação são descritas em maiores detalhes e metas de curto prazo são 

estabelecidas; porém, se observa um foco do documento apenas nos aspectos da tecnologia, e 

o trabalho colaborativo não aparece em nenhum momento como meta a ser atingida, 

denotando que o entendimento é restrito aos aspectos tecnológicos do problema. 

Os apêndices detalham a estratégia. No Apêndice A dessa publicação, são definidos os 

objetivos estratégicos e estabelecidas métricas para avaliar a implementação do processo. É 

fe 28, no qual são 

fixadas metas quantitativas de implantação. Por exemplo: para estabelecer a capacidade 

inicial definida até 2008, um indicador tem o foco na reutilização dos modelos BIM para 

                                                 
27 Bentley Systems, Incorporated. 
28 Disponível em: <http://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/getting-started/what-six-sigma/>. Acesso em: 6 
março 2012. 

http://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/getting-started/what-six-sigma/
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planejamento e projeto, determinando como métrica a redução de 15% no tempo gasto para 

essas tarefas.  

As demais métricas são semelhantes e quantitativas, com foco na aproximação dos padrões 

NBIMS. Percebe-se, porém, que as metas têm pouco encadeamento ao não contemplarem a 

evolução do processo por graus de maturidade e não colocarem na balança todos os fatores 

envolvidos, como: tecnologia, processos e políticas. A abordagem até certo ponto simplista 

mostra uma visão que provavelmente não refletiu sobre todas as nuances que o assunto 

encerra. Ao final, chega-se ao uso total do BIM, mas não fica suficientemente claro como esse 

caminho deve ser percorrido, já que somente metas são colocadas, sem especificar como os 

processos, tanto tecnológicos quanto colaborativos, deverão ocorrer. 

O Apêndice B é mais interessante e procura, por intermédio de perguntas e respostas, preparar 

o usuário para as resistências que ocorrerão, fornecendo de antemão as justificativas 

necessárias. Nas linhas guia de implantação é mostrado que ocorrerão problemas e mudanças 

no processo e são propostas 

com a definição de gerente de BIM e suas responsabilidades, e proposto um 

programa de treinamento para a equipe. O programa de treinamento é detalhado e parece ter 

sido desenvolvido em parceria com a Bentley. 

O manual é superficial quando esboça os comentários sobre a gestão do processo de projeto, 

limitando-se a esclarecer a necessidade do gerente de BIM e a definir as responsabilidades 

convencionais para os agentes projetistas. Nada é falado sobre como o processo irá se 

desenvolver, e o foco principal é no uso da ferramenta e no estabelecimento de metas para 

resultados. 

Uma parte do guia descreve a organização da estrutura de dados, mas o processo aí descrito 

ainda é visto de maneira sequencial e até certo ponto burocrática, não sendo possível perceber 

a interatividade do processo possibilitada pela tecnologia. 

Na configuração do processo, o guia propõe o uso de um modelo mestre com algumas regras, 

sem, contudo, mencionar qual a tecnologia de servidor de modelos será utilizada e como serão 

gerenciadas as trocas de informação. 

Em relação às mudanças que normalmente ocorrem no projeto, o guia direciona para um 

procedimento, não acessível, de autorização prévia, provavelmente um padrão que remeta 

essa decisão para outra instância, mostrando que o processo de trabalho deva ser burocrático, 
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ficando claro que essa importante função de gestão não é do gerente de BIM, porém não 

especificando quem deva ser esse agente, nem sua relação com o processo de projeto. 

No final são feitas as especificações técnicas de modelagem, genéricas e pouco informativas, 

deduzindo-se que o detalhamento deva ser feito no programa em parceria com a Bentley.  

Por fim, é feito um resumo das funções do gerente de BIM, com foco em suas 

responsabilidades, mas, ao longo de toda a leitura do guia, fica claro que o entendimento do 

BIM, embora correto em termos dos resultados a serem obtidos, ainda é simplista ao colocar o 

foco da mudança exclusivamente na tecnologia.  

Os processos de trabalho não são em nenhum momento discutidos, focando-se apenas a fase 

de projeto, não deixando claro, porém, como os agentes externos ao processo  profissionais 

de projeto  serão contratados e como ocorrerão as fases de trabalho. Também nenhuma 

colocação é feita sobre a necessidade da gestão do fluxo das informações, essencial ao 

processo de projeto, tanto na tecnologia convencional quanto na tecnologia BIM. 

 

Building Information Modeling roadmap versão 2, USACE (2010) 

O objetivo desse guia é estabelecer as linhas para a implantação específica do software Revit 

da Autodesk, que foi escrito por essa empresa para o Exército Americano. 

O conteúdo é organizado em três capítulos: Introdução; Fluxo de trabalho de Implantação do 

Revit; e Recursos do Revit. 

O Capítulo um discorre sobre o software em geral, focalizando sua capacidade paramétrica e 

reforçando os conceitos de integridade resultantes de um modelo BIM. 

O Capítulo dois aborda, de maneira mais prática, a implementação do Revit; são colocados 

pontos importantes para otimizar o uso da ferramenta e recomendadas boas práticas 

relacionadas à estratégia de modelagem, e com um enfoque elucidativo na definição dos 

espaços de trabalho, ou worksets, como são denominados. Nesse ponto específico é colocada, 

de um ponto de vista estritamente técnico, a questão do compartilhamento do modelo e da 

colaboração, deixando claras, porém, as diferentes estratégias recomendadas  o que para o 

objetivo de um guia prático é adequado e evita problemas futuros para os usuários. 

São colocadas também questões importantes relacionadas à evolução do grau de detalhamento 

do modelo nas diferentes fases de desenvolvimento do projeto. O Capítulo três propõe 
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recomendando alguns procedimentos que irão facilitar o trabalho do usuário e evitar 

problemas futuros. 

O guia finaliza direcionando detalhes mais abrangentes e específicos para um plano de 

treinamento que é fornecido pela Autodesk e enumerando as etapas desse treinamento.  

Conclui-se que a proposta do guia como um plano de implementação do BIM não é adequada, 

pois, embora tecnicamente apropriado, ele traz poucas referências sobre o BIM e sua gestão 

ou implantação. É exclusivamente focado na implantação de uma ferramenta específica de 

modelagem  no caso, o Revit.  

 

BIM Guides serie 1, General Services Administration (2007) 

O guia da General Services Administration (GSA) foi originado a partir do programa de 

-4D-

ano 2003. 

A GSA29 é o órgão norte-americano responsável pela administração dos edifícios públicos, 

que movimentou 12 bilhões de dólares em investimentos de construção e manutenção desses 

edifícios. Um estudo do NIST identificou a falta de interoperabilidade da informação como a 

principal causa do desperdício e retrabalho dentro desse amplo programa da GSA. Do total 

investido, 4,2% foi estimado como desperdício, o equivalente a 650 milhões de dólares.   

Foram identificados os seguintes itens prioritários a serem superados com a implantação do 

programa BIM: erros e omissões de projeto; documentação da etapa de as-built; problemas na 

fase de uso e ocupação; validação de medidas para análises espaciais; e desempenho 

energético. 

O programa focou inicialmente no problema da validação dos espaços, essencial para a 

determinação dos valores de utilização de seu portfólio imobiliário. 

O guia oficial da GSA teve sua primeira versão no ano 2007, denominanda GSA BIM Guide 

Series 1  Overview e Series 2  Spatial Program Validation. A série de guias cresceu para 

um total de oito volumes, organizados atualmente na seguinte relação: Série 1: 3D-4D-BIM  

visão geral / Série 2: Validação da programação de uso dos espaços / Série 3: 3D, 

Escaneamento a laser / Série 4: BIM 4D / Série 5: Operação e desempenho energético / Série 

                                                 
29 Disponível em: <http://www.gsa.gov/portal/category/100000>. Acesso em: 6 março 2012. 

http://www.gsa.gov/portal/category/100000
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6: Validação da circulação e segurança / Série 7: Elementos do edifício / Série 8: Gestão das 

utilidades e instalações. 

A Série 1 é destinada aos funcionários, consultores e prestadores de serviço da GSA. Oferece 

uma visão geral do Programa Nacional e contém as tecnologias e serviços de suporte, em um 

texto abrangente para ser usado como um guia de referência pelos membros da GSA, para 

determinar os tipos de aplicações em BIM adequados para cada projeto específico. 

A Série 2, destinada à validação do programa de uso dos espaços, tem por objetivo estabelecer 

as diretrizes para a medição dos espaços de maneira consistente e eficiente. A validação 

desses espaços constitui uma importante métrica para usos posteriores, como o 

estabelecimento de orçamentos, contratos para a ocupação, determinação da renda obtida com 

os edifícios, etc. 

Como todos os projetos e obras da GSA são contratados de terceiros, é importante, já durante 

a fase de concepção dos projetos, que as diferentes equipes de projetistas tenham um critério 

único para a determinação dos espaços, para que eles possam ser aprovados em termos de uso, 

conforme o programa de necessidades. 

Foi desenvolvido um padrão denominado GSA Concept Design View para a incorporação em 

seus softwares de modelagem. Esse padrão foi produzido para ser utilizado através do formato 

neutro IFC, com a finalidade de gerar modelos BIM que possam ser verificados 

automaticamente pelos requisitos espaciais da GSA. 

Essa série está dividida em quatro seções principais: 

Seção um: Programa Espacial BIM  descreve o objetivo geral, história e processo para a 

apresentação do programa espacial BIM e os requisitos de modelagem para criar o BIM e 

para a sua apresentação em IFC. 

Seção dois: Espaços e zonas  descreve como e aonde criar os limites do espaço e como 

atribuir as informações necessárias para referenciá-las aos objetos espaciais.  

Seção três: Elementos de construção  descreve os elementos de construção necessários 

para a validação espacial. 

Seção quatro: Regras e análises do modelo BIM  descreve as regras de análise às quais 

serão submetidos os modelos BIM, destacando casos especiais que podem afetar essa 

análise  
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A Série 3 tem por objetivo estabelecer diretrizes técnicas e normativas para o uso da 

tecnologia de escaneamento a laser, com a finalidade de: melhorar a documentação da fase de 

as-built; gerar documentação para a preservação e conservação do patrimônio histórico; e 

propiciar visualização para aperfeiçoar a gestão das instalações. 

A Série 4 objetiva conceituar e estabelecer diretrizes técnicas para o uso da tecnologia BIM, 

em conjunto com o planejamento de obras, conhecido como BIM 4D. 

Essa série está organizada em três seções: na primeira são fornecidos os principais conceitos; 

na segunda é feita a definição para o escopo de trabalho em 4D e a definição do nível de 

detalhe a ser trabalhado; e a terceira seção desenvolve e especifica os requisitos técnicos 

necessários. 

A Série 5 estabelece as diretrizes técnicas para auxiliar o estudo do desempenho energético 

dos seus edifícios. É um guia que define, essencialmente, os conceitos básicos para uma 

análise BIM do desempenho energético de um edifício e determina uma série de definições de 

espaços, de critérios de cálculo e de formatos de arquivos (IFC, IFCxml, gbXML,) 

necessários para as análises energéticas. 

A Série 6, que trata da validação da circulação e segurança, não apresenta um manual 

impresso, mas remete a um projeto desenvolvido em conjunto com a empresa Solibri30 e o 

Georgia Institute of Technology31, com o objetivo de automatizar um método para avaliar e 

aprovar a circulação em edifícios de tribunais federais.  

Esse estudo de caso foi apresentado pelo Professor Charles Eastman no Congresso TIC 

201132. Nesse congresso foi exposto o problema básico: as rotas entre público, juízes, 

advogados e réus em tribunais têm requisitos de segurança, não podendo se comunicar 

diretamente. 

Para o estudo da circulação foram simuladas, com o software Solibri Model Checker, 27 mil 

rotas possíveis usando 302 regras de circulação em apenas dez segundos de processamento. 

Tanto a Série 7, que trata de elementos construtivos do edifício, quanto a Série 8, que aborda 

a gestão das instalações, não se encontravam disponíveis para ser baixadas no site da GSA, na 

ocasião da pesquisa. 

                                                 
30 Disponível em: <http://www.solibri.com/>. Acesso em: 6 março 2012. 
31 Disponível em: <http://www.gatech.edu/>. Acesso em 10 março 2012. 
32 Disponível em: <http://www.lcad.ufba.br/tic2011/>. Acesso em 10 março 2012. 

http://www.solibri.com/
http://www.gatech.edu/
http://www.lcad.ufba.br/tic2011/
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A análise global de toda a série dos guias pesquisados oferece uma visão abrangente do 

projeto de implantação do BIM, focando aspectos prioritários para a GSA. O guia é redigido 

de forma clara e didática, com ênfase no aspecto prático, mas bem-fundamentado, sem se 

prender a aplicativos específicos e procurando colocar as diretrizes em termos universais para 

sua utilização. 

 

General Buildings Information Handover Guide,  

NIST (2007) 

 

O objetivo desse guia é auxiliar o desenvolvimento da AEC, fornecendo orientação em 

metodologia, tecnologias e normas para melhorar a eficiência e a qualidade do uso, e 

compartilhamento da informação através do ciclo de vida das edificações. Ele oferece uma 

estrutura de representação para definição e entrega de pacotes de informação entre os 

participantes de empreendimentos, procurando abranger as esferas empresariais e 

institucionais. 

A estratégia principal recomendada pelo guia é baseada na necessidade das informações para 

os clientes a jusante de cada fase do processo do empreendimento e na maneira como essas 

informações poderão ser utilizadas. 

Um importante conceito apresentado é o da informação estruturada. Os dados são estruturados 

de forma a ser interpretados por computadores, sem necessidade da intervenção humana. Essa 

estruturação permitirá um alto grau de integração e de automação dos processos de trabalho. 

Concluímos que esse guia atende aos objetivos propostos e, por trazer em si um conhecimento 

de base, pode fornecer as diretrizes para se escreverem guias de implantação.  

Nesse sentido, ele aborda, do ponto de vista conceitual e metodológico, as etapas necessárias 

para esse fim, tratando-se, portanto, de um guia da infraestrutura do conhecimento.  
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Bim Requirements, Senate (2007) 

Senate Properties33 é a empresa estatal da Finlândia, subordinada ao Ministério das Finanças, 

responsável pelo gerenciamento do patrimônio imobiliário do governo finlandês. 

Os requisitos especificados ao longo desse guia visam atender às demandas de edifícios novos 

e de reformas de edifícios estatais do governo finlandês. 

O objetivo do guia é desenvolver procedimentos operacionais gerais em projetos para o uso 

da tecnologia BIM, especificando, de forma detalhada, os requisitos para a construção de 

modelos de informação. Trata-se de um guia que visa cobrir os estágios principais do ciclo de 

vida de uma edificação, entendendo a modelagem BIM como um processo que irá tornar os 

projetos mais precisos e com isso servir de base para dar suporte a decisões de investimentos 

a partir da comparação de escopos e de alternativas visando ao desempenho em longo prazo 

das edificações em seu ciclo de vida. 

O desempenho energético é enfatizado nesse guia, ficando clara a necessidade de sua 

simulação em fase de projeto e, posteriormente, de sua gestão eficaz na fase de operações. O 

guia também entende que a qualidade das soluções de projeto virá principalmente do trabalho 

colaborativo de troca de informações entre os agentes envolvidos; porém, deixa claro que a 

colaboração não descartará as responsabilidades e as habilidades individuais de cada 

especialidade. 

O guia é extenso, constituindo-se de oito volumes: Volume 1: Aspectos gerais / Volume dois: 

Modelagem a partir dos edifícios existentes / Volume três: Projeto de Arquitetura / Volume 

quatro: Projeto de Instalações /  Volume cinco: Projeto Estrutural / Volume seis: Garantia de 

qualidade e modelos combinados / Volume sete: Levantamento de quantitativos / Volume 

oito: Uso dos modelos com objetivos de visualização. 

O volume 6, focado na garantia de qualidade e nos modelos combinados, será analisado com 

maior profundidade, visto que seu escopo é de aplicação maior aos objetivos desta tese. 

O guia declara, logo no princípio desse volume, que seu principal objetivo é melhorar a 

qualidade das soluções de projeto e as trocas das informações entre as partes envolvidas. Para 

que esse objetivo seja alcançado, ele deixa claro a importância da responsabilidade do cliente 

e dos próprios projetistas.  

                                                 
33 Disponível em: <http://www.senaatti.fi/index.asp?siteID=2>. Acesso em: 6 março 2012. 

http://www.senaatti.fi/index.asp?siteID=2
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Como princípio geral, o guia entende que a garantia de qualidade do modelo BIM diz respeito 

principalmente à validação do seu modelo no formato IFC. Estabelece que o processo de 

garantia da qualidade seja dividido em duas partes: a parte dos projetistas e a parte do cliente. 

Os projetistas devem ser responsáveis integralmente pelo seu processo interno de qualidade e, 

nesse sentido, o objetivo do guia é apenas fornecer recomendações baseadas em boas práticas 

de trabalho. 

Como orientação importante, o guia aconselha que, antes do envio do modelo para a 

aprovação do cliente e posterior distribuição aos demais, o modelo seja verificado no seu 

formato nativo e também no formato IFC, recomendando também que o processo de 

verificação interno ao escritório seja feito por um profissional especializado nesse tipo de 

análise, que não seja o autor. 

São recomendados também dois métodos para garantir a qualidade do modelo BIM: métodos 

de checagem, para situações pontuais, e métodos de análise, para análise sistêmica, mais 

relacionada com o desempenho esperado do edifício, simulado através do uso do modelo 

BIM. 

O entendimento do guia com relação ao processo de qualidade do modelo é essencialmente o 

de sua análise de compatibilidade e de integridade do seu formato IFC. 

Ele entende que o modelo final, resultante da combinação dos modelos das especialidades 

individuais, deverá ser checado em termos de sua integridade e do atendimento dos requisitos 

do cliente, o que inclui a análise do desempenho. 

Embora não fique explícito, o guia se apropria de diversas ilustrações obtidas a partir do 

software Solibri Model Checker, um software especializado exatamente nessas duas 

características de análise: integridade do modelo BIM e atendimento de requisitos de 

programa. 

Porém, o guia não aborda como a gestão do processo de projeto e principalmente a gestão do 

fluxo das informações devam ser feitas para que o modelo resultante tenha a qualidade 

esperada. Esse é o ponto falho do guia  não abordar a gestão do processo, limitando-se a 

focalizar o resultado desse processo. Não há dúvida que, se somente o produto for analisado, 

isso causará impacto no processo e provocará ciclos de retrocesso, uma vez que apenas a 

análise individual de cada especialidade  enfatizada como responsabilidade do projetista  

não garante por si só a integração e a colaboração ao longo do processo. 
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Também se dá pouca ou nenhuma atenção à tecnologia para a troca de informações e a 

geração de modelos federados. No aspecto de processos colaborativos, o guia também é 

omisso. 

Concluindo, o guia mostra-se bastante completo na parte da gestão do Modelo BIM, mas é 

falho na gestão do processo de projeto para dar suporte a essa tecnologia. 

 

National Building Information Modeling Standard Version 1 - Part 1: Overview, 
Principles, and Methodologies, NIBS (2008) 

A partir de uma visão global da ineficiência da construção civil nos Estados Unidos, em que 

em 2008 se estimou um movimento financeiro da ordem de um trilhão e duzentos e oitenta e 

oito milhões de dólares (US$ 1.288.000.000), com uma perda aproximada em torno de 57%, 

decorrente das inúmeras deficiências sistêmicas, representando um montante de seiscentos 

bilhões de dólares (US$ 600.000.000.000), desperdiçados ano após ano, o National Institute 

of Building Sciences (NIBS), ao publicar esse guia, sinaliza o BIM como alternativa para 

redução dessas perdas e melhoria do processo.  

O NIBS criou o National Building Information Modeling Standard (NBIMS), comitê cujos 

planos e métodos de trabalho, organização, filosofias, políticas, incluídos em seu projeto, se 

constituirão em uma norma nacional composta por guias, classificações, práticas 

recomendadas e especificações. 

Esse guia é o primeiro de uma série e contempla os princípios gerais que nortearão o 

desenvolvimento de outros manuais de especificações de processos a serem adotadas a partir 

de proposições consensuais entre os agentes do setor. 

A visão principal do guia é estabelecer princípios para o BIM em todo o ciclo de vida do 

edifício, tendo a interoperabilidade aberta como um dos seus pilares para promover essa 

ampla integração. Esse guia é dividido em cinco seções, e sua abordagem conceitual busca 

abranger os conceitos e requisitos que deverão se constituir em norma. 

Os conceitos-chave relacionados à interoperabilidade e à troca de informações a partir de 

IDM e MVD são bem-fundamentados, mostrando que, mais que um guia técnico, trata-se de 

um referencial para a organização de processos em BIM. 

Como anexo a esse primeiro documento, foi também definido um modelo de maturidade, o 

Capability Maturity Model (CMM), para ser usado como instrumento de medida do grau de 
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maturidade de implementação do BIM. Esse modelo parte de requisitos mínimos e por meio 

da avaliação de requisitos de desempenho chega até a modelos evoluídos de implementação e 

interoperabilidade pelo ciclo de vida. 

 

National Guidelines for Digital Modeling, CRC-Australia (2009) 

O Cooperative Research Centre (CRC) é uma associação constituída por empresas e 

representantes do setor da construção civil australiana. Congregado na Queensland University 

of Technology34, o CRC subordina-se ao programa de pesquisas do governo australiano. Um 

de seus objetivos é o desenvolvimento de tecnologias-chave, ferramentas e sistemas de gestão 

para melhorar a eficiência da indústria da construção na Austrália. 

O guia em análise é um dos resultados dessa iniciativa do CRC. Sua meta é a discussão do 

uso da tecnologia BIM pela indústria da construção civil australiana, o objetivo de encorajar o 

desenvolvimento e a adoção de uma prática nacional normatizada. A ênfase da publicação é 

menos nos aspectos tecnológicos e mais nos processos e nas questões políticas que podem 

auxiliar a obter o pleno potencial do BIM. 

O guia apresenta riqueza de informações, e um de seus aspectos mais significativos é trazer 

informações relevantes para os agentes envolvidos que querem ampliar seus conhecimentos 

sobre o impacto do BIM em suas profissões e como incorporá-lo efetivamente em seus 

processos de trabalho. 

Outro aspecto importante desse guia é oferecer uma estrutura comum de linguagem para 

orientar no desenvolvimento de práticas de trabalho. Quando as práticas ainda não estão 

consolidadas, como no caso do BIM, a ausência de pontos comuns, mesmo que rudimentares, 

aumenta as chances de as pessoas não chegarem, através do diálogo, a um alinhamento dos 

seus objetivos. 

O guia vem acompanhado de um documento anexo composto de seis estudos de caso, 

utilizando processos colaborativos em BIM. Cada um dos casos é ilustrado com desenhos e 

fotografias. A descrição desses estudos de caso inclui o programa de necessidades do projeto, 

as perspectivas de cada um dos agentes envolvidos, as razões de adoção do BIM, detalhes dos 

aplicativos utilizados, níveis de detalhes dos modelos, resumos dos fluxos de trabalho 

                                                 
34 Disponível em: <http://www.qut.edu.au/>. Acesso em: 6 março 2012. 

http://www.qut.edu.au/
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adotados, processos colaborativos, requisitos de treinamento, problemas e soluções, e uma 

avaliação das principais contribuições do BIM para o projeto. 

As seções iniciais desse guia oferecem uma boa visão geral para os leitores iniciantes, 

incluindo os principais usos dos modelos BIM. São introduzidos conceitos importantes, como 

o da qualidade do modelo, fases de desenvolvimento do modelo e nível de detalhe dos 

objetos. Essas seções são de interesse particular para os agentes que trabalham no nível 

estratégico dentro das organizações, pois apresentam o espectro das opções de uso do BIM 

com os desafios correspondentes associados.  

As seções seguintes são de interesse mais específico para os profissionais, oferecendo 

recomendações de boas práticas de modelagem, introduzindo o que deve e o que não deve ser 

modelado, a quantidade apropriada de dados a ser incorporada ao modelo nos diferentes 

estágios do projeto e quando a modelagem deve ser considerada concluída. 

São oferecidos conselhos para a configuração dos modelos e para o estabelecimento de 

protocolos de trabalho para a equipe de projetos, juntamente com instruções de implantação 

prática do BIM, incluindo fluxos de trabalho e listas de verificação que consistem em definir, 

feitas.  

O guia pode ser entendido, de maneira geral, como um guia gerencial para a implantação do 

BIM, descrevendo, mais que uma norma prescritiva, as mudanças necessárias nos processos 

da indústria. Porém, apesar da relevância dos aspectos abordados, a discussão de modelos 

para a gestão do processo de projeto continua restrita às questões da coordenação BIM do 

modelo, que é discutida de maneira bem completa nos pontos relacionados à qualidade da 

auditoria do modelo, sem, contudo, propor metodologias de gestão que deem suporte ao 

desenvolvimento da modelagem. 

Da mesma forma, embora a IDM e seus principais componentes sejam descritos de maneira 

clara e simplificada, sua correlação com o processo de projeto, principalmente na definição do 

fluxo das informações e das trocas entre os agentes, não é mencionada.  

BIM Execution Planning Guide, PennState (2010) 

Esse guia foi desenvolvido pela Universidade Estadual da Pensilvânia através de um 

programa de pesquisa denominado Computer Integrated Construction Research Program35. 

                                                 
35 Disponível em: <http://www.engr.psu.edu/ae/cic/>. Acesso em: 6 março 2012. 

http://www.engr.psu.edu/ae/cic/
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O objetivo do guia é servir de manual prático para as equipes de projeto, de modo a orientar 

na elaboração de um plano estratégico para a implantação do BIM desde os estágios iniciais 

de um projeto. 

O guia está estruturado em oito capítulos, resumidos a seguir:  

Capítulo um: visão geral da metodologia proposta para estabelecer um plano de implantação 

em BIM / Capítulo dois: metodologia para identificar os usos a serem dados para o BIM / 

Capítulo três: metodologia para planejar o processo de projeto em BIM / Capítulo quatro: 

metodologia para definir as trocas de informações / Capítulo: metodologia para definir a 

infraestrutura para dar suporte ao processo BIM / Capítulo seis: metodologia estruturada para 

a implantação do processo BIM em uma equipe, através de reuniões e tarefas intermediárias / 

Capítulo sete: metodologia para a implantação do BIM dentro de organizações / Capítulo oito: 

conclusões e recomendações a partir das lições aprendidas na elaboração do guia. 

Juntamente com o guia é fornecido um modelo para ser preenchido pela equipe de projeto, de 

maneira a acompanhar cada passo previsto dentro do guia. 

De todos os guias analisados, este em particular apresenta, de forma clara e estruturada, o 

BIM como um processo. Ao identificar cada um dos usos do BIM é utilizada a metodologia 

da BPMN para representar os agentes, as atividades e as trocas de informação. 

Para documentar as trocas, é proposta, em particular, uma planilha que identifica os agentes e 

as informações necessárias para cada uma das tarefas do processo. São fornecidos mapas 

genéricos para diversos usos do BIM  

Além desses mapas genéricos, é fornecido também um exemplo preenchido com o estudo da 

construção de um laboratório. 
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Projeto InPro, Benning et al. (2010a) 

O Open Information Environment for Knowledge-based Collaborative Processes throughout 

the Lifecycle of a Building36 (InPro)  programa de pesquisas desenvolvido durante quatro 

anos, de 2006 a 2010  foi copatrocinado pela Comissão Europeia, tendo um orçamento de 13 

milhões de euros. Participaram desse projeto vinte organizações de nove países europeus. O 

programa foi liderado por cinco construtoras europeias em associação com empresas de 

consultoria em TI, arquitetos, universidades e centros de pesquisa. 

O principal objetivo desse projeto foi o desenvolvimento de uma metodologia para o processo 

de projeto colaborativo de edifícios em suas fases iniciais, e de uma Plataforma de 

Informações Aberta (Open Information Environment  OIE), segundo Tarandi e Houbaux 

(2010). 

Um ponto relevante na abordagem do InPro foi a integração entre a tecnologia da informação 

e os processos de gestão dos negócios. Essa integração foi definida como a relação entre um 

business pull technology push). 

A metodologia desenvolvida como produto do InPro se sustenta a partir do desdobramento de 

três diretrizes estratégicas do projeto:  

1. O desenvolvimento de novos conceitos de negócios e processos para o trabalho 

colaborativo, baseado em modelos BIM em interface de informações aberta; 

2. Uso inteligente da Tecnologia da Informação através do compartilhamento, troca e 

reuso das informações durante o ciclo de vida da edificação; 

3. Desenvolvimento de ações de suporte para implantação direta na construção civil 

europeia. 

O trabalho desse projeto de pesquisa foi organizado em dez pacotes (Work Packages), 

estruturados em quatro grupos correlacionados com os objetivos do projeto (Figura 43). 

 

 

 

 

                                                 
36 Disponível em: <http://www.inpro-project.eu/main.asp>. Acesso em: 6 março 2012. 

http://www.inpro-project.eu/main.asp
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Figura 43: Macroestrutura do Projeto InPro 

 

Fonte: Adaptado de Benning et al. (2010b) 

 

Os conceitos de negócios, desenvolvidos no WP1, criam incentivos para que o setor da 

construção foque sua atenção nas fases iniciais do projeto (early design). O WP2 visa à 

estruturação dos processos iniciais de colaboração e de comunicação do projeto com uma 

perspectiva do ciclo de vida. Os processos de negócios, com suporte de tecnologia da 

informação, foram desenvolvidos no WP3 e integrados no WP4. 

As inovações de negócios integradas com suas tecnologias de apoio para o ambiente de 

informação aberta foram desenvolvidas no WP5 e validadas em projetos pilotos de grande 

escala no WP6. 
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O objetivo dos WPs 7, 8 e 9 era estruturar o treinamento, a exploração e a disseminação de 

conhecimentos. A gestão do projeto como um todo foi realizada no WP10. 

A Plataforma de Informações Aberta, desenvolvida no WP5, foi elaborada em uma 

plataforma de TI denominada Open ICT Platform (OIP) que consistia em um servidor de 

modelos, Share-A-space, Eurostep (2011), que utilizava padrões abertos em IFC. 

A arquitetura dessa plataforma na qual o hub de colaboração BIM foi inserido está projetada 

para dar suporte a: modelo completo; modelos agregados de diferentes disciplinas; exportação 

e importação de modelos parciais; gerenciamento de mudanças e fluxos de trabalho; troca de 

informações utilizando um modelo neutro de troca baseado em IFC. 

O uso prático dessa plataforma foi demonstrado a partir de provas de conceito e do 

mapeamento de sete processos-chave: 

Processos-chave  

KP1: Coordenação entre o projeto de arquitetura e projetos complementares. 

KP2: Colaboração e fluxo de trabalho de aprovação. 

KP3: Análise energética. 

KP4: Planejamento de obra baseado em modelo 4D. 

KP5: Definição dos escopos de projeto em termos de quantidade, qualidade, 

funcionalidades e responsabilidades. 

KP6: Gestão dos requisitos do cliente. 

KP7: Gestão dos custos. 

O relatório final aponta, de forma positiva, para o atendimento dos objetivos do projeto e 

enumera suas principais realizações, conforme Tarandi e Houbaux (2010): 

1. Foi desenvolvida uma metodologia e demonstrado que o processo de projeto 

colaborativo integrado é viável, prático e benéfico para todos os agentes envolvidos. 

2. Foram identificadas soluções genéricas e desenvolvida uma estrutura para a 

colaboração. 

3. Foram descritos os fluxos de trabalho para os processos-chave da colaboração aberta. 

4. Simultaneamente aos desenvolvimentos avançados em padrões IFC e ferramentas para 

implantação imediata, desenvolveu-se uma plataforma para a colaboração semântica 

plena. 
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5. O conhecimento desenvolvido pelo InPro foi adotado pela buildingSMART e 

incorporado no plano de ações de companhias importantes.  

 

2.6.22 Considerações sobre a Revisão Bibliográfica 

Na revisão bibliográfica, procurou-se criar a base que foi considerada indispensável à 

proposição da Estrutura Conceitual, objetivo principal desta tese.  

O processo de projeto é complexo e contempla as visões de fluxo, conversão e geração de 

valor, sendo necessárias técnicas específicas para o seu planejamento. Nesse sentido, foi feita 

a revisão da metodologia Adept, incluindo-se a gestão do curto prazo a partir de técnicas de 

last planner. 

No contexto do empreendimento, o processo de projeto apresenta fundamental importância 

para todos os agentes envolvidos, cada um deles com suas diferentes visões, exigindo da 

gestão do processo que coordene essas visões e, ainda, esteja atenta a todas as interfaces entre 

elas. 

Para a introdução do conceito BIM foi necessária a revisão dos conceitos de Modelagem e de 

Modelo de Dados. Verificou-  

resultante do processo de modelagem). 

Ainda relativo aos conceitos de BIM, destacando-se a natureza paramétrica de seus objetos, 

foram apresentados os principais usos e benefícios. 

Os pilares da interoperabilidade, IFC, IFD, IDM, MVD foram tratados pela revisão, 

mostrando a importância da interoperabilidade para possibilitar a correta troca de informações 

entre os agentes e entre os softwares das diferentes especialidades. Verificou-se que o IFC é a 

base mais importante desses conceitos e que dele derivam as propriedades e relações entre os 

elementos de um edifício. 

Dando suporte à proposição desta tese, foi efetuada a revisão do conceito de LOD, que se 

mostra ambíguo na literatura, pois LOD ora subentende nível de detalhe das informações 

geométricas e ora subentende nível de detalhe das informações não geométricas. A falta de 

um aprofundamento desse tema na literatura mostrou uma oportunidade de pesquisa que 
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possibilitará uma futura inserção das propriedades não geométricas na Estrutura Conceitual 

proposta. 

A gestão do processo de projeto foi tratada na revisão, buscando extrair os seus principais 

fundamentos para, com isso, transpor, adequar e propor extensões para a gestão do processo 

de projeto dentro da Estrutura Conceitual. Os processos de análise crítica e controle de 

qualidade foram particularmente importantes nesta parte da revisão, pois constituem 

elementos fundamentais para a gestão do processo de projeto. 

Novos agentes têm sido criados com o desenvolvimento do BIM; em particular, foi feita uma 

revisão sobre o Gerente de BIM e questionada a sua real necessidade, concluindo-se que a 

melhoria da formação dos Coordenadores de Projeto atuais é um caminho aparentemente 

melhor a ser seguido, ao invés da criação de novas funções e a consequente fragmentação do 

conhecimento nas organizações. 

O compartilhamento dos modelos foi também estudado, sendo vistas as diferentes 

modalidades de mecanismos de troca, desde os mais simples até os mais sofisticados, como os 

modelos está na base do processo de colaboração entre os agentes, havendo necessidade de 

que essa troca seja feita em bases tecnológicas adequadas.  

De igual relevância, foram revisados os principais sistemas de classificação da informação do 

edifício, conhecimento básico necessário para o processo de modelagem. Vale salientar que a 

nova norma Brasileira de BIM  ainda não publicada  adotará o sistema de classificação a 

partir das OmniClass. 

As fases do processo de projeto em BIM modificam-se, pois o efeito de superposição entre 

atividades é potencializado pela tecnologia e, por esse motivo, o BIM é um grande facilitador 

(2009) relativo aos estágios de adoção do BIM na indústria como um todo. Esse modelo, 

bastante utilizado na literatura, consegue antever e auxiliar as empresas e profissionais 

mostrando principalmente que o processo de implantação do BIM é gradual e evolutivo. 

Finalmente os principais guias e manuais de implementação do BIM foram tratados na revisão 

bibliográfica, sendo encontradas diferentes visões, algumas excessivamente tecnológicas para 

a implementação prática de softwares e outras mais conceituais, buscando colocar o BIM na 

perspectiva de um processo de longo prazo dentro do ciclo de vida da edificação. 
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A partir da leitura crítica desses manuais, verificou-se que em nenhum deles é feita a 

proposição de uma estrutura conceitual que possa integrar o processo de modelagem com o 

seu resultado  modelo de informação  de maneira coordenada e buscando indicadores do 

desempenho do processo. Essa lacuna será explorada na proposição da Estrutura Conceitual. 
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3  Metodologia  

Este capítulo apresenta o processo e as técnicas selecionadas para se alcançar os objetivos 

propostos na pesquisa. Os métodos são introduzidos inicialmente (3.1) e depois o processo e 

as técnicas utilizadas para a condução da pesquisa são definidos (3.2). 

 

3.1 Métodos  

O BIM tem sido definido em muitas publicações, seminários e workshops como uma 

sua eficácia e eficiência.  

Muito se fala e se escreve sobre BIM, mas nem sempre sob bases corretas. O termo BIM foi 

citado por Charles Eastman como um enorme chavão (informação verbal)37   e muito do que 

se observa na prática são afirmações errôneas sobre o BIM, que afloram e se propagam de 

maneira caótica nos diversos meios de comunicação. 

O que se espera normalmente de uma definição é que ela delimite o campo semântico. No 

entanto, com o termo BIM ocorre o que se -se 

no cotidiano um emaranhamento dos conceitos de modelagem da informação com modelo da 

informação e visões discrepantes sobre a implantação e a gestão do BIM nas empresas.  

Poucos percebem a necessidade da gestão integrada entre o processo de projeto e o processo 

da modelagem da informação. 

Esses fatos justificaram a necessidade de a pesquisa buscar o desenvolvimento de uma 

estrutura conceitual, colocando o BIM como o agente integrador de processos e não apenas 

como um conjunto desarticulado de tecnologias e processos.  

 

 

                                                 
37 Charles Eastman se referiu ao BIM como um grande chavão (huge buzzword) em palestra proferida no evento 
TIC 2011 em Salvador. 
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Caracterização do tipo de problema envolvido na pesquisa 

Comumente a pesquisa envolve a solução de problemas. Uma simples classificação de tipos 

de problemas é dada por Fellows e Liu (2003):  

1. Problemas fechados  problemas simples com uma solução correta. A existência do 

problema, a sua natureza e as variáveis envolvidas podem ser identificadas facilmente. 

São problemas comuns que podem ser solucionados com facilidade através de 

 

2. Problemas abertos  tendem a ser complexos; a existência do problema pode não ser 

detectada de início, pois, provavelmente, o problema tem natureza dinâmica e suas 

variáveis são difíceis de ser isoladas. Pode não ser evidente quando a solução é 

alcançada, e muitas soluções alternativas podem ser possíveis. A solução desses 

problemas pode vir de insights do pesquisador. 

O problema tratado na pesquisa é de natureza não trivial e envolve características complexas, 

evoluindo de uma formulação inicial. Após interações com a prática e o conhecimento 

adquirido, houve insights que possibilitaram várias opções de solução. Portanto, a pesquisa, 

ao tratar do desenvolvimento de uma estrutura conceitual para a gestão do BIM, lida com um 

problema aberto. 

Definição do método da pesquisa 

Existem várias formas para se definir o método de pesquisa; Hughes, C. (2003) define o 

método de forma simplificada em duas etapas: a construção e o teste da teoria. Phillips e Pugh 

(2000) definem três categorias de pesquisa, a exploratória, a de testes de hipóteses e a de 

solução de problemas. Fellows e Liu (2003) trabalham com os conceitos de pesquisa 

qualitativa e pesquisa quantitativa 

A natureza do objetivo da pesquisa, que é desenvolver uma estrutura conceitual, requer 

aspectos tanto de natureza qualitativa quanto de natureza quantitativa e foram adotados os 

conceitos de Fellows e Liu (2003) descritos a seguir. 

Na pesquisa qualitativa, a exploração do assunto é realizada sem formulações anteriores. O 

objetivo é ganhar entendimento e coletar informações e dados de forma que a teoria emerja. A 

pesquisa qualitativa procura obter insights e entendimentos do porquê de as coisas 

acontecerem de uma certa maneira, para determinar os significados para os quais as pessoas 

atribuem eventos, processos e estruturas. 
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A pesquisa quantitativa adota o método científico no qual o estudo inicial da teoria na 

literatura gera objetivos com proposições e hipóteses a serem testadas. A pesquisa é feita 

através da avaliação de aplicações práticas e, segundo Segundo Fellows e Liu (2003), tem por 

objetivo determinar relacionamentos por meio de dados factuais. A sua abordagem é a de 

(snapshots), usados para resolver questões do tipo: o quê, quanto ou quantos. 

Paralelamente à pesquisa bibliográfica, iniciada pelos temas mais gerais, foram feitas as 

pesquisas qualitativa e quantitativa, surgindo novas questões e com isso a necessidade do 

aprofundamento da pesquisa bibliográfica. 

A metodologia adotada nesta tese utilizou as pesquisas qualitativa e quantitativa de forma 

combinada, sendo que a primeira precedeu a segunda, ocorrendo a triangulação dos dados 

quantitativos com os qualitativos e o paralelismo da revisão da literatura (Figura 44). 

Figura 44: Triangulação dos dados quantitativos e qualitativos e paralelismo da 

revisão da literatura 

 

Fonte: Adaptado de Fellows e Liu (2003) 
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3.2 Processo da pesquisa 

A pesquisa evoluiu em quatro fases distintas (Figura 45), detalhadas a seguir. 

Figura 45: Esquema das fases de desenvolvimento da pesquisa 

 

Fonte: Autor 

 



174 
metodologia 

Fase 1 

A partir do projeto inicial da pesquisa que dava continuidade ao problema do planejamento do 

processo de projeto de edifícios, problema pesquisado na dissertação de mestrado do autor, 

definiu-se como ponto de partida o levantamento da situação atual da gestão do processo de 

Projeto, vista sob o foco da implantação recente no Brasil da Tecnologia BIM. 

Para isso foram realizadas onze observações participantes de projetos recentes, nos quais se 

constataram barreiras para o desenvolvimento da Gestão do Processo de Projeto, o que 

auxiliou na caracterização da situação atual e reforçou as justificativas da pesquisa.   

A partir desse quadro inicial foram identificados os fatores chave que afetam o 

desenvolvimento da AEC justificando a proposição de novas formas de trabalho que possam 

superar as barreiras atuais relacionadas tanto aos aspectos da Colaboração quanto do 

desenvolvimento de projetos. 

A revisão bibliográfica nessa etapa preocupou-se com o entendimento geral dos conceitos 

sobre o BIM e com o estudo de diversos manuais de implementação dessa tecnologia. 

Buscou se identificar os níveis de implantação já alcançados em outros países e conhecer as 

diferentes abordagens. Foram constatadas lacunas nesses manuais, muitos essencialmente 

técnicos e outros com abordagens combinando gestão e tecnologia, porém de forma 

superficial.  

Dentro da fase 1 da pesquisa iniciaram-se contatos com pesquisadores internacionais a partir 

da participação do autor no evento CIBW78 realizado em outubro de 2010 na cidade do 

Cairo, Egito. A participação nesse evento serviu de base para o entendimento da fase atual das 

pesquisas relacionadas ao uso da tecnologia da informação na construção civil e mais 

especificamente da tecnologia BIM. 

Foram contatados no evento os seguintes pesquisadores: Prof. Rafael Sacks, do Technion 

Israel Institute of Technology; Prof. Robert Owen, da Universidade de Salford, da Inglaterra; 

e M. Léon Berlo, da TNO Innovation for Life da  Holanda. 

Com esses pesquisadores foi adotada a estratégia de propor trabalhos conjuntos visando 

estimular o desenvolvimento da pesquisa com as suas colaborações. Foram propostos artigos 

para os congressos seguintes do CIBW78  Nice e CIBW96  Viena 
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Com a colaboração do Prof Rafael Sacks, Léon Berlo e outros pesquisadores foi escrito o 

Development and application of key performance indicators to analyze and improve 

management of information flow in the BIM design process Manzione et al. (2011b). 

Esse artigo teve como ponto chave o entendimento e a proposição da medição da eficiência 

da gestão do fluxo de informações em BIM. Essa contribuição partiu de uma iniciativa do 

Prof. Sacks, ao enviar ao autor dois artigos importantes que tratavam do tema, ainda que para 

o ambiente convencional de projeto, Sacks e Tribelsky (2007); Sacks e Tribelski (2010). 

Com a colaboração do Prof. Robert Owen e outros pesquisadores foi escrito o artigo 

Challenges for implementation of a new model of collaborative design management: 

analyzing the impact of human factor Manzione et al. (2011a). 

Esse artigo abordou os aspectos relacionados com a colaboração em projetos permitindo a 

compreensão sócio técnica e as justificativas das barreiras encontradas na implantação do 

BIM no mundo. 

Outro ponto importante na pesquisa foi entrar em contato com a tecnologia de Model Server a 

partir do software BIMserver, desenvolvido pelo pesquisador Léon Berlo. O contato com esse 

software possibilitou conhecer a potencialidade do formato IFC e as possibilidades de 

implementação de um modelo federado, em ambiente Web para os modelos em BIM. 

O contato com o IFC obrigou o aprofundamento na revisão bibliográfica e o estudo da sua 

estrutura e de seu funcionamento. 

 

Fase 2 

Essa fase se iniciou com a primeira apresentaç

 

Esse evento, concebido pelo Prof. Dr. Silvio Melhado, tem como objetivo o desenvolvimento 

das empresas de projeto a partir de workshops. Ao final do módulo anual do programa é feito 

um evento no qual são apresentados os resultados obtidos pelas empresas durante o programa 

e as soluções existentes no mercado e inovações em desenvolvimento na academia. 

Nessa apresentação foram também debatidas as questões da implementação atual do BIM no 

Brasil, com diversas críticas pelo autor a respeito da forma como essa implementação está 

sendo feita, que em síntese reproduz o processo convencional de trabalho, sem se levarem em 

conta as grandes melhorias de processo que são possíveis com a tecnologia BIM. 
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Posteriormente o autor participou de mais dois eventos. 

Evento BIMServer breakfast: realizado na cidade de Amsterdam. O evento é anual e 

promovido pela comunidade que mantém o desenvolvimento do software open source 

BIMServer. Foi possível nesse evento, que reuniu em torno de 150 pessoas, observar o 

funcionamento do software, compartilhar questões técnicas com outros pesquisadores e 

também conhecer desenvolvedores de interfaces e visualizadores para o BIMServer voltadas 

para o uso comercial. 

Evento sobre ensino de BIM: a partir de um convite feito pelo Prof. Rafael Sacks, foi 

feita viagem de estudos para participação em um evento organizado pelo Technion Israel 

Institute of Technology a respeito de questões relacionadas ao ensino de BIM. Além de 

discussões produtivas, onde se pôde aprofundar o conhecimento do estágio atual do ensino do 

BIM no mundo, foi possível também, a partir de videoconferência, ouvir os pontos de vista de 

pesquisadores-chave sobre o tema, como os professores Charles Eastman e Paul Teicholz, 

autores do livro The BIM Handbook, em parceria com Rafael Sacks. 

Nessa visita ao Technion Israel Institute of Technology foi possível também conhecer de 

perto as pesquisas realizadas pelo Prof. Rafael Sacks em seu laboratório técnico (cave digital). 

As pesquisas mostradas abriram espaço para o entendimento da utilização do BIM na etapa de 

construção e a grande sinergia possibilitada pelo uso do BIM junto com conceitos da Lean 

Construction. 

Como ponto importante desse mesma visita, foi feita uma reunião de troca de ideias com o 

Prof. Rafael Sacks, onde a estrutura sofreu um grande aprimoramento quando foram pensados 

os seus dois grandes aspectos: a Gestão do Processo e a Gestão do desenvolvimento do 

Produto. 

A partir desse encontro, a definição da estrutura conceitual passou a ser mais precisa, seus 

domínios foram delineados e vislumbrou-se a possibilidade de utilizar os conceitos da 

estrutura para um futuro sistema de gestão automático do BIM, criando-se o conceito de 

indicadores-chave de desempenho associados ao processo de projeto. 
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Fase 3 

Após esses eventos, foi promovido pelo SindusCon SP um evento sobre BIM que contou com 

a presença do Prof. Rafael Sacks e do Prof. Charles Eastman. 

Na ocasião da vinda do Prof. Rafael Sacks, ele fez duas palestras, uma na Escola Politécnica 

da USP e outra na Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, onde discorreu sobre suas 

pesquisas no Technion. 

Houve dessa vez uma segunda oportunidade de troca de ideias com o Prof. Rafael Sacks, onde 

foi simplificada a estrutura conceitual proposta nessa tese e feita sua analogia com um sistema 

de engrenagens, sendo acrescidos os conceitos dos mecanismos de retroalimentação a partir 

da medição dos indicadores-chave de desempenho. 

A partir dessas melhorias, a estrutura conceitual foi apresentada publicamente pela segunda 

vez no evento TIC2011, em Salvador. 

O TIC2011 propiciou o debate, com pesquisadores, de aspectos que possibilitaram sua 

melhoria. 

A terceira apresentação pública do modelo ocorreu no Congresso CIBW78, em Nice, onde o 

artigo desenvolvido em parceria com o Prof. Rafael Sacks e outros colaboradores foi também 

apresentado para o público de pesquisadores internacionais.  

Nessa ocasião foram feitos questionamentos sobre os objetivos do desenvolvimento da 

estrutura conceitual e houve contribuições no sentido de buscar o alinhamento da estrutura 

com os processos de negócio, ampliando mais o seu escopo inicial. 

Escolha da empresa 

Inicialmente, o objetivo da pesquisa seria experimentar a aplicação do conceito de gestão  

em uma situação real  em empresas de projeto, em um caso multidisciplinar. Assim, foram 

feitos, durante o ano 2010 e 2011, diversos contatos com empresas construtoras e de projeto 

que estavam implantando BIM. 

De maneira geral, percebeu-se que em todos os casos existiu uma grande resistência das 

empresas em fornecer o acesso à pesquisa, tanto de seus dados quanto de seus processos de 

trabalho. 
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Ao todo foram consultados quatro grandes construtoras e quatro escritórios de projeto de 

arquitetura e somente um dos escritórios de projeto de arquitetura concordou em participar da 

pesquisa. 

Esse aspecto, por um lado, limitou o desenvolvimento da pesquisa, mas, por outro, mostrou 

uma situação atual representativa do contexto brasileiro e da dificuldade existente para a 

integração de esforços entre a academia e o mercado.  

A justificativa para a maioria das negativas era de natureza estratégica, procurando evitar que 

o conhecimento existente fosse investigado e em alguns casos receando que a análise crítica a 

ser feita durante o desenvolvimento da pesquisa pudesse de alguma maneira interferir 

negativamente na implantação do BIM nessas empresas. 

O único escritório que concordou em participar da pesquisa mostrou o seu interesse ao 

manifestar a percepção de que para trabalhar os projetos com a tecnologia BIM seriam 

necessárias mudanças na maneira de trabalhar e que, mesmo não tendo internamente nenhum 

plano em como fazer essa mudança, a empresa entendeu que seria benéfico para ela colaborar 

com a pesquisa fornecendo acesso ao seu modelo BIM. 

Essa empresa concordou em ceder o modelo de um projeto em desenvolvimento para que ele 

fosse testado com os indicadores que ainda estavam em desenvolvimento. 

Inicialmente, foi escolhido, para os testes, o software I F C F ile Analyzer, Lipman (2012); 

contudo, o software apresentou limitações de processamento em arquivos grandes, deixando 

de processar muitas entidades IFC. Outra questão ocorrida foi a limitação do software em 

possibilitar a identificação rápida das propriedades dos objetos, pois a leitura de seu relatório 

mostrava somente os totais de entidades, sendo necessárias leituras indiretas para se 

conhecerem as propriedades do modelo. 

Percebeu se a necessidade de se partir para uma nova plataforma de testes, sendo escolhido o 

Solibri Model Checker como ferramenta, o que viabilizou os testes e o desenvolvimento dos 

indicadores de desempenho. 

 

Fase 4 

Essa fase foi de amadurecimento e aprofundamento dos conceitos. Os testes em casos reais 

foram feitos e os resultados obtidos mostraram a necessidade de ajuste e redirecionamento de 

alguns indicadores. 
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Por outro lado se percebeu que a qualidade e os objetivos da modelagem são fatores 

fundamentais para o desenvolvimento de um modelo. 

Houve necessidade de um estudo mais rigoroso em dois aspectos: o do processo de negócio e 

o de sua integração com o processo de projeto; nesse caso, a revisão de todo o material do 

projeto InPro, Olofsson et al. (2010), foi fundamental. 

A análise dos documentos da American Institute of Architects mostrou a necessidade da 

definição precisa dos níveis de desenvolvimento. O estudo realizado pela Veterans Affairs, ao 

propor o desdobramento do nível de desenvolvimento, associando-o diretamente com as 

propriedades, resultou na conclusão da estrutura. Foi descoberta uma lacuna importante que a 

pesquisa solucionou, pois, apesar da definição do nível de desenvolvimento, não existiam 

ainda formas de fazer a medição de maneira precisa. 

Nessa etapa, a formulação da estrutura conceitual estava completa. 

Em seguida foram feitas baterias de testes com a série de modelos que possibilitaram chegar à 

resultados e a conclusão da pesquisa. 
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4 Estrutura conceitual da gestão do processo de 
projeto em BIM 

Neste capítulo é formulada e detalhada a Estrutura Conceitual da Gestão do Processo de 

Projeto em BIM. Inicialmente são revistas algumas formas de representação utilizadas nos 

problemas relacionados à gestão, com o objetivo de escolher aquela que melhor contenha a 

proposição da estrutura. Em seguida são formuladas algumas questões advindas das reflexões 

a respeito de como e de quais pontos em comum deve ser pensada uma estrutura com a visão 

holística que entendemos necessária. Finalmente é feita a proposição e o detalhamento do 

modelo. 

4.1 Representações utilizadas na solução de problemas de Gestão 

Para melhor entendimento da construção teórica desta tese e tendo em vista o objetivo geral 

desta pesquisa  que consiste em desenvolver uma Estrutura Conceitual de Gestão para o 

Processo de Projeto Colaborativo usando a tecnologia BIM , faz-se necessário definir os 

conceitos básicos sobre as formas de representação e as abordagens utilizadas na solução de 

problemas relacionados à gestão. 

Ao estudarem o tema,  Shehabuddeen et al. (1999) definem representações como as formas de 

se retratarem os problemas relacionados à gestão e aplicações enquanto métodos de implantar 

a solução desses problemas. Os autores classificaram as formas de representação e aplicação 

em quatro grupos que serão detalhados no decorrer do capítulo: Sistema, Framework, Mapa e 

Modelo (Figura 46). 
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Figura 46: Formas de Representação dos Problemas Relacionados à Gestão 

 

Fonte: Adaptado de Shehabuddeen et al. (1999) 

A seguir são detalhados os conceitos básicos para a compreensão da proposição dos autores. 

 

Paradigmas 

As representações são governadas por paradigmas. O Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa, Houaiss, Villar e Franco (2007) m exemplo que serve 

 

Segundo Shehabuddeen et al. (1999) um paradigma é uma forma de pensamento ou cognição 

com base em um contexto particular influenciado por um conjunto básico de crenças. Os 

paradigmas descrevem pressupostos estabelecidos e convenções e são comumente usados 

para definir, em um nível muito abstrato, as bases conceituais que sustentam a compreensão 

de um problema.  
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Sistemas38 

A abordagem dos problemas a partir do pensamento sistêmico originou-se com Bertalanffy 

(1975), criador da Teoria Geral dos Sistemas. Segundo esse autor o pensamento sistêmico 

postula que um sistema pode ser entendido como um conjunto de partes integradas 

sinergicamente, com determinados objetivos, efetuando determinadas funções, e relacionadas 

com o ambiente que as contém.  

 

Frameworks 

Miles e Huberman (1994)  

um produto escrito ou visual, que explica graficamente ou em forma narrativa, as 

principais coisas a serem estudadas  os fatores chaves, constructos ou variáveis  e 

a relação presumida entre eles. As estruturas conceituais podem ser rudimentares ou 

elaboradas, baseados na teoria ou no senso comum, descritivas ou causais. Miles e 

Huberman (1994) p.18 

 

O Longman dicionário, Longman (2012), define framework como um conjunto de fatos e 

ideias a partir das quais mais ideias são desenvolvidas e nas quais as decisões são baseadas 

.  

O , Gove (1981), fornece as seguintes 

definições para framework:  

1. Uma estrutura conceitual básica usada para resolver problemas complexos; 

2. Uma descrição hipotética de uma entidade ou processo complexo; 

3. Uma estrutura subjacente que fornece um quadro factual para pesquisas 

futuras; 

4. Uma estrutura que suporta ou contém alguma coisa; 

5. Na ciência da computação é um termo usual para se referir a um conjunto 

de bibliotecas ou classes que são usadas para implantar a estrutura de uma 

aplicação para um sistema operacional específico. Gove (1981)  

Segundo Shehabuddeen et al. (1999), os frameworks são utilizados para traduzir temas 

complexos em formas que possam ser estudadas e analisadas, podendo: representar um 

problema para um propósito definido; ligar vários elementos para mostrar uma relação; 

                                                 
38 Esse conceito já foi definido anteriormente no capítulo 2  Revisão Bibliográfica  e está colocado aqui de 
forma simplificada com o objetivo de compor o conjunto do tema. 
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possibilitar a visão holística de uma situação a ser analisada; demonstrar uma situação ou criar 

a base para a solução de um problema; e fornecer uma abordagem estruturada para lidar com 

um problema específico.  

Afirmam os autores que muitos frameworks para gestão são mostrados na forma de gráficos 

ou diagramas, por serem estes um meio eficaz de comunicar ideias, uma vez que, para os 

autores, é difícil explicar um conceito sem o entendimento visual dos seus constructos, pois a 

primeira etapa para resolver a maioria dos problemas é visualizar os seus vários componentes 

e relações. 

Um dos sinônimos para a palavra framework, no 

Dictionary, Gove (1981), é conceptual structure. Assim, adotaremos em português o termo 

framework  língua inglesa.  

 

Mapas 

Os mapas são geralmente usados como um meio de representar um retrato instantâneo da 

mapas não mostram as relações causais entre esses elementos e tendem a ser menos 

conceituais do que elas. Adotaremos para essa Tese a definição de Shehabuddeen et al. 

(1999)

sistema. Ele é uma representação discreta e não contínu

um mapa é a DSM, citada no Capítulo 2  Revisão Bibliográfica.  

 

Modelos  

Os modelos são amplamente utilizados tanto para a Gestão quanto para aplicação na ciência 

com objetivos de simulações. 

Um modelo pode ser visto como uma abstração da realidade, sendo necessário porque o 

mundo real é muito complexo para ser entendido. Portanto diversas variáveis e dimensões são 

ignoradas na elaboração de um modelo. Apenas um subconjunto das que são significantes são 

escolhidas. 

Segundo Shehabuddeen et al. (1999) modelos são usados em gestão principalmente para fazer 

estimativas, previsões e auxiliar as tomadas de decisão. 
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Os autores categorizam três tipos de modelos, de acordo com as características de suas 

propriedades de representação: modelos icônicos, que representam réplicas físicas de objetos 

reais; modelos analógicos, que têm forma física, mas não a mesma aparência física do objeto 

modelado (por exemplo: um termômetro representando a temperatura); e modelos 

matemáticos, que representam um problema através de um sistema de símbolos e expressões e 

relações matemáticas.  

Os autores, porém, colocam uma questão-chave: se as estruturas conceituais também 

representam questões particulares, por que os modelos diferem delas? 

A diferenciação entre modelos e estruturas conceituais é deduzida pelos autores a partir da 

seguinte argumentação. 

Uma característica-chave do estudo da gestão de modelos é representar uma abstração de uma 

situação, que pode ser mostrada (exposta) de forma gráfica ou através de relações 

matemáticas.  

Os autores entendem, com esses argumentos, que um modelo é uma representação dinâmica 

de um sistema em estudo. Portanto, um modelo não contém em si mesmo os procedimentos 

de como um sistema deve ser operado, mas pode ser usado para determinar como um sistema 

operaria se uma de suas variáveis sofresse alterações. 

Deduzem os autores que um modelo é uma representação dinâmica da realidade que tem por 

objetivo esclarecer a relação entre diferentes elementos indicando a interação entre causas e 

efeitos. 

A síntese dos conceitos permite uma formulação de modelos como representações 

simplificadas que descrevem aspectos particulares da realidade, são de natureza dinâmica, 

mostram relacionamentos e possibilitam a previsão do impacto que pode ocorrer quando 

mudanças em suas variáveis demonstram relações de causa e efeito. 

Os autores concluem que as características definidas de modelo estão contidas nas 

características de uma estrutura conceitual e que o inverso não é necessariamente verdadeiro, 

sendo razoável aceitar a ideia que um modelo é um tipo particular de estrutura conceitual. 

 

 

 



185 
proposição da estrutura conceitual 

Constructo 

Segundo o dicionário, Houaiss, Villar e Franco (2007) 1 construção puramente 

mental, criada a partir de elementos mais simples, para ser parte de uma teoria. 2 objeto de 

percepção ou pensamento formado pela combinação de impressões passadas e presentes  

 

Processo, procedimento, técnica e ferramenta 

Adotaremos as seguintes definições desses termos, conforme Shehabuddeen et al. (1999) ): 

processo é 

procedimento 

técnica é arte de um procedimento 

fer ramenta é  

Para sintetizar todos esses conceitos, os autores apresentam na Figura 46, através de uma 

licações de acordo com duas 

dimensões: a primeira, o eixo vertical, vai do domínio conceitual  preocupado com a 

abstração ou a compreensão de uma situação  à aplicação efetiva  preocupada com as ações 

concretas em um ambiente prático; e a segunda, o eixo horizontal, partindo de uma visão 

estática, preocupada com a estrutura e a posição dos elementos dentro de um sistema, 

chegando até a visão dinâmica, concentrada em estudar a interação entre os elementos de um 

sistema.  
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4.2  Formulação da Estrutura Conceitual 

A reflexão para responder às questões desta tese levou ao questionamento de como traduzir as 

possíveis respostas em forma de uma proposição, o que nos orientou a formular algumas 

questões. 

 

1) Qual a forma adequada da representação da proposição? 

Para responder a essa questão, foi utilizado o referencial de conceitos propostos por 

Shehabuddeen et al. (1999).  

Descartamos a ideia da proposição de um modelo, tomando como base os argumentos da 

definição proposta por Shehabuddeen et al. (1999), em que as diferentes possibilidades de 

soluções de projeto para uma dada situação programática  aliada aos diferentes usos 

possíveis do BIM para cada uma dessas situações e à possibilidade de granularidade do BIM 

odelo com inúmeras 

possibilidades de combinações de variáveis,  

O resultado final seria um elevadíssimo universo de situações de causa e efeito a serem 

analisadas e combinadas em arranjos sistêmicos, impossibilitando sua instrumentação prática 

e metodológica.  

Por outro lado, a adoção de um modelo padrão limitaria o número de variáveis, pois teria seu 

uso restrito a situações particulares, o que seria impraticável, pois iríamos encontrar diferentes 

graus de implementação do BIM, diferentes processos de trabalho desenvolvidos pelas 

empresas e diferentes tipologias de edifícios, tornando inviável o modelo padrão.  

A solução encontrada, portanto, foi o desenvolvimento de uma estrutura conceitual com um 

nível de amplitude e detalhamento suficiente para estruturar situações particulares e 

possibilitando, a partir dessas situações, particularizadas pelo usuário, desenvolver modelos 

específicos, com capacidade para fazer simulações e previsões.  

A escolha adotada foi o uso da estrutura conceitual, que permite uma visão holística, fornece 

uma abordagem estruturada para lidar com problemas específicos e serve de base para a 

construção de modelos ou outras estruturas conceituais mais simples e particulares. 
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2) Quais pontos chave devem ser contemplados na Estrutura Conceitual? 

A resposta a essa questão vem do esforço de integração dos domínios principais; ou seja, o 

domínio da gestão do processo de projeto integrado ao domínio da gestão do processo de 

modelagem da informação do edifício (BIM). Inicialmente relacionamos através de simples 

-chave nas Figuras 47 e 48. 

Figura 47: Pontos-chave da gestão do processo de projeto 

 

Fonte: Autor 
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Figura 48: Pontos-chave da modelagem da informação 

 

Fonte: Autor 
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3) Qual o alinhamento e a hierarquia entre os domínios envolvidos? 

Em nossa proposição devem estar intrínseca e hierarquicamente encadeados: o processo de 

negócio formulando os objetivos, o Ifc sustentando o modelo da informação, que sustenta o 

projeto, que, por sua vez, sustenta o negócio (Figura 49).   

Figura 49: Hierarquia entre processos 

 

 Fonte: Autor 

 

4) Quais devem ser suas principais características e objetivos 

A proposição da estrutura conceitual não pode ser fixa ou rígida; precisa ter flexibilidade para 

atender aos diferentes tipos de organizações de empresas, às especialidades envolvidas, ao 

grau de complexidade dos projetos e aos diferentes níveis de implementação do BIM, tanto na 

organização principal quanto nas atividades com os parceiros. 

Durante o desenvolvimento de um projeto, muitos itens vão sendo aprofundados à medida que 

o projeto vai ganhando maturidade e seu nível de detalhes aumenta e se modifica ao longo do 

tempo. Porém, a montagem da estrutura conceitual deve ser feita logo no princípio do projeto 

a fim de formalizar e ordenar as estruturas de dados e as trocas de informações entre os 

agentes envolvidos.  
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As principais características e objetivos da estrutura conceitual são: 

1. Permitir a visão sistêmica entre os processos de gestão e de TI, vislumbrando-os de 

forma encadeada e interdependente.  

2. Apresentar os macroprocessos envolvidos nos domínios da gestão e da TI através de 

diretrizes para a criação de linhas guias dos principais métodos, ferramentas e 

mecanismos de controle do processo colaborativo. 

3. Propor a mudança do paradigma atual do processo de projeto, que é baseado em 

entregas de desenhos, para outro, baseado na evolução do grau de maturidade do 

modelo BIM. 

4. Orientar a criação da matriz de responsabilidades a partir da definição precisa da 

estrutura de trabalho. 

5. Definir Indicadores Chave de Desempenho (ICD) para medir a eficiência e eficácia do 

processo. 
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4.3 Proposição da Estrutura Conceitual 

A Estrutura Conceitual proposta baseia-se no nível de desenvolvimento do projeto, que é 

customizado pelo usuário em função do seu processo do empreendimento e seus objetivos. 

Os domínios do processo do empreendimento, gestão do processo de projeto e gestão da 

modelagem da informação são interligados, tendo, como eixo horizontal, o ciclo de vida do 

edifício e o processo do empreendimento e, como eixo vertical, os estágios de evolução do 

processo, com níveis de maturidade crescente de informação. 

O processo de decisão e a condução da gestão são baseados em Indicadores Chave de 

Desempenho (ICD), que servem tanto como base para as tomadas de decisão como para 

diagnosticar o processo de projeto, atuando como ferramentas de retroalimentação ou de 

diagnóstico.  

O processo de projeto evolui ao longo do tempo e a ele novos agentes vão sendo agregados, 

acumulando mais informações e tornando o processo complexo  o que faz com que o fluxo 

de informações necessite ser monitorado e controlado. 

São propostas fases para o desenvolvimento do processo de projeto, ao final das quais um 

ponto de controle faz a análise crítica a partir das informações extraídas diretamente do 

modelo BIM. 

Em cada fase do processo, os objetivos são configurados e confrontados com os resultados 

obtidos na fase anterior. A análise crítica a partir dos dados dos ICD formaliza o que acontece 

e garante a comunicação entre todos os interessados, de forma que a responsabilidade seja 

compartilhada com todos os participantes.  

Cada ponto de controle é um momento de avaliação e de tomada de decisão, possibilitando 

retorno, quando necessário, até que os objetivos da fase sejam alcançados ou, se for o caso, 

dando continuidade ao processo. Dessa forma, mantém-se controle do processo, podendo se 

evitar desperdícios e tomadas de decisão atrasadas ou em momentos errados.  

A partir do atendimento dos requisitos de validação, o processo segue em frente agregando as 

informações necessárias aos modelos BIM alinhando-os ao processo e refletindo os resultados 

obtidos. A Figura 50 sintetiza e ilustra a estrutura conceitual concebida. 
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Figura 50: Estrutura Conceitual 

 

Fonte: Autor 
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O detalhamento da estrutura conceitual em seus aspectos fundamentais requer o estudo de 

seus componentes internos e de suas relações.  

Esse detalhamento será baseado na Figura 50, que referencia a estrutura conceitual durante os 

tópicos seguintes. 

4.3.1 Nível de maturidade do projeto 

O conceito da AIA de nível de desenvolvimento descreve o grau de completude para 

determinado elemento do modelo em relação a um referencial previamente definido. Essa 

proposição contempla os níveis de desenvolvimento dos elementos construtivos organizados a 

partir da classificação Uniformat. Embora esse critério especifique adequadamente os 

diferentes setores ou sistemas de um edifício, ele pode conduzir a visões parciais e 

compartimentadas do projeto, se entendido isoladamente. 

O conceito original de nível de desenvolvimento, denominado LOD na bibliografia, 

contempla dois significados  level of detail) em 

American Institute of Architects (2007), PennState (2010), Building and Construction 

Authority (2012) e VICO (2012) level of 

development) em BIM Protocol Exhibit (2008), demonstrando contradições. 

Observamos que o próprio AIA não faz distinção entre os dois conceitos, aceitando-os como 

sinônimos, o que pode ser confirmado em um documento do AIA sobre IPD, American 

Institute of Architects (2009). 

Houaiss, Villar e Franco (2007), em Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2007), 

 

1 Ação ou efeito de desenvolver; 2 aumento da capacidade ou das possibilidades de 

algo; crescimento; progresso; adiantamento; 3 aumento de qualidades físicas. 

Houaiss, Villar e Franco (2007) p. 989 

E definem  

1 ato ou efeito de detalhar 2 pormenor, minudência, particularidade 5 cada uma das 

partes de uma obra ou plano tomadas em separado. Houaiss, Villar e Franco (2007), 

p. 1022 

Nos documentos ilustrativos sobre LOD, normalmente as figuras associadas ao conceito 

(referenciadas na revisão bibliográfica nas tabelas 9 e 10) relacionam o LOD à ideia de 
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aumento de detalhes geométricos, o que pode conduzir o usuário a entender o BIM apenas 

como sinônimo de representação tridimensional. 

Entendemos ser necessária a revisão do conceito de Nível de Desenvolvimento, ampliando-o 

para Nível de Maturidade, e incluindo outros parâmetros que possibilitem avaliar a 

combinação de outros aspectos incluindo o próprio nível de detalhe e assim resolver 

conceitualmente as contradições apontadas. 

Assim propomos uma nova definição. 

 

Nível de maturidade 

Nível de maturidade é a medida do desenvolvimento de um projeto em relação às suas metas 

previamente definidas. Esse referencial de metas é composto pelos objetivos do negócio  

traduzidos em requisitos programáticos; pelos usos preestabelecidos do BIM  traduzidos em 

conjuntos específicos de propriedades geométricas e não geométricas; pela compatibilidade 

geométrica; e pelo sistema de planejamento e controle (Figura 51). 
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Figura 51: Nível de maturidade 

 

Fonte: Autor 

 

Serão detalhados a seguir os quatros referenciais que irão determinar o nível de maturidade: 

usos do BIM e propriedades, compatibilidade geométrica, objetivos do empreendimento e 

planejamento e controle. 

 

4.3.2 Objetivos do empreendimento e requisitos programáticos 

A elaboração do programa de necessidades é o ponto de partida para o desenvolvimento do 

empreendimento e de seus projetos. 

Esse tópico irá abordar questões-chave relacionadas ao programa de necessidades: a pouca 

atenção que é dada ao assunto; a complexidade do tema e sua relação com o projeto como um 

todo e o suporte atual do IFC e suas limitações para o gerenciamento do programa. 

Em nosso entendimento, as questões-chave mencionadas acima necessitam ser consideradas 

em toda implantação de projetos em BIM, devendo ser entendidas como recomendações e 
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alertas. A Figura 52 ilustra a fase de elaboração do programa que pertence à etapa de 

planejamento do empreendimento e antecede a elaboração dos projetos. Trata-se de uma fase 

teórica, pois, ao se definir o programa, dispõe-se de poucos elementos concretos, além de o 

projeto ainda não ter sido iniciado na prática. 

 

Figura 52: Elaboração do programa de necessidades 

 

Fonte: Autor 

 

 

Pouca atenção é dada ao problema 

Pouca atenção tem sido dada pelas entidades profissionais à elaboração do programa. A 

Associação de Gestores e Coordenadores_de_Projetos (2003a) segundo seu Manual de 

Escopo, considera a elaboração do programa como um serviço opcional, 

atividade é mais comumente aplicada em empreendimentos mais complexos, ou que 

 

A pouca atenção concedida ao tema pode justificar em parte os problemas encontrados na 

prática, como a desorganização do fluxo de informações e a falta de dados para o 

planejamento do processo de projeto, problemas estes que resultam em retrabalhos, atrasos e 

aumentos nos custos dos projetos. A elaboração do programa no universo do BIM é um 
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assunto que precisa ser estudado e aprofundado, e muita pesquisa precisa ser feita para 

preencher essa lacuna que ocorre no mundo profissional. O desenvolvimento de uma 

metodologia completa para a definição do programa em BIM foge do escopo desta tese, mas 

chamaremos atenção para os pontos mais importantes que são contemplados na estrutura 

conceitual e recomendamos, para maior aprofundamento do assunto, a leitura da tese de 

Kiviniemi (2005), que propõe um modelo de gerenciamento de requisitos em IFC. 

O que se denomina programa do edifício constitui, na prática, um conjunto de necessidades e 

requisitos do cliente, envolvendo vários aspectos: espaciais, funcionais, estéticos, 

desempenho, uso de sistemas construtivos e novas tecnologias, especificações de materiais, 

etc. Por outro lado, em paralelo às definições do programa há que se lidar com restrições de 

várias espécies que limitarão o universo das soluções e atuarão como filtros. São restrições de 

várias naturezas, como: forma e geologia do terreno, regulamentações das diferentes 

instâncias públicas, normas, disponibilidade de verbas, entre outras (Figura 53). 

Figura 53: Combinação de requisitos e restrições para a definição do produto 

 
Fonte: Autor 
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A complexidade, a natureza dinâmica e a relação com o todo do projeto 

Normalmente, o registro da elaboração do programa é feito por meio de documentos textuais 

e planilhas, sendo completado por atas de reuniões que ocorrerão ao longo do processo. 

Porém, à medida que o projeto evolui são feitas mudanças incrementais que alterarão o 

programa inicial, levando a soluções que não atendem necessariamente ao programa original. 

O cliente relata seus requisitos, relacionando-os, de modo geral, com o programa do espaço 

do edifício. Contudo, esses requisitos se estendem indiretamente para os elementos 

delimitadores do espaço, como paredes, portas, janelas, lajes e outros. Os sistemas técnicos, 

como ar condicionado, instalações elétricas e hidráulicas, também são afetados indiretamente, 

pois seu detalhamento ocorre em fases avançadas, sendo feito por profissionais que não 

participaram dos estágios iniciais. Esses requisitos indiretos, decorrentes dos requisitos 

principais definidos pelo cliente, nem sempre são percebidos de imediato e podem surgir 

muitos casos, são esquecidos, resultando em soluções incompletas de projeto. 

Outro fator importante é a natureza interativa do processo de projeto, pois a evolução das 

soluções pode afetar e estimular o cliente a mudar os seus requisitos, aspecto que, combinado 

com as interações técnicas entre os projetistas, pode ocasionar mudanças, resultando em 

soluções descoladas dos objetivos iniciais (Figura 54). 

Figura 54: Mudanças e descolamento do objetivo inicial 

 

Fonte: Adaptado de Kiviniemi (2005) 
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Observa-se na prática que, embora conceitualmente o programa de necessidades pertença à 

fase de planejamento, a mudança dos requisitos do programa ocorre continuamente em ciclos 

de interações, justificando o monitoramento e o ajuste contínuo das soluções e do próprio 

programa. Deve-se buscar um ponto de convergência entre as soluções propostas e o 

atendimento dos requisitos, quer ajustando a solução de projeto (Figura 55) quer ajustando os 

requisitos (Figura 56). 

 Figura 55: Ajuste das soluções de projeto 

 

Fonte: Adaptado de Kiviniemi (2005) 

 

Figura 56: Ajuste dos requisitos 

 

Fonte: Adaptado de Kiviniemi (2005) 
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O fato de se utilizar a tecnologia BIM favorece o processo de mudanças, uma vez que essas 

mudanças podem ser feitas com bastante rapidez. Porém, é necessário que o processo tenha 

disciplina, e que o número de problemas de projeto versus o número de mudanças decresça 

conforme o projeto vá avançando e que ao final exista convergência e equilíbrio. 

Para que o processo fique alinhado com os objetivos do empreendimento e possa ter uma 

evolução o mais contínua possível, são necessários vários instrumentos de planejamento e de 

controle do processo e do modelo. 

A estrutura conceitual prevê pontos de controle ao final de cada fase de projeto nos quais os 

resultados obtidos em cada fase serão confrontados com os objetivos do programa. Esse 

processo, conhecido na literatura como análise crítica, Melhado (2009), permitirá, além do 

controle, a tomada de decisão, sendo este o momento de go / no go do projeto, fazendo-o 

avançar ou retroceder (Figura 57).  

Figura 57: Controle, análise crítica e tomada de decisão 

 

Fonte: Autor 



201 
proposição da estrutura conceitual 

Suporte e limitações do IFC para a gestão dos requisitos do programa 

O desenvolvimento de uma estrutura conceitual irá requerer que o IFC sustente o processo, 

como já comentado na proposição dos requisitos da estrutura. 

Porém, existem questões a serem tratadas no desenvolvimento das futuras versões do IFC que 

hoje constituem barreiras para o gerenciamento dos requisitos. 

De acordo com as conclusões da pesquisa de Kiviniemi (2005), são identificadas duas 

questões básicas: a necessidade do gerenciamento das informações dos requisitos durante o 

processo de projeto e a possibilidade de ligá-los aos objetos do modelo BIM. O autor entende 

que a principal barreira ainda seja a falta de uma teoria para estabelecer essa ligação e 

identifica como fatores chave: a falta de uma especificação formal da ligação entre os 

requisitos e o modelo; a falta de uma especificação formal da qual derivem os requisitos 

indiretos dos elementos delimitadores e os sistemas técnicos a partir dos requisitos diretos.  

Ele aponta a gestão dos requisitos como uma das limitações atuais da especificação do IFC, 

justificando que o foco do desenvolvimento do IFC tem sido voltado mais para a elaboração 

do projeto do que para a sua gestão. 

Segundo o autor, as especificações do IFC não possuem definições coerentes para os 

requisitos, eles estão dispersos em diversos conjuntos de propriedade e uma grande parte 

deles está anexada com entidades espaciais. A proposta do autor em sua tese é o 

desenvolvimento de uma estrutura independente, criando um modelo dos requisitos separado 

do modelo do projeto. 

Essa questão levou à reflexão sobre a necessidade de melhoria da interface dos softwares de 

modelagem, de maneira a permitir a leitura direta do programa e sua associação direta com os 

diferentes elementos do edifício, o que facilitaria o acompanhamento das mudanças e 

permitiria a todos os agentes a visualização rápida dos requisitos, mesmo que alguns desses 

agentes entrassem em fases avançadas do processo.  

Os requisitos não são atributos dos objetos do projeto, mas entidades independentes; isto é, se 

o projeto se modifica e um espaço é removido, os seus requisitos precisam permanecer, a 

menos que as necessidades do espaço também tenham se modificado. Caso contrário  o 

autor enfatiza , uma comparação confiável das soluções confrontadas com os requisitos 

ficaria praticamente impossibilitada. 
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Sobre o suporte que o IFC pode dar à elaboração do programa, reportamo-nos à especificação 

do projeto BLISS feita por Hietanen (2000), que determina as bases teóricas para o 

estabelecimento 

e sua relação com o layout  

O subcojunto do modelo IFC que é usado para transferir dados espaciais dos 

requisitos do cliente para os aplicativos de projeto arquitetônico. O aplicativo para 

os requisitos do cliente pode ser desde uma simples planilha até um real aplicativo, 

porém, a coisa importante é que a ferramenta adotada consiga ter como dados de 

saída os requisitos do cliente no formato IFC. Os aplicativos de projeto podem 

importar o arquivo IFC resultante e começar o projeto definindo espaços, paredes, 

portas, janelas, etc. [...] O primeiro nível de funcionalidade é ser capaz de gerar 

e tipo correto de espaços e as áreas. O segundo nível é armazenar os requisitos nos 

aplicativos e ser capaz de retroalimentar como o projeto atendeu a esses requisitos. 

Hietanen (2000)  

A partir da leitura de Kiviniemi (2005) foram estudadas entidades do IFC que sustentam a 

elaboração do programa do edifício.  

Em seu estudo, o autor classificou as entidades para elaboração do programa em quatro 

categorias:  

1. Requisitos relacionados ao espaço: IfcControl, IfcSpaceProgram, Space Property Sets. 

2. Propósito do requisito, propósito do projeto e estado da aprovação: IfcApprovalStatus. 

3. Referência para documentos externos: IfcDocumentsReference. 

4. Elementos e sistemas do edifício: IfcRelSpaceBoundary, IfcSystem. 

O autor ao propor um modelo para a geração do programa em IFC não menciona como irá 

colocar os dados dentro do modelo IFC. Ou seja, qual software utilizará para a geração do 

modelo e se questiona porque não utilizar o próprio software de modelagem para armazenar 

os requisitos programáticos em um modelo com esse objetivo para que ele possa ser 

comparado posteriormente com os modelos que irão ocorrendo ao longo do desenvolvimento 

do projeto? 

Talvez o principal ponto tenha sido esquecido. Os requisitos do programa podem ser úteis se 

o estado do modelo corrente de informações possa ser comparado com os requisitos com o 

objetivo de medir a maturidade do modelo. Para ser útil porém os requisitos devem ser 

planejados com as mesmas unidades do ICD que mede o desenvolvimento do modelo em 

termos de atendimento aos requisitos do programa. Isso deve ser planejado em uma linha de 



203 
proposição da estrutura conceitual 

tempo onde se criam estados de desenvolvimento e atendimento aos requisitos do programa. 

Essa gestão pode ser feita em IFC, mas pode porém também ser feitas em softwares para a 

gestão de requisitos, podendo ser estabelecidos metas de LOD para cada fase do projeto. 

 

 

4.3.3 
geométricas 

Apesar das definições de fases de desenvolvimento de um projeto no processo convencional 

serem conhecidas na prática pelos profissionais, existem problemas que limitam a verificação 

do atendimento dos requisitos de cada uma dessas fases.  

Uma razão é que tanto nas normas vigentes,  ABNT NBR 13531 (1995), quanto nos manuais 

de escopo de projeto, Associação de Gestores e Coordenadores de Projetos (2003a), a 

delimitação das fases não especifica critérios objetivos e sim conceitos. A outra razão se deve 

ao fato do processo de verificação ser manual e por esse motivo impreciso, dando margem 

para verificações incompletas e para a subjetividade. 

Problemas semelhantes ocorrem também no universo do BIM: o conceito adotado pela 

American Institute of Architects (2007) para classificar os níveis de desenvolvimento enfatiza 

a evolução geométrica do modelo e dá importância relativamente menor para as propriedades 

não geométricas. 

Essa conceituação pode reforçar nos usuários a ideia que o BIM é apenas um modelo 

geométrico o que reafirma o ponto de vista de  Owen et al. (2010), que observam que a 

sBim), e menos como um processo integrado ou inteligente (iBIM)  

Entendemos que dentro da estrutura conceitual deva existir uma parcela importante 

relacionada à associação dos usos do BIM para cada elemento do modelo e para cada fase do 

projeto (Figura 58). 

 

 

 

 



204 
proposição da estrutura conceitual 

 

Figura 58: Usos do BIM, propriedades geométricas e não geométricas 

 

Fonte: Autor 

Essa falha de conceituação também ocorre em alguns manuais de implementação do BIM: o 

manual da PennState (2010) trabalha com o level of detail) 

chegando a propor uma planilha para a definição de informações para a troca entre 

especialidades. Essa planilha é um instrumento útil para a fase de preparação do processo de 

planejamento, porém ela não associa diretamente as informações necessárias com os tipos de 

propriedades existentes no IFC e não formula como os objetivos traçados serão medidos. 

O manual de Singapura, Building and Construction Authority (2012) tem foco relevante na 

geometria do modelo, 

pelas ilustrações utilizadas (ver a Tabela 10) que enfatizam o desenvolvimento geométrico e 

odem ser inseridas propriedades não geométricas nessa 

 que transmitem a ideia de algo opcional ou com pouca importância. 

Para ser possível avaliar o desenvolvimento de um projeto em BIM é necessário elaborar uma 

forma objetiva de medir suas propriedades e associar os resultados com o nível de 

desenvolvimento. 

Pesquisando o tema utilizamos como referência para o desenvolvimento da medida das 

propriedades em BIM o trabalho de Sacks e Tribelski (2010). Esse trabalho foi desenvolvido 

em projetos utilizando a tecnologia CAD 2D e consistiu em levantar diversos indicadores para 
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o processo de projeto nesse ambiente. Para construir esses indicadores os autores definiram 

alguns conceitos preliminares:  

1. U

planilha, uma tabela de dados, etc., ou impressos em papel ou em um arquivo de 

computador [...]

desenhos em CAD 2D, os pacotes de informação foram as unidades básicas 

transferidas entre a equipe de projeto, porém ressaltam os autores, se o BIM for 

utilizado, o pacote de informação pode representar um modelo inteiro ou um 

subconjunto de um modelo. 

2. é um fragmento de informação que pode ser textual (um 

número em uma lista de quantidades) uma dimensão em um desenho, ou um elemento 

gráfico como uma linha, um arco ou uma textura em um desenho. Um pacote de 

informação, portanto representa um conjunto de itens de informação. 

3. é um componente distinto de um edifício com atributos e 

características técnicas como forma, função e comportamentos definidos. Um objeto 

de informação é definido a partir das suas representações, listas e documentos, que são 

 Por se tratarem de representações em 2D 

cada objeto informação irá aparecer em vários pacotes devido à redundância existente 

na representação 2D. 

4. 

propriedades físicas, mecânicas, cores, preços entre outras. Pelo mesmo motivo 

mencionado os 

informação. 

Os autores propõem utilizar meios automáticos de contar o tamanho físico do pacote de 

informação em número de palavras, número de objetos gráficos, tamanho do arquivo em kB, 

porém, segundo eles, essas medidas não refletem com precisão o conteúdo do pacote. Uma 

mudança no tamanho físico de um pacote de informação não reflete necessariamente o 

aumento ou redução do conteúdo da informação que é transferida. 

A partir desses conceitos pr

como um índice que quantifica o nível de detalhe de informação contida em um determinado 

lote de desenhos. Segundo os autores, esse índice permite avaliar a taxa de aumento de 

detalhes pelo grau aproximado de completude do projeto. O índice é baseado na contagem de 

unidades de informação e pode ser formulado em dois níveis de detalhe: pela contagem do 
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número de objetos de informação e seus atributos em um pacote de informação ou pela 

contagem do número de itens de informação no pacote.  

O tamanho do pacote pode ser usado para monitorar a taxa de acumulação de novas 

informações ou em termos relativos ou absolutos. Em termos relativos o tamanho do pacote 

de informação pode ser comparado com o tamanho de uma versão do mesmo pacote para se 

determinar o aumento percentual. 

O pacote de informação em qualquer instante t é definido pela fórmula: 

 

 

Em que os seus termos são: 

 = o número de atributos pertencentes ao objeto de informação i que tem valores 

atribuídos a ele no instante t, e  é o número total de objetos de informação no pacote. 

Entretanto, se uma medida da completude do pacote é necessária deve-se usar uma medida 

absoluta. Isso requer a estimativa do tamanho final do pacote de informação. O tamanho final 

pode ser estimado tendo como base pacotes similares ou planejando cuidadosamente o 

conteúdo da informação requerida em cada pacote. Os autores finalizam comentando que em 

BIM esse índice pode ser automatizado, tornando a aplicação desse índice simples 

Por ser manual, o método tem limitações, podendo ocorrer repetições dos mesmos pacotes de 

informação quando utilizados os desenhos em CAD 2D. 

Proposição para a estrutura conceitual 

A proposição para o cálculo do Nível de Desenvolvimento (ND) feita nesta tese consiste em: 

1. A Building Information 

Modeling Protocol Exhibit, que define a tabela de elementos do modelo, Exhibit 

(2008). 

2. Estender o seu conceito com a matriz de elementos em BIM proposta pelo 

Department of Veterans Affairs. Ampliar o conceito proposto por Sacks e Tribelsky 

(2007) de "tamanho do pacote", trazendo-o para o BIM. 

3. Propor a inclusão de novos conjuntos de propriedades. 

4. Definir uma metodologia de cálculo para o ND. 
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Tabela de elementos do modelo 

Esse documento já foi estudado no cap

tópico 2.11). A Figura 59 contém um trecho com um exemplo de utilização. 

Figura 59: Exemplo de preenchimento da tabela de elementos do modelo 

 

Fonte: Autor 

 

Matriz de elementos em BIM 

Esse documento já foi estudado no cap

e 14, tópico 2.11). Trata-se de um trabalho desenvolvido pela Veterans Affairs, VA BIM 

Guide (2010), com o objetivo de estender os conceitos do documento E202. Basicamente 

consiste em um arquivo em Excel com um conjunto de planilhas a serem utilizadas para o 

rastreamento das informações do modelo BIM e planejamento do projeto. As planilhas 

relacionam os elementos construtivos conforme a classificação Uniformat, associando-os aos 

níveis de desenvolvimento e combinando-os com os tipos de informação, de acordo com a 

classificação OmniClass. 

O arquivo possui uma planilha mestra que resume os tipos de propriedades e permite a 

associação com as planilhas individuais de cada elemento (Figura 60). 
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Figura 60: Estrutura da matriz de elementos e objetos do Veterans Affairs 

 

Fonte: Autor 

Conjuntos de propriedades utilizados na estrutura conceitual 

Ressaltamos que o uso do trabalho da Veterans Affairs deve ser adequado às práticas das 

empresas e da cultura construtiva local, pois o seu desenvolvimento foi baseado nas práticas 

Norte Americanas. 

Nesse sentido a proposta feita de inclusão desse conteúdo na estrutura conceitual tem o 

objetivo de estimular e desenvolver o seu uso e não o de apenas fazer a sua aplicação direta. 

Exemplificamos essa possibilidade propondo conjuntos específicos de propriedades para o 

atendimento de alguns requisitos da norma de desempenho. 

Conforme Wix (2002) os conjuntos de propriedades ou property sets são uma extensão do 

modelo IFC, permitindo que essa extensão ocorra sem alteração do modelo e fornecendo uma 

proporcionando a capacidade de ampliação do modelo (Figura 61). 

Conforme Ferreira (2005 qualquer propriedade que se conforma com um dos tipos de 

propriedades permitidos pode ser incluída. Não há limites para o número de propriedades que 

podem ser definidas dentro de um Conjunto de Propriedades . 
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Figura 61: Conceito de conjunto de propriedades 

 

Fonte: Adaptado de Wix (2002) 

A Figura 62 ilustra a ideia adotada na estrutura conceitual: os níveis de desenvolvimento 

variando de 100 até 500 sendo associados aos diferentes tipos de propriedades que podem ser 

criados pelo usuário em função do tipo de uso pretendido para o BIM e aplicados aos objetos 

do edifício que serão categorizados conforme o sistema Uniformat.  
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Figura 62: Nível de desenvolvimento e conjuntos de propriedades 

 

Fonte: Autor 

Em nossa proposição parte das propriedades propostas pelo Veterans Affairs foi traduzida 

para a língua portuguesa a título de exemplificação e a outra parte foi mantida no formato 

original. 

É apresentado na Figura 63 o mapeamento dentro da classificação Uniformat onde foram 

identificadas as categorias nas quais foram desenvolvidos tipos de propriedades pelo Veterans 

Affairs; as que foram traduzidas para a língua portuguesa; as proposições de conjuntos de 

propriedades para a norma de desempenho e as categorias onde falta ser feito 

desenvolvimento de propriedades (Figura 63). 
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Figura 63: Mapeamento das categorias Uniformat versus o desenvolvimento de 

tipos de propriedades 
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Fonte: Autor 

Podemos observar no campo de totais da Figura 63 que 12 elementos possuem propriedades 

atribuídas (14%), 6 foram traduzidos (7%) e 67 ainda precisam ser desenvolvidos (79%). Esse 
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número mostra o potencial de trabalho ainda existente para a configuração completa e pode 

ser uma proposição para trabalhos futuros nesse sentido. 

 

Proposta de inclusão de conjuntos de propriedades para o atendimento de 
alguns requisitos da norma de desempenho 

Para exemplificar a capacidade potencial de ampliação e flexibilidade da estrutura conceitual 

foram desenvolvidos alguns conjuntos de propriedades para a norma de desempenho, 

especificamente: requisitos gerais para proteção contra incêndio conforme ABNT NBR 

15575-1 (2012) e requisitos para sistemas de vedações verticais externas e internas conforme 

ABNT NBR 15575-4 (2012). 

Os conjuntos de propriedades foram escritos em PSD (Property Set Definition language) que 

é um esquema codificado na linguagem XML (eXtensible Markup Language), porém como os 

esquemas nesse momento não serão propostos para o Model Support Group , não foi feita sua 

especificação em IFC com o uso da linguagem EXPRESS. 

Para a criação dos conjuntos de propriedades, conforme a recomendação de Ferreira (2005) 

foram seguidos estes passos: 

1. Procurar um Conjunto de Propriedades predefinido que possa ser 

reutilizado. 

2. Definir a especificação. O Conjunto de Propriedades deve ter um nome 

(Name), uma conexão a uma classe IFC específica (TypedClass) e um tipo 

predefinido (TypeName). 

3. Procurar uma propriedade predefinida que possa ser reutilizada. 

4. Definir uma nova proposta de propriedade. Essa propriedade deve possuir 

um dos tipos previstos pelo IFC: um valor simples (com ou sem unidade), 

uma enumeração de valores (com ou sem unidade), um valor limítrofe 

(com ou sem unidade), uma lista de valores (com ou sem unidade), uma 

faixa de valores (com ou sem unidade), uma referência a um objeto, uma 

propriedade complexa. Ferreira (2005) p. 103 

A Figura 64 mostra o conjunto de propriedades para os requisitos de desempenho para o 

sistema de vedações verticais externas e internas. Foi reaproveitado o conjunto de 

propriedades Pset_WallCommon. As propriedades na cor cinza foram acrescentadas para 

atender à norma de desempenho e as na cor branca são as existentes no conjunto de 

propriedades Pset_WallCommon. Esse novo conjunto de propriedades foi denominado 

Pset_WallCommon_desempenho. 
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Figura 64: Conjunto de propriedades para requisitos de desempenho de vedações  

 



215 
proposição da estrutura conceitual 

 

Fonte: Autor 

Observações sobre os termos em inglês utilizados nas Figuras 6439 e 65. 
 
O esquema desse conjunto de propriedades está escrito na linguagem XML. É apresentado a 
seguir um trecho do código. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../PSD_R2x3.xsl"?> 
<PropertySetDef> 
 <IfcVersion version="2x3 TC1" schema="IfcSharedBldgElements"/> 
 <Name>Pset_WallCommon_desempenho</Name> 

                                                 
39 Os nomes das propriedades pré-existentes no conjunto foram mantidos na língua inglesa apenas para 
diferenciar dos novos que foram escritos na língua portuguesa. 
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 <Definition>Definição da ABNT NBR 15575-1: Especificações quantitativas dos requisitos de desempenho, 
expressos em termos de quantidades mensuráveis a fim de que possam ser objetivamente determinados. São definidos os 
requisitos comuns a todas as ocorrências de IfcWall and IfcWallStandardCase.</Definition> 
 <Applicability>IfcWall, IfcWallStandardCase entity.</Applicability> 
 <ApplicableClasses> 
  <ClassName>IfcWall</ClassName> 
  <ClassName>IfcWallStandardCase</ClassName> 
 </ApplicableClasses> 
 <ApplicableTypeValue/> 
 <PropertyDefs> 
  <PropertyDef> 
   <Name>Referencia</Name> 
   <PropertyType> 
    <TypePropertySingleValue> 
     <DataType type="IfcIdentifier"/> 
    </TypePropertySingleValue> 
   </PropertyType> 
   <ValueDef/> 
   <Definition>Identificador de referência para o tipo especificado no projeto, (p.ex. tipo 'A-
1')</Definition> 
  </PropertyDef> 
  <PropertyDef> 
   <Name>Estabilidade</Name> 
   <PropertyType> 
    <TypePropertySingleValue> 
     <DataType type="IfcLabel"/> 
    </TypePropertySingleValue> 
   </PropertyType> 
   <ValueDef/> 
   <Definition>Apresentar nível de segurança considerando as combinações de ações passíveis de 
ocorrerem durante a vida útil do edifício habitacional ou sistema. Critério: estado limite último.</Definition> 
  </PropertyDef> 
  <PropertyDef> 
   <Name>Deslocamentos Fissuras Descolamentos</Name> 
   <PropertyType> 
    <TypePropertySingleValue> 
     <DataType type="IfcLabel"/> 
    </TypePropertySingleValue> 
   </PropertyType> 
   <ValueDef/> 
   <Definition>Limitar os deslocamentos, fissurações e descolamentos, de forma a assegurar o livre 
funcionamento de elementos e componentes do edifício habitacional.</Definition> 
  </PropertyDef> 
  <PropertyDef> 
   <Name>Solicitações de cargas</Name> 
   <PropertyType> 
    <TypePropertySingleValue> 
     <DataType type="IfcForceMeasure"/> 
    </TypePropertySingleValue> 
   </PropertyType> 
   <ValueDef/> 
   <Definition>Resistir às solicitações originadas pela fixação de peças suspensas.</Definition> 
  </PropertyDef> 
  <PropertyDef> 
   <Name>Impacto de corpo mole</Name> 
   <PropertyType> 
    <TypePropertySingleValue> 
     <DataType type="IfcEnergyMeasure"/> 
    </TypePropertySingleValue> 
   </PropertyType> 
   <ValueDef/> 
   <Definition>Resistir a energia dos impactos de corpo mole.</Definition> 
  </PropertyDef> 
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  <PropertyDef> 
   <Name>Impacto nas portas</Name> 
   <PropertyType> 
    <TypePropertySingleValue> 
     <DataType type="IfcEnergyMeasure"/> 
    </TypePropertySingleValue> 
   </PropertyType> 
   <ValueDef/> 
  

A Figura 65 mostra o conjunto de propriedades para o sistema de vedações verticais externas 

e internas. Foi reaproveitado o conjunto de propriedades Pset_Space F ireSafetyRequirements. 

As propriedades na cor cinza foram acrescentadas a partir dos requisitos da norma de 

desempenho e as brancas foram reaproveitadas do conjunto original. O novo conjunto foi 

denominado Pset_Space F ireSafetyRequirements_desempenho. 
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Figura 65: Conjunto de propriedades para requisitos de incêndio 

 

Fonte: Autor 
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Conjuntos de tipos de propriedades utilizados na estrutura conceitual 

A seguir é apresentado o resumo dos tipos de propriedades utilizados na estrutura conceitual 

codificados por cores (Tabela 21).  

Tabela 21: Tipos de propriedades da estrutura conceitual 

Tipo de informação Código de cor 

Programa do edifício e metadados do projeto 
 

Propriedades físicas dos elementos e objetos BIM  

Localização geoespacial dos elementos e objetos 
 

Requisitos específicos de informação do fabricante 
 

Especificações  
 

Estimativas de custos 
 

Análises energéticas 
 

Materiais sustentáveis conforme critérios LEED  
 

Ambiente e condições do terreno 
 

Validação e observância do programa de necessidades 
 

Cumprimento de códigos de segurança 
 

Planejamento da obra 
 

Sequencia e logística da construção 
 

Comissionamento da obra 
 

Instalações e ativos da edificação 
 

Requisitos da norma de desempenho NBR 15571 
 

Fonte: Autor 

as na estrutura conceitual 
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Tabela 22: Conjunto de propriedades para espaço 
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Fonte: Autor 
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Metodologia de cálculo para o ND 

 
 

 

 

utilizados outros que façam as mesmas operações. 

Os passos para o cálculo serão fornecidos a seguir a partir de um exemplo. 

Passo 1: contar o número de objetos do modelo BIM, com o Solibri, classificando-os 

caso fazer as correções, pois uma modelagem sem levar 

em conta essa questão pode induzir a erros (Figura 66). 

Figura 66: Contagem de objetos através do Solibri 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

Cálculo
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Passo 2: gerar no Solibri um relatório analítico que classifique os objetos em função do tipo 

da propriedade que está sendo pesquisada. Com esse relatório teremos a condição de 

identificar os objetos que têm e os que não têm valores atribuídos para a propriedade (Figura 

67)40. 

Figura 67: Exemplo de relatório analítico dos objetos e propriedades 

 

Fonte: Autor 

 

Passo 3: lançar os dados na planilha Excel que efetuará todos os cálculos (Figura 68). 

A Figura 68 é apresentada com as fórmulas utilizadas possibilitando assim que possa ser 

criada e aproveitada por outros pesquisadores. Nela se destacam campos numerados que serão 

identificados e explicados a seguir. 

 

 

 

 

 
                                                 
40 Foi mantida a nomenclatura em inglês original do software para os cabeçalhos do relatório. 
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Figura 68: Planilha de cálculo do ND 

 

Fonte: Autor 

Observações sobre o uso da língua inglesa para os nomes de algumas propriedades nas 

Figuras 6841 e 69. 

                                                 
41 As propriedades pré-existentes no conjunto de requisitos para a norma de desempenho foram mantidos em 
inglês para destacar os novos, propostos em português, dos existentes, escritos em inglês.  
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Campo 1: preencher com o número total de objetos da classe Uniformat que está sendo 

analisada. No exemplo da figura foi utilizada a planilha para a  

Campo 2: preencher com os dados obtidos no relatório analítico do Solibri conforme a 

Figura 67. Nesse campo são colocados todos os objetos que possuem valores atribuídos para o 

conjunto de propriedade em estudo independentemente se esses valores estão ou não 

validados de acordo com o programa de necessidades. 

Campo 3: analisar os resultados obtidos no relatório do Solibri da Figura 67 e verificar se eles 

estão de acordo com o programa de necessidades. Na ausência do programa de necessidades 

ou se este se encontrar desatualizado, os dados podem ser inseridos somente após passarem 

por um processo de análise crítica e validação feita pela coordenação do projeto, pelo 

proprietário e pelo profissional responsável pelo projeto específico. 

Campo 4: esse campo é calculado automaticamente. Ele conta o número de tipos de 

propriedades que estão sendo consideradas no conjunto de propriedades escolhida. O número 

de propriedades para o conjunto escolhido servirá como o peso a ser atribuído para o item. 

Campo 5: esse campo é calculado automaticamente. Ele calcula a média aritmética entre o 

número de objetos dividido pelo número de tipos de propriedade que foram calculados no 

campo 4. A média obtida dos objetos relativos ao campo 2 é calculada somente para servir de 

referencial. O valor que será efetivamente adotado é o que foi descrito no campo 3. 

Campo 6: 
número médio de 

objetos. 

Campo 7: esse campo é calculado automaticamente. Nele é calculada a somatória dos pesos 

 

Campo 8: esse campo é calculado automaticamente. Nesse campo é calculada a média 

ponderada entre as notas dos itens multiplicada por seus pesos e dividida pela somatória dos 

pesos. 

Campo 9: 
calculada no campo 8, transformada em percentual e multiplicada pelo valor do ND teórico da 
fase (no exemplo igual a 100, porém, esse valor pode ser 200, 300, 400 ou 500, dependendo 
da fase em estudo). 

A seguir na Figura 69 é mostrado um exemplo numérico do cálculo do ND de uma parede em 
ND teórico 100.  
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Figura 69: Planilha com exemplo de cálculo numérico do ND 

 

Fonte: Autor 
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Cálculo do ND para o projeto como um todo 
 

Para o cálculo do ND para a totalidade do projeto a rotina apresentada deverá ser repetida 

para os tipos de objetos existentes e os respectivos conjuntos de propriedades associadas. 

A partir dos resultados obtidos em cada uma das planilhas individuais de análise, deve ser 

preenchida a planilha de medição do projeto. Essa planilha se constitui dos tipos e 

quantidades de objetos existentes e dos valores de ND medidos para cada um deles. O cálculo 

do ND, nesse caso, é a média ponderada entre os diversos NDs para cada tipo de elemento, 

tendo como peso o número de objetos existentes por tipo. É exemplificada a medição de um 

projeto para ND 200. 

 

Figura 70: Cálculo do ND para o projeto como um todo 

 
Fonte: Autor 
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Esse mesmo critério de média ponderada pode ser utilizado para subconjuntos de 

propriedades ou para os projetos das especialidades individualmente. 

 

Objetivo: avaliar o nível de desenvolvimento do projeto como um todo ou de uma disciplina 

específica. 

Tipo de medida: quantitativa. 

Estágio de maior impacto: como o índice é aplicável a todas as fases do projeto o 

impacto ocorre em todas elas. 

 

Período de coleta dos dados: a cada atualização feita no modelo BIM da disciplina 

específica ou no modelo central. 

Frequência de emissão de relatórios: devem ser emitidos relatórios a cada atualização 

do modelo e antes das reuniões de coordenação de projetos. 

 

 

Tendência: ao analisarmos a metodologia de cálculo verificamos que quanto mais próximo 

o ND obtido for do ND teórico da fase do projeto melhor é o desempenho, portanto sua 

tendência é boa conforme o seu valor aumenta. 

 

 

O nível de desenvolvimento é um valor relativo e depende do que for normalizado ou 

acordado entre os agentes. Depende dos usos específicos que serão dados ao BIM, pois o 

conjunto das propriedades associadas está diretamente submetido ao uso do BIM. As 

propriedades também podem ser estendidas através do desenvolvimento de novos conjuntos 

de property sets ou reduzidas em função do acordado. 

Foco

Perfil dos dados

Alvos

Parametrização
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Classificações absolutas dependerão do desenvolvimento de padrões a partir de normas ou 

especificações de associações de profissionais, governo e outros. 

 

O cálculo do ND tem algumas limitações e ressalvas comentadas a seguir. 

1. Propriedades pré-existentes na biblioteca de objetos do projetista 
(default). Normalmente, a biblioteca de objetos dos projetistas encontra-se 

desenvolvida e o seu reaproveitamento deve ser feito de forma criteriosa, uma vez que 

poderemos ter conjuntos de propriedades não especificados para existir; propriedades 

com valores atribuídos a priori e objetos com detalhes geométricos incorretos ou 

desnecessários são fatores que podem levar a medidas enganosas do ND. Portanto se 

recomenda que inicialmente ao processo de projeto todos os integrantes revejam suas 

bibliotecas e façam as adequações necessárias. 
2. Inexistência, incompletude ou desatualização do programa de 

necessidades. 
Não é frequente, na prática de trabalho, o cliente preencher formalmente os requisitos 

do programa, pois é comum que isso ocorra de maneira informal e em diversas fases 

do processo. Por outro lado é necessário diferen

especialidades de projeto envolvidas. Portanto, o preenchimento prévio de uma tabela 

com todos os requisitos especificados parece ser impraticável, recomendando-se que a 

avaliação dos resultados obtidos se baseie também em análises críticas qualitativas e 

não somente numéricas. 

3. Retrabalho 
O indicador ND não tem como objetivo medir o retrabalho, porém ele existe na prática 

e a sua ocorrência pode alterar os valores do ND, portanto o retrabalho influencia o 

nível de desenvolvimento do projeto. 

O retrabalho pode ocorrer a partir de uma combinação de diversos fatores: os objetos 

podem ser eliminados ou alterados nas propriedades geométricas e não geométricas, 

podem ser criados novos objetos e novos requisitos de programa podem ser criados ou 

alternados. Uma mudança que combine esses fatores não deve ser considerada 

retrabalho sem que suas causas sejam analisadas. As mudanças ocorrem tanto para a 



233 
proposição da estrutura conceitual 

melhoria do processo quanto para a sua piora. Porém como isso pode ser avaliado? 

Simplesmente contabilizar o número e o tipo de mudanças não leva a uma conclusão, 

mas apenas a evidências de mudanças. 

Entendemos que o retrabalho somente possa ser avaliado através da interpretação do 

coordenador de projetos em conjunto com sua equipe, analisando e avaliando os 

impactos e a natureza das mudanças.  

  

4. Precisão da geometria 

definições correntes do LOD, são pouco precisos na avaliação do desenvolvimento do 

modelo. Caso o objetivo do modelo seja o da pré-fabricação de estruturas de concreto, 

requerida para os processos industriais é da ordem de milímetros. A precisão requerida 

para a construção convencional é da ordem de centímetros para a maioria dos casos. 

Outro ponto a ser considerado é a confirmação de medidas, pois em um ND 200 os 

objetos podem ser inseridos apenas para a sua macrodefinição como soluções ou 

partidos; porém, em um estágio superior de desenvolvimento será necessária a 

confirmação de medidas, pois os objetos serão compatibilizados e detalhados. Em 

todos os casos, a precisão deve ser entendida dentro do contexto onde está inserida e 

sua avaliação deve ser feita com essas considerações em mente. 
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4.3.4 Compatibilidade geométrica 

A compatibilidade geométrica é um requisito de qualidade do processo de modelagem. 

Conforme referenciado na revisão bibliográfica, diversos tipos de problemas decorrentes de 

falta de compatibilidade poderão ocorrer durante o processo de modelagem. Mas esses 

problemas podem ser detectados com softwares específicos, como o Solibri ou o Navisworks. 

O processo de verificação da compatibilidade geométrica é parametrizável, podendo ser 

escolhidos os objetos a serem comparados e também predefinir o valor das tolerâncias  

(Figura 71). 

Figura 71: Compatibilidade geométrica 

 

Fonte: Autor 

 

Para o uso objetivo definimos o indicador chave de desempenho (ICD), denominado 

densidade de interferências (DI), conforme descrição e métodos de cálculo mostrados a 

seguir.  
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Definimos DI (densidade de interferências) como a razão entre o número de interferências  

verificadas através de softwares de análises de modelos BIM, categorizadas segundo critérios 

de criticidade  e o volume da envoltória do edifício. 

 

Variáveis 

 ni: número de interferências, valor calculado pelo software sendo função do tipo de 

parametrização adotada; 

 ve: volume total do edifício, valor definido pelo cálculo do volume da superfície 

envoltória do edifício 42.  

 ve /1.000 m3: volume anteriormente calculado dividido por 1.000 m343.  

 

 

Unidade de medida: número de interferências / 1.000 m3 

                                                 
42 Normalmente os edifícios, ou conjunto de edifícios em um condomínio, se subdividem em partes distintas 
como: torre, embasamento, subsolo e anexos. Entendendo que essa subdivisão seja de compreensão comum 
sendo facilmente reconhecíveis pelos profissionais da área, recomendamos que essa subdivisão seja feita para 
organizar o cálculo dos volumes, lembrando que ao final todos esses volumes serão totalizados.  
O software Solibri® pode fazer esse cálculo automaticamente, porém para que os valores resultantes sejam 
confiáveis é necessário que durante a modelagem os espaços sejam identificados com  nome, tipo e número. 
43 A  finalidade dessa taxa é facilitar a visualização da densidade, uma vez que um volume de 1.000 m³ é obtido 
por um espaço com as dimensões de 10 m × 10 m × 10 m  mais facilmente 
em geral. 

Densidade de interferências = DI 

Definição

Cálculo

Fórmula
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Objetivo: avaliar a qualidade do processo de modelagem das disciplinas e da coordenação 

do projeto como um todo, visando garantir a qualidade do processo de projeto. 

Tipo de medida: quantitativa. 

Estágio de maior impacto: projetos executivos44.  

 

Período de coleta dos dados: a cada atualização feita no modelo BIM. 

Frequência de emissão de relatórios: devem ser emitidos relatórios a cada atualização 

do modelo e antes das reuniões de coordenação de projetos. 

 

Tendência: ao analisar a fórmula, verificamos que para um dado volume a DI varia em 

ni DI aumenta na razão direta do número das interferências; 

portanto, sua tendência é boa quando seu valor diminui, tendendo a zero ao longo do tempo. 

 

Uma característica importante no cálculo da DI é que as interferências podem ser 

parametrizadas, sendo a DI, portanto, função do grau de liberdade arbitrado no projeto, não se 

tratando, pois, de um ICD absoluto, mas relativo ao ambiente do projeto. São relacionadas a 

seguir as variáveis que podem ser parametrizadas45. 

 

 
                                                 
44 A fase de concepção e de estudos iniciais irá normalmente gerar macrointerferências, pois nessas fases  se dá a 
conceituação dos principais espaços técnicos e dos partidos arquitetônicos e estruturais, sendo normal ocorrerem 
muitas interferências, dado o processo de negociação existente entre a equipe de projeto. Porém, na fase dos 
projetos executivos, que é uma fase dura  do processo, onde os principais conceitos estão congelados e o fluxo 
de informação e de trocas aumenta consideravelmente, a aplicabilidade do índice é mais recomendada. 
45 Foram adotados os conjuntos de parametrizações existentes no software Solibri V8.0. 

Foco

Perfil dos dados

Alvos

Parametrização
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 Escolha do tipo de componentes 
Essa opção permite selecionar quais tipos de objetos serão verificados, 

possibilitando filtrar dentre todos os objetos do edifício aqueles que forem 

essenciais para garantir a qualidade do modelo, como, por exemplo: paredes, 

componentes da estrutura, fachada.  

 Escolha do tipo de disciplinas 
Além do filtro de componentes, podem ser também escolhidas as disciplinas que 

serão interfaceadas no teste, podendo ser configuradas diversas situações: 

arquitetura x estrutura, estrutura x instalações, etc. 

 Escolha do tipo de interferências 
O tipo de interferência a ser verificado pode ser escolhido a partir de três 

possibilidades: 

 

1. Objetos duplicados 

Essa categoria lista todas as instâncias de intersecções onde os componentes 

foram duplicados, o que significa a existência de um ou mais componentes 

com forma e localização idênticas. Esse tipo de problema é de grau crítico, 

uma vez que representa redundâncias no modelo. No exemplo da Figura 72 

vemos a existência de paredes duplicadas que aparecem em vermelho. 
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Figura 72: Componentes duplicados: paredes 

 

Fonte: Autor 

 

2. Objetos dentro de outros 

Esta categoria lista todas as instâncias de intersecções nas quais os 

. 

 

3. Objetos sobrepostos 

Esta categoria lista todas as instâncias de intersecções nas quais os 

componentes estejam sobrepostos a outros, normalmente ocorrem 

cruzamentos entre vigas e paredes, objetos da estrutura e objetos de 

instalações, etc. No exemplo da Figura 73 é mostrada a interferência de um 

pilar com diversas paredes em vários pavimentos. O pilar está na cor 

vermelha. A Figura 74 mostra a interferência de uma viga com uma parede 

cortina. A viga está em vermelho. 
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Figura 73: Interferências entre componentes diferentes sobrepostos: pilar x parede 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 74: Interferências entre componentes diferentes sobrepostos: viga x parede 

cortina 

 

Fonte: Autor 
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 Categorização das interferências 

As interferências podem ser também categorizadas de acordo com os seguintes 

critérios: intersecções entre o mesmo tipo de componente, entre diferentes tipos de 

componentes e entre mobiliário e outros objetos. A Tabela 23 relaciona 

detalhadamente essas categorias. 

Tabela 23: Categorização das interferências 

 

Fonte: Autor, com o uso do software Solibri 
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Tolerâncias: as tolerâncias podem ser configuradas conforme as categorias a 

seguir. 

 Tolerância horizontal 
No caso de ocorrer um cruzamento entre objetos, se a maior dimensão horizontal 

desse cruzamento for maior que o valor da tolerância horizontal, o teste resulta em 

um problema de interferência. 

 Tolerância vertical 
No caso de ocorrer um cruzamento entre objetos, se a maior dimensão vertical 

desse cruzamento for maior que o valor da tolerância vertical, o teste resulta em um 

problema de interferência. 

 Tolerância volumétrica 
 No caso de ocorrer um cruzamento entre objetos, o teste retorna positivo para 

interferência se o volume da intersecção resultante entre os objetos for maior que o 

valor da tolerância volumétrica. Esse teste somente é válido para sólidos 

geométricos, de acordo com o manual do Solibri. 

 Parâmetros de criticidade:  
A criticidade das interferências a serem verificadas pode ser escolhida a partir de 

três possibilidades, e os parâmetros de criticidade podem ser configuráveis. 

Conceitualmente, porém, elas se classificam em: 

1. Crítica: são as interferências mais severas como componentes duplicados e 

componentes uns dentro de outros. A Figura 75 ilustra esse conceito 

mostrando duas paredes, uma dentro da outra. 
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Figura 75: Interferência crítica: parede dentro de outra 

 

Fonte: Autor 

2. Moderada: são classificadas nessa categoria as interferências entre 

elementos em que a magnitude da interferência é menor que a crítica. As 

Figuras 76 e 77 ilustram esse conceito. Na Figura 76 observamos a 

interferência entre a laje do pavimento com um beiral e na Figura 77 

observamos a interferência entre a escada com elementos da estrutura. 
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Figura 76: Interferência moderada: laje x beiral 

 

Fonte: Autor 

Figura 77: Interferência moderada: escada x estrutura 

 

Fonte: Autor 
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3. Baixa: são as interferências nas quais ocorrem pequenos cruzamentos 

resultando em pequenos volumes. A Figura 78 ilustra esse conceito através 

de um cruzamento de paredes, pode ser observada a baixa magnitude da 

interferência. 

 

Figura 78: Interferência de grau baixo 

 

Fonte: Autor 
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4.3.5 Planejamento e controle do processo de projeto 

O processo de planejamento e controle formulado para a estrutura conceitual aborda tanto o 

processo de gestão quanto o processo de modelagem.  

Portanto a principal questão a ser resolvida pela estrutura conceitual é como relacionar ambos 

os processos. A proposição é trabalhar com três níveis de planejamento hierarquicamente 

organizados: estratégico, tático e operacional (Figura 79) e com uma estrutura integrada, 

composta pela estrutura analítica do projeto (EAP) e a estrutura analítica do modelo (EAM) 

(Figura 80). 

Para facilitar a leitura, a EAP encontra-se apresentada em separado na Figura 81 e a EAM na 

Figura 82. 

Figura 79: Relacionamento entre a gestão do projeto e a gestão do modelo 

 

Fonte: Autor 
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Figura 80: Estrutura analítica integrada: EAP + EAM 

 
Fonte: Autor 

 



247 
proposição da estrutura conceitual 

Figura 81: EAP do projeto exemplo 

 

Fonte: Autor 
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Figura 82: Estrutura analítica do modelo (EAM) 

 

Fonte: Autor 
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Planejamento estratégico (longo prazo) 

Passo 1: modelagem do processo de projeto. 

A título de exemplo consideramos a modelagem do processo de projeto de um edifício 

simples em alvenaria estrutural e concreto armado (Figura 83). Os usos previstos do modelo 

BIM para esse exemplo são: desenhos para execução da obra, orçamento e planejamento. 

 

Figura 83: Edifício exemplo 

  

Fonte: Autor 

 

A representação do processo de projeto foi feita no formato BPMN, uma vez que esse formato 

permite de maneira clara a identificação das disciplinas, das trocas de informações e da 

evolução das fases do projeto. A Figura 84 representa o conceito geral adotado para o 

macrofluxo do processo de projeto e de modelagem. 

Foram adotadas quatro fases para o processo de projeto, conforme a definição da estrutura 

conceitual: concepção, definição, desenvolvimento e documentação. Para o exemplo 

adotamos as disciplinas: arquitetura, estrutura, decoração, instalações elétricas e hidráulicas e 

os agentes: construtor e proprietário.  

Os diagramas do processo estão representados em quatro figuras, uma para cada fase do 

processo de projeto: Figura 86  fase de concepção, Figura 87  fase de definição, Figura 88  

fase de desenvolvimento e Figura 89  fase de documentação e projetos para produção. 
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Figura 84: Macro-fluxo do processo de projeto e modelagem 

 
Fonte: Autor  
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O macro fluxo mostra que ao início de cada fase sempre existe a atividade de verificação e 

atualização do programa, pois conforme visto no estudo de Kiviniemi (2005), o programa e as 

soluções de projeto devem estar alinhados. Ao final de cada fase é feita a análise crítica, 

conforme recomendado por Melhado (2009), e são calculados os indicadores chave de 

desempenho. 

Foram adotados dois procedimentos para a criação da estrutura analítica do projeto: o 

primeiro foi descrever as atividades do projeto de forma sintética (abordagem top-down), para 

simplificar a representação da entrada de dados na DSM e o segundo associar a essas 

atividades os tipos de objetos correspondentes a classificação Uniformat, para possibilitar o 

uso das informações da matriz de elementos BIM, conforme VA_BIM_Guide (2010), e assim 

estabelecer o relacionamento entre o processo de gestão e o processo de modelagem (Figura 

85). 

 Figura 85: Fontes de informação da DSM 

 

Fonte: Autor 
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Figura 86: Fase de concepção 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 
proposição da estrutura conceitual 

 

Figura 87: Fase de definição 

 

Fonte: Autor 
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Figura 88: Fase de desenvolvimento 

 

Fonte: Autor 
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Figura 89: Fase de documentação e projetos para produção 

 

Fonte: Autor 

Passo 2: montagem da DSM e do cronograma 

A DSM foi construída a partir das relações entre as atividades estabelecidas nos diagramas de 

processo em BPMN (Figura 90). Após a montagem da DSM, as relações de precedência 

 MsProject, os prazos foram 

estabelecidos e assim o cronograma geral do projeto ficou definido (Figura 91). 
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Figura 90: DSM  

 

Fonte: Autor 
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Figura 91: Cronograma geral 

 
Fonte: Autor 
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O relacionamento entre o cronograma e a DSM é mostrado na Figura 92. Na figura cada uma 

das fases do projeto está circundada por um retângulo tracejado. Ao lado esquerdo as 

atividades estão representadas no cronograma e ao lado direito na DSM. 

 

Figura 92: Relação entre a DSM e o cronograma 

 

Fonte: Autor 
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Planejamento tático e operacional (médio e curto prazo) 

Nessas etapas do planejamento ocorre o detalhamento das atividades das fases de projeto. 

Recomenda-se utilizar de maneira associada a técnica da DSM para o mapeamento do 

processo junto com os mapas de processo desenvolvidos através da BPMN.  

Esta fase é adequada para gerar planos mais detalhados em intervalos de tempo aproximados 

entre um a três meses. Neste nível de detalhe do planejamento é possível definir a 

transferência de informações reais que podem ser monitoradas utilizando o ciclo de controle. 

Para isso deve ser feita a associação dos objetos desenvolvidos na fase do processo com os 

conjuntos de propriedades da matriz de elementos em BIM e a partir daí inserir essas 

propriedades diretamente nas classes de objetos correspondentes no modelo. 

O planejamento de médio prazo, para cada uma das fases, deve ser um esforço de colaboração 

em equipe, onde os diferentes agentes se reúnem para preparar os mapas dos processos e 

definir as trocas de informação entre si. 

Esse processo terá como resultado uma plano factível, que poderá posteriormente ser 

detalhado para o curto prazo, produzindo planos semanais de trabalho.  

Tomando-

os respectivos modelos BIM associados com cada uma dessas atividades foram relacionados 

com os objetos a serem desenvolvidos nessa fase (Figura 93). 
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Figura 93: Relacionamento entre as atividades e os objetos 

 

Fonte: Autor 

Observando-se a Figura 94 temos a associação da atividade de desenvolvimento do modelo 

integrado de arquitetura e estrutura com os objetos dos grupos B10, B20, C10, C20 e C30. O 

desenvolvimento do modelo das instalações hidráulicas está associado com os objetos do 

grupo D20 e o modelo das instalações elétricas com os objetos do grupo D50. As atividades 

com os conjuntos de propriedades dos objetos. 

A Figura 94 apresenta o mapeamento dos conjuntos de propriedades da matriz de elementos 

em BIM associados com os objetos relacionados no parágrafo acima. Através desse 

mapeamento é possível se estabelecerem valores para essas propriedades integrando assim as 

atividades de projeto com as propriedades a serem obtidas a cada fase do processo. 
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Figura 94: Mapeamento de propriedades aplicáveis aos objetos 

 

Fonte: Autor 
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O mapeamento feito permite associar os conjuntos de propriedades diretamente com as 

atividades do cronograma de médio prazo possibilitando estabelecer metas de curto prazo 

para as definições de propriedades. 

O trabalho de definição de propriedades pode ser convertido para pacotes de informações a 

tindo que haja controle 

sobre essas atividades (Figura 95). 

Figura 95: Programação semanal incluindo as definições de propriedades 

 

Fonte: Autor 
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Comentários sobre a gestão do processo de projeto no médio e curto prazos 

dos planos e facilitar o processo de controle. 

Por outro lado, a adoção dessa estratégia requer cuidados para evitar que se torne uma 

armadilha para o próprio coordenador do projeto. O principal ponto a ser salientado é a 

natureza do processo de projeto, cíclica e interativa, que é diferente do processo de produção, 

essencialmente linear.  

O processo de projeto consiste em um fluxo de informações que são trocadas e 

compartilhadas continuamente, sendo importante estabelecer medidas desse fluxo para que o 

controle do processo possa ser feito. 

relativamente simples medir os seus resultados, bastando apenas contar o número de produtos 

entregues e compará-los com alguma meta prevista, e dessa forma estabelecer índices de 

produtividade ou de atendimento de metas. 

Tome-se como exemplo o indicador plan percent complete (PPC), um dos indicadores chave 

do sistema last planner, utilizado em sistemas de produção como indicador do funcionamento 

do sistema de planejamento. 

Utilizar indicadores semelhantes a esse no processo de projeto pode levar a condução do 

processo baseando-  (delivery based), que é um dos maiores enganos que 

ocorre no meio profissional, pois dá foco excessivo na produção e entrega de desenhos e se 

mais estranho que isso possa parecer. 

A diferença entre utilizar a metodologia last planner para o projeto é oposta para o conceito 

adotado para a produção, pois em projeto suas próprias atividades são as restrições para as 

outras. 

Assim, ao se fazer o mapeamento do processo, com o uso da DSM, as restrições comuns para 

o processo, como a falta de informações, a solicitações de novas ou alterações nas 

informações existentes, podem ser analisadas e tornadas explícitas, e atividades específicas 

podem ser atribuídas para garantir que sejam realizadas. 
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Agindo dessa forma é possível a criação de planos e de indicadores que permitam avaliar a 

evolução do processo, mesmo em horizontes curtos como os semanais. 

ção do tema. 

Medidas para o controle do fluxo da informação para o processo de projeto já foram estudadas 

por Sacks e Tribelsky (2007), sendo medidas quantitativas em termos de volume ou de 

número de informações produzidas ou recebidas durante um intervalo de tempo definido. 

Porém utilizar diretamente esses conceitos sem a devida adequação para o BIM pode ser 

enganoso, pois os objetos inseridos no modelo podem conter inúmeras propriedades 

desnecessárias ou com valores atribuídos sem critério, induzindo a medidas de fluxo que 

mascarem a avaliação correta do processo. 

As medidas de fluxo em BIM precisam ser não só quantitativas como também qualitativas. 

Não basta contar o número de objetos e suas propriedades; é preciso constatar também se as 

propriedades inseridas no modelo correspondem ao que foi programado existir. 

Esse fato leva à necessidade da definição prévia junto com os projetistas das propriedades que 

deverão ser consideradas, necessitando que todos verifiquem previamente o conteúdo 

existente em suas bibliotecas. 

Essas observações levam a recomendar a utilização do indicador ND (nível de 

desenvolvimento) mesmo que para horizontes curtos. Nesses casos podem ser tomadas as 

medidas de desenvolvimento apenas de determinados objetos ou de subconjuntos trabalhados 

no período de curto prazo. Porém é necessário combinar a medida do ND com os demais itens 

da estrutura conceitual para que se possa avaliar a evolução do projeto como um todo. 

Outro fator importante é a impossibilidade prática de se estabelecerem metas numéricas 

antecipadas para o número de objetos a serem criados em um determinado intervalo de tempo, 

visto que isso contraria a natureza do projeto, e agir dessa forma conduziria novamente à 

 

Portanto o conceito de evolução, em projeto, é mais importante do que o de produção.  

Evoluir em projeto significa conduzi-lo para estágios de maior amadurecimento e de 

atendimento de requisitos, que podem ser medidos a partir da riqueza semântica 

proporcionada pelo BIM.  
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O indicador do nível de desenvolvimento  ND possibilita acompanhar o processo de forma 

contínua e medi-lo semanalmente é uma prática recomendável, pois assim se pode observar o 

comportamento e a evolução do processo e consequentemente manter controle sob ele. 

Concluindo o raciocínio, a Figura 96 ilustra e resume a metodologia proposta para a gestão de 

médio e curto prazo uma vez que as devidas adequações e ressalvas foram feitas.  

 

Figura 96: Ciclos de planejamento e controle de médio e curto prazo 

 

Fonte: Autor 

O desenvolvimento da estrutura conceitual possibilita a realização de algumas simulações 

com os indicadores chave de desempenho criados. 

No capítulo 5 a seguir os indicadores ND e DI serão aplicados em dois modelos 

desenvolvidos em situações e para usos diferentes do BIM. 
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5 Simulações  

Os indicadores chave de desempenho ND e DI podem ser aplicados em situações de 

diagnóstico ou de acompanhamento da evolução de um projeto. 

Foram escolhidas dois casos para isso, no primeiro foi acompanhado o desenvolvimento de 

um projeto e foram analisadas as suas vinte versões com os indicadores. Na segundo caso 

obteve-se um modelo BIM já concluído onde os indicadores foram aplicados. 

Foi possível a sua aplicação nos dois casos e os resultados e condições de contorno serão 

desenvolvidas ao longo do capítulo. 

4.1 Caso 1 

Esse primeiro caso consiste em um projeto de um edifício comercial, com baixa 

complexidade técnica, visando com isso isolar o modelo de outros fatores relacionados 

principalmente a dificuldade técnica de uso dos softwares de modelagem por parte dos 

profissionais de projeto (Figura 97). 

A empresa responsável pelo projeto de arquitetura desenvolveu o modelo com o objetivo de 

gerar desenhos. A troca entre os profissionais foi feita através do formato dwg , uma vez que 

somente a empresa de arquitetura utilizou-se do BIM para o projeto. 
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Figura 97: Vistas em Perspectiva do Empreendimento analisado 

  

Fonte: Autor 

A opção dessa empresa foi pelo uso do software de modelagem Revit onde a equipe 

demonstra maior habilidade e o uso dessa ferramenta já é praticado em torno de quatro anos 

segundo informado pelo coordenador do projeto. 

O projeto do empreendimento é composto pelas seguintes especialidades: arquitetura, 

caixilhos, climatização, elevadores, estrutura de concreto, estrutura metálica, fundações, 

instalações elétricas, instalações hidráulicas, interiores, luminotecnia e paisagismo. A 

coordenação do projeto está sendo feita pela própria empresa de projeto de arquitetura. 

De todas as especialidades relacionadas, somente a de arquitetura está utilizando modelo 

BIM, segundo informação do coordenador do projeto. A especialidade de estrutura está sendo 

também modelada em BIM, porém ao invés do uso da exportação a partir do software TQS46, 

a empresa preferiu ela própria fazer a modelagem dessa especialidade.  

                                                 
46 TQS é um software para projetos estruturais. Disponível em http://www.tqs.com.br, acesso em 11/02/2013. 

http://www.tqs.com.br/
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O motivo alegado é a falta de interesse da empresa de projetos estruturais contratada pelo 

BIM aliado ao relato que a exportação feita a partir do software TQS gera problemas de 

qualidade como: falhas na representação de vigas inclinadas e superfícies curvas entre outros. 

O processo de modelagem em BIM ocorre paralelamente ao processo de projeto convencional 

que é desenvolvido pelas outras empresas. Nesse caso o BIM está sendo utilizado apenas para 

a geração de desenhos que servem de base para os demais projetistas.  A compatibilização dos 

projetos foi feita manualmente pela empresa de arquitetura. 

Observou-se que a empresa não diferencia em suas funções os profissionais responsáveis pelo 

modelo de arquitetura e estrutura. O modelo foi feito misturando-se ambas as disciplinas e 

sem subdivisões que pudessem identificar o uso de uma estrutura analítica de modelo. 

Em relação ao planejamento do processo de projeto, a empresa não adota uma metodologia 

desenhos (Figura 98). 

Figura 98: Tabela com datas de entregas dos projetos 

 
Fonte: Autor 

Segundo informações da empresa o modelo BIM somente começou a ser desenvolvido na fase 

de projetos executivos correspondendo na Figura 98 aos meses de janeiro e fevereiro. 

Anteriormente a essas datas o modelo estava sendo preparado, mas não utilizado para as 

operações propostas. 

Dadas as condições do experimento e o uso do BIM proposto  geração de desenhos e bases 

2D, decidiu-se investigar o comportamento de dois indicadores: o ND e o DI. 

O projeto foi acompanhado desde a fase de projetos executivos até o seu final. No total foram 

geradas 20 versões do modelo, que serão analisadas a seguir. 
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Cálculo do ND 

A fase de projetos executivos corresponde na estrutura conceitual ao nível de 

desenvolvimento ND 400 e as medidas estão referenciadas à esse valor. Como o objetivo do 

modelo BIM foi somente o da geração de documentos o conjunto de propriedades utilizado da 

 

O conjunto dessas propriedades prevê para o ND 300 as seguintes informações: tipo, material 

e disponibilidade e para o ND 400: nome do fabricante, nome do executor do serviço, número 

de série, número da classificação Uniformat, número de inventário, número do modelo, 

número do pedido de compra, identificador do produto, nome do produto, ano de produção e 

acessórios. 

Analisando-se as informações disponíveis e os objetivos do BIM optou-se por analisar 

IfcMaterial.Name. 

Foi utilizado o software Solibri e feitas as leituras do nome do material especificado. O 

cálculo do ND foi feito conforme a metodologia proposta nesta tese. 

Análise dos resultados 

Os resultados dos testes foram tabulados na Tabela 24, que foi estruturada em função do 

número de versões do modelo e dos objetos classificados, segundo a Uniformat, pelo autor do 

projeto. Para cada uma das versões foram tabulados os números de objetos encontrados no 

modelo e calculado ao lado a porcentagem dos mesmos que tinham valores atribuídos para as 

suas propriedades. Ao final, segundo o método proposto, foi calculada a média ponderada 

entre objetos e porcentagem atendida de cada um. Essa média ponderada foi convertida em 

percentual e multiplicada pelo valor requerido para o ND da fase. 
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Tabela 24: Cálculo do ND 

 

 

 

 
Fonte: Autor 

 

A Figura 99 apresenta a série dos NDs obtidos ao longo das vinte versões do modelo. 

Embora o modelo possuísse inicialmente 5.500 objetos e ao final 8.600, observa-se que o ND 

sofreu praticamente pouca oscilação mantendo-se na média de 272 (Figura 99).  

O ponto do gráfico na versão 11 refere-se a um erro de modelagem, confirmado pelo autor, 

onde os objetos do tipo E 1090 passaram bruscamente de 859 para 11.597 e posteriormente 

continuaram com sua média inicial terminando com 765 objetos. A utilização do ND 

possibilitou indicar rapidamente e com clareza a ocorrência desse erro. 
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Figura 99: Evolução do ND 

 

Fonte: Autor 

Buscando-se investigar melhor os objetos que mais contribuíram para melhorar o índice e os 

que mais contribuíram para diminui-lo foi plotado o gráfico da Figura 100. 
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Figura 100: Variação do ND versus número de objetos 

 

Fonte: Autor 

A análise da Figura 101 possibilita identificar que os objetos dos tipos A2020-paredes cortina 

de subsolo, B1010-construção do piso e C3020-acabamentos de piso foram os que mais 

possuíam valores atribuídos para a propriedade materiais enquanto que os objetos dos demais 

tipos C2010-construção da escada, B2020-janelas externas, B2030-portas externas e E1090-

outros equipamentos, não tinham sequer valor para a propriedade. 
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Figura 101: ND em função das categorias e números de objetos 

 
Fonte: Autor 

A figura 102 mostra a distribuição percentual dos tipos de objetos conforme a classificação 

adotada no modelo. 

Figura 102: Distribuição dos tipos de objetos 

 

Fonte: Autor 
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Comentários 

O índice médio obtido  272, ficou muito aquém do esperado  400. Os desenhos contudo 

foram analisados e apresentavam boa qualidade em uma inspeção visual o que incluía a 

especificação de grande parte dos materiais podendo ser considerados razoáveis para a 

execução e orçamento da obra. Ao investigar essa discrepância observou-se que o escritório 

não utilizava totalmente a propriedade registrada dentro dos objetos para especificar os 

materiais nos desenhos. Foi observado que foram usadas etiquetas (tags) inseridas 

manualmente pois esse recurso é permitido pelo Revit. Dessa maneira parte dos métodos 

tradicionais continuaram a ser utilizados o que explica a ocorrência de um ND baixo. 

O fato dos demais agentes não utilizarem o modelo BIM, o que inclui a própria construtora, 

serviu de fator desmotivador para que a equipe de arquitetos buscasse maior precisão e 

obtivesse um ND superior. 

Outro comentário deve ser feito a respeito da classificação Uniformat utilizada no modelo, 

s classificados de maneira 

inadequada. 

Por exemplo, a classificação A-2020 é chamada no texto original de basement walls, o que 

poderia ser traduzido como paredes do subsolo, ou paredes cortina. Observando-se o modelo 

verificou-se que essas paredes deveriam estar classificadas nas categorias B-2010  paredes 

externas e C-1010  vedações internas. 

Outra falha observada foi na classificação C-3020  acabamentos de piso, pois os elementos 

no modelo com essa classificação eram na verdade os forros devendo a classificação ter que 

ser alterada para C-3030  acabamentos de forro. 

Os acabamentos de piso por sua vez foram incorporados no tipo B-1010  construção do piso. 

Essa classe na verdade engloba os elementos da estrutura porém possui um nome que pode 

gerar confusões. O que ocorreu, observando-se o arquivo fonte no formato .rvt foi a criação 

de um objeto composto de laje mais os seus acabamentos. Os acabamentos de piso, por sua 

vez, foram incorporados no tipo B- loba 

os elementos da estrutura, mas possui um nome que pode gerar confusões. O que ocorreu, 

observando-se o arquivo fonte no formato .rvt foi a criação de um objeto composto de laje 

mais os seus acabamentos. O software Revit, ao exportar os objetos compostos no formato 

IFC, acaba por transformá-los em objetos únicos; contudo, conservando as propriedades, o 

que possibilitou a sua leitura. 
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Esse fator limitante devido a problemas na geração do IFC pelo Revit limita a análise pois 

introduz fatores de erro ao diminuir o número de objetos, pois eles são condensados, e 

dificulta a análise dos valores das propriedades. 

Não foi possível a comparação entre os valores obtidos nos objetos com os valores requeridos 

no programa, já que o programa não estava estruturado para tanto. Em relação a esse aspecto 

o autor informou que já no princípio da modelagem os objetos foram preparados com as 

especificações previstas. Essa informação foi verificada e confirmada na análise do modelo 

pois as variações que ocorreram em sua grande maioria entre as versões foi de acréscimo, 

eliminação ou edição das propriedades geométricas apenas. 

Por esse motivo o cálculo do ND foi simplificado porém garantido pela informação dada. 

 

Cálculo da DI 

 

O mesmo projeto foi submetido ao cálculo da DI.  

O volume do edifício considerado no cálculo foi composto pelo volume delimitado pelas 

superfícies envoltórias externas da torre, dos dois subsolos e do anexo da entrada. Esse 

volume totalizou 54.522,58 m3. Por se tratar de um projeto executivo, as dimensões externas 

desses componentes tiveram alterações mínimas ao longo do projeto, que foram desprezadas 

para efeito de cálculo. Dessa maneira, o volume total permaneceu constante no decorrer do 

experimento. 

Descrição do experimento 

Foram estudadas as 20 versões que fizeram parte dos projetos executivos.  

Foram feitos testes de interferências simulando dois tipos de parametrizações distintas no 

configuração padrão do software 

com o dobro de folga admitida nos parâmetros. Essas simulações foram denominadas de S1 

(menor grau de tolerância) e S2 (maior grau de tolerância). No total foram feitas 40 

simulações. As tolerâncias fo

geométrica. 
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Tipos de interferências verificadas 

Para o teste de interferências foi utilizada a regra 

possibilita a verificação de interferências entre componentes. Essa regra possibilita selecionar 

as disciplinas a serem verificadas, os tipos de componentes, o tipo de intersecções e a 

tolerância de verificação. As disciplinas verificadas no teste foram as de Arquitetura e 

Estrutura. A disciplina de Instalações não foi modelada nesse projeto. 

A Tabela 25 apresenta os resultados da simulação S1 e a Tabela 26 apresenta os da S2. 

Os dados das interferências foram classificados em função do tipo de objeto envolvido e foi 

calculada a média aritmética das vinte versões para cada problema. Foram consideradas 

apenas as interferências de grau crítico, as demais foram desprezadas. 
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Tabela 25: S1 - Classificação das interferências críticas pelo tipo de objeto envolvido 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 26: S2 - Classificação das interferências críticas pelo tipo de objeto envolvido 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

 



279 
simulações 

 

A Tabela 27 apresenta os resultados dos testes de interferência realizados na série S1 de 20 

versões do modelo e a Tabela 28 apresenta os resultados da série S2. 

Nas tabelas as interferências estão classificadas de acordo com o grau de criticidade. A DI nas 

tabelas é apresentada também com sua distribuição normalizada de acordo com a seguinte 

fórmula: 

Z = valor normalizado, X  = valor da DI, µ = média e s = desvio padrão 
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Tabela 27: S1 - Dados dos testes de interferências e cálculo da DI 

 

Fonte: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão  do  
modelo

Críticas Moderadas Baixas Total Críticas Moderadas Baixas Total Críticos Moderados Baixos
1 -‐0,06 -‐0,87 -‐0,17 35                   30                       0                                         5                       1.906             1.636           3                                           267              
2 -‐3,18 2,35 3,11 35                   12                       2                                         20                   1.906                               681                                     131           1.094  
3 -‐2,71 3,48 2,88 37                   15                       3                                         19                   2.035             822                 176                                 1.037      
4 0,01 -‐0,32 -‐0,26 35                   30                       0                                         4                       1.925                         1.656                                           25                   244  
5 0,15 -‐0,04 -‐0,31 36                   31                       1                                         4                       1.967                         1.698                                           36                   233  
6 0,25 -‐0,02 -‐0,28 37                   32                       1                                         4                       2.008                         1.730                                           37                   241  
7 0,23 -‐0,27 -‐0,30 36                   32                       0                                         4                       1.985                         1.724                                           27                   234  
8 0,42 -‐0,32 -‐0,33 37                   33                       0                                         4                       2.035                         1.783                                           25                   227  
9 0,30 -‐0,29 -‐0,33 37                   32                       0                                         4                       1.998                         1.746                                           26                   226  
10 0,36 -‐0,29 -‐0,34 37                   32                       0                                         4                       2.013                         1.762                                           26                   225  
11 0,44 -‐0,29 -‐0,35 37                   33                       0                                         4                       2.035                         1.788                                           26                   221  
12 0,45 -‐0,27 -‐0,35 37                   33                       0                                         4                       2.040                         1.792                                           27                   221  
13 0,21 -‐0,29 -‐0,39 36                   32                       0                                         4                       1.956                         1.718                                           26                   212  
14 0,21 -‐0,29 -‐0,39 36                   32                       0                                         4                       1.957                         1.718                                           26                   213  
15 0,34 -‐0,44 -‐0,39 36                   32                       0                                         4                       1.989                         1.758                                           20                   211  
16 0,36 -‐0,37 -‐0,39 37                   32                       0                                         4                       1.999                         1.763                                           23                   213  
17 0,37 -‐0,37 -‐0,40 37                   32                       0                                         4                       1.998                         1.766                                           23                   209  
18 0,59 -‐0,37 -‐0,35 38                   34                       0                                         4                       2.078                         1.834                                           23                   221  
19 0,69 -‐0,39 -‐0,39 38                   34                       0                                         4                       2.098                         1.864                                           22                   212  
20 0,56 -‐0,32 -‐0,24 38                   33                       0                                         5                       2.097                         1.823                                           25                   249  

Média 30                       0,69                               6                      
Desvio  
padrão 6                           1                                         5                      

  DI  =  Densidade  dos  problemas  
(núm_probl/1000  m3)  

Contagem  de  problemasDI  normalizada

ANÁLISE  DE  INTERFERÊNCIAS
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Tabela 28: S2 - Dados dos testes de interferências e cálculo da DI 

 

Fonte: autor 

O

obtidas. Nesse gráfico além da DI para cada grau de criticidade foi plotado também o número 

total da DI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão  do  
modelo

Críticas Moderadas Baixas Total Críticas Moderadas Baixas Total Críticos Moderados Baixos
1 -‐2,23 -‐2,53 0,15 15                 9                           0                                         6                       836           500 2 334
2 -‐2,23 -‐2,53 0,15 15                 9                           0                                         6                       836           500 2 334
3 -‐0,41 -‐0,48 -‐0,88 17                 11                     0                                         6                       945           601 24 320
4 -‐0,22 -‐0,48 0,22 18                 11                     0                                         6                       971           612 24 335
5 0,43 0,91 1,25 19                 12                     1                                         6                       1.036   648 39 349
6 0,31 0,82 2,65 19                 12                     1                                         7                       1.047   641 38 368
7 0,69 0,91 1,03 19                 12                     1                                         6                       1.047   662 39 346
8 0,51 0,63 0,81 19                 12                     1                                         6                       1.031   652 36 343
9 0,22 0,73 0,59 19                 12                     1                                         6                       1.013   636 37 340
10 -‐0,63 0,73 0,59 18                 11                     1                                         6                       966           589 37 340
11 -‐0,16 0,73 0,08 18                 11                     1                                         6                       985           615 37 333
12 -‐0,14 0,82 0,22 18                 11                     1                                         6                       989           616 38 335
13 -‐0,70 0,45 -‐0,95 17                 11                     1                                         6                       938           585 34 319
14 -‐0,72 0,45 -‐0,95 17                 11                     1                                         6                       937           584 34 319
15 0,22 -‐0,48 -‐1,46 18                 12                     0                                         6                       972           636 24 312
16 0,38 -‐0,48 -‐1,46 18                 12                     0                                         6                       981           645 24 312
17 0,25 -‐0,48 -‐1,10 18                 12                     0                                         6                       979           638 24 317
18 1,39 -‐0,48 -‐0,88 19                 13                     0                                         6                       1.045   701 24 320
19 1,98 0,26 0,00 20                 13                     1                                         6                       1.098   734 32 332
20 1,08 0,54 -‐0,07 19                 13                     1                                         6                       1.050   684 35 331

Média 11                     1                                         6                      
  Desvio  
padrão   1,02               0,20                               0,25            

Contagem  de  problemas
  DI  =  Densidade  dos  problemas  

(núm_probl/1000  m3)  
DI  normalizada

ANÁLISE  DE  INTERFERÊNCIAS
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Figura 103: S1 - Gráfico das DI  

 
 

Figura 104: S2 - G (dados sem normalização) 

 

Fonte: Autor 
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Para possibilitar uma melhor comparação sobre o efeito da mudança das tolerâncias entre as 

versões S1 e S2 foi feito um gráfico comparativo da variação da DI crítica comparando as 

duas situações simuladas (Figura 105). 

 

Figura 105: Comparação da variação da DI crítica entre S1 e S2 

 

Fonte: Autor 
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Os dados das Tabelas 27 e Tabela 28 foram plotados nas Figuras 106 e 107 com a série das 

s. 

Figura 106: S1 - (dados normalizados) 

 

Figura 107: S2 -  obtidas (dados normalizados) 

 

Fonte: Autor 
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Os problemas críticos foram classificados segundo o critério de Pareto47 e plotados nos 

gráficos das Figuras 108 e 109. Eles foram ordenados nas colunas azuis do maior para o 

menor valor e na linha vermelha está plotada a sua participação percentual acumulada. 

Figura 108: S1 - Gráfico de Pareto com a classificação dos tipos de 

problemas encontrados 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

                                                 
47 Nota: Gráfico de Pareto ou Curva ABC consiste em uma ferramenta para classificação de causas como mais 
ou menos significativas. O princípio de Pareto sugere que a maioria dos efeitos deriva de um número 
relativamente pequeno de causas. 
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Figura 109: S2 - Gráfico de Pareto com a classificação dos tipos de problemas 

encontrados 

 

Fonte: Autor 

 

Comentários 

A análise dos dados da Figura 110, permite observar que tendência de DI foi incialmente 

aumentar até a versão 5 estabilizando-se no patamar de 12 por cinco versões depois baixando 

para 11 onde permaneceu por mais cinco versões aumentando em seguida para o patamar de 

12 e finalizando no patamar de 13 nas três últimas versões. Ao longo da série, sua tendência 

foi, portanto, de aumento, não na mesma taxa de incremento dos objetos, mas observando-se a 

tendência de crescimento maior nas últimas versões, onde também ocorrem incrementos de 

objetos. 
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Figura 110: Variação da DI versus o número de objetos 

 

Fonte: Autor 

A análise dos gráficos de Pareto  Figuras 108 e 109 mostra a preponderância de problemas de 

interferência com os elementos da estrutura e paredes, responsáveis somente eles por 96% das 

interferências verificadas. Observa-se também na Tabela 25 que a preponderância das 

interferências ocorrem entre objetos de tipos diferentes levando concluir que as maiores 

interferências ocorreram entre a estrutura e o sistema de vedações. 

A parametrização das tolerâncias feitas em S1 e S2 mostrou também que a DI reduz 

sensivelmente quando se dobra o valor das tolerâncias em relação ao valor padrão. 

Recomenda-se portanto que essa parametrização seja feita de maneira criteriosa e acordada 

previamente pelos participantes. 
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4.2 Caso 2 

Esse caso possui características distintas do primeiro. O modelo BIM foi desenvolvido por 

uma grande empresa construtora e incorporadora de São Paulo e elaborado juntamente com 

uma série de outros cinco, com o objetivo de servir de protótipo para a implantação da 

tecnologia BIM nessa empresa. 

Tratou-se de um dos projetos de implantação de BIM com bastante destaque no mercado 

servindo de referência para outras empresas. 

O objetivo do modelo é o de possibilitar a extração de quantitativos para orçamento. 

São apresentadas a seguir as imagens do edifício e de seus pavimentos (Figuras 111 e 112). 

 

Figura 111: Perspectiva do empreendimento 

 

Fonte: Site da empresa 
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Figura 112: Imagens dos pavimentos 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fonte: Autor 
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Neste caso foram aplicados os ICDs ND e DI com o objetivo de diagnosticar o modelo, uma 

vez que o processo de projeto não foi acompanhado. 

Foram modeladas as disciplinas de arquitetura e estrutura. 

Cálculo do ND 

A tabela 29 apresenta um trecho da planilha de levantamento e análise dos objetos e 

propriedades. 

Tabela 29: Trecho da planilha com as propriedades 

 

Fonte: Autor 
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Por se tratar de um modelo com o objetivo de levantamentos quantitativos o ND esperado é 

400, com propriedades de especificações de materiais e geometria precisa. 

O teste feito seguiu a metodologia proposta e seus resultados estão apresentados na Tabela 30. 

 

Tabela 30: Resultados do cálculo do ND 

 

Fonte: Autor 

Comentários 

Os resultados obtidos mostram praticamente 80% atingido resultando em um ND de 318,98. 

O grupo B-2020 não teve a propriedade de material especificada. São caixilhos de alumínio, 

mas talvez o motivo seja o detalhamento feito por projetistas especializados, e nesse caso os 

objetos podem ser reaproveitados posteriormente. Porém, as especificações mínimas deveriam 

ter sido colocadas, como: cor, tipo de pintura ou anodização, espessura e tipos de vidros, 

marca dos acessórios, entre outras. 

Da mesma forma, o grupo B-2030, composto por portas, poderia ter sido especificado. Trata-

se de uma especificação relativamente simples, que inclui as características da porta: se ela 

será pintada ou envernizada e o tipo e marca de ferragens utilizado. A falta dessa 

especificação prejudica o levantamento de quantidades para orçamento. 

Ao ler o grupo E-1090 percebe-se nele grande desorganização (Figura 113). 
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Figura 113: Problemas de falta de organização no grupo E-1090 

 

Fonte: Autor 

Ao observarmos esse fragmento da tabela, percebemos os seguintes tipos de materiais: louças 

e metais, bacia sanitária, tanque, chuveiro, acabamento de gesso, especificações de 

paisagismo, vigas e outros elementos não identificados em IFC. 

A impressão dada foi o uso desse grupo como um repositório geral, o que é uma prática 

desaconselhada uma vez que tipos totalmente diferentes estão juntos na mesma categoria de 

classificação.  

trata de corrimãos, guarda-corpos e elementos de cobertura  e constamos que todos esses 

objetos poderiam ter sido classificados adequadamente. 

Esses resultados mostram que mesmo obtendo um ND elevado a classificação dos objetos 

apresenta problemas e necessita ainda de evolução na sua aplicação. 

Tabela 31: Análise dos elementos não classificados 

 

Fonte: Autor 
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Cálculo da DI 

O volume calculado para o edifício foi de 86.905 m3. O número de interferências críticas 

obtidos está calculado na Tabela 32. 

Tabela 32: Cálculo das interferências 

 

Fonte: Autor 

Utilizando-se a fórmula de cálculo da DI temos: 1.226/86,905 = 14,10 

Foi adotado para o teste o critério mais rigoroso conforme definido no teste anterior. O teste 

apresenta bons resultados comparativamente ao caso anterior. Cabe observar que a maior 

parte das interferências são intersecções com o mesmo tipo de componente. 
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Considerações sobre a metodologia de modelagem utilizada 

A estratégia de modelagem foi adotar camadas separadas para cada elemento. A Figura 114 

comprova que a camada de reves

pode ser constatado por sua classificação na categoria A-2020, na figura. 

Figura 114: Revestimento modelado como "parede" 

 

Fonte: Autor 

A Figura 115 mostra a mesma situaç  

Diferentemente do projeto estudado no tópico anterior, essa técnica garante que os objetos 

sejam exportados adequadamente para o IFC, porém gera um trabalho triplicado para o 

projetista, pois é necessário modelar o núcleo da parede e para cada uma de suas faces 

 

Essa parece ser uma estratégia para contornar as limitações da exportação do IFC pelo 

software modelador, porém o retrabalho é muito grande. Tome-se como exemplo a inserção 

da janela que aparece na figura. Caso ela mude de local ou de dimensões as camadas de 

pode ter um objeto como hospedeiro, que nesse caso é o núcleo da parede, composto por 

bloco de concreto. 
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dita e duas vezes os seus revestimentos. 

Figura 115: Modelagem da alvenaria 

 

Fonte: Autor 

Considerações finais sobre as simulações realizadas 

Observou-se que em ambos os casos os indicadores de desempenho foram eficazes em 

identificar o nível de desenvolvimento e a densidade das interferências físicas. 

Constatou-se também que usos diferentes do BIM irão requerer maior precisão e qualidade da 

modelagem. O caso 2 por necessitar de informações de quantitativos extraídas diretamente do 

modelo mostrou maior precisão e maior grau de desenvolvimento o que se constatou pelo 

valor mais elevado de ND e mais baixo de DI. Contudo ressalvamos que a estratégia de 

modelagem adotada é fator de indução de erros e de retrabalho para o projetista e nesse caso 

ficou evidente que a limitação imposta pelo software, ao não possibilitar a exportação da 

parede composta, obrigou o profissional de projeto a dar soluç

incorretas sob o ponto de vista técnico. 
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6 Conclusões 

 

Este capítulo apresenta as conclusões da tese, enfatizando as respostas obtidas para as 

questões da pesquisa.  

Nele é feita uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas ao longo da pesquisa, 

especialmente em relação ao seu objetivo principal de propor uma estrutura conceitual para a 

gestão do processo de projeto em BIM. 

É destacada a contribuição trazida pela pesquisa, são discutidas suas implicações para 

aplicações práticas e são feitas sugestões para pesquisas futuras. 

6.1 Conclusões gerais 

A indústria da construção civil é constantemente alvo de críticas sobre o seu baixo 

desempenho, tanto no Brasil quanto no restante do mundo, em diferentes graus e pontos de 

vista. 

A questão fundamental não se trata em discutir o óbvio, as causas já vem sendo discutidas 

exaustivamente e soluções vem sendo propostas já de há muito tempo. 

Observa-se que a evolução geral do setor é bastante lenta comparada a outros como a 

indústria seriada e um dos motivadores da elaboração desta tese foi analisar como o setor está 

preparado para receber uma nova tecnologia como o BIM. 

A constatação inicial é que essa tecnologia começou a surgir em anos recentes com muita 

força, introduzida, porém, pelos fabricantes sem as devidas considerações quanto à sua 

implantação dentro de um contexto mais amplo. Contudo, essa não é a função dos fabricantes, 

e sim das empresas, das universidades e dos profissionais. 

Observaram-se muitas lacunas, naturais em um assunto que começa a ser discutido, e muito 

do que se utiliza como material de referência é baseado em práticas de outros países, com 

outras estruturas de organização profissional, normatização e gestão.  
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Com base nessas considerações iniciais, as questões formuladas no início da pesquisa serão 

retomadas aqui: 

Como desenvolver uma estrutura de conceitos que possibilite a criação de metodologias de 

gestão que possam dar suporte ao trabalho colaborativo induzido pela tecnologia BIM? 

Essa questão da pesquisa envolve outras questões subjacentes. Uma delas é a existência ou 

não de metodologias estruturadas tanto no âmbito da pesquisa quanto nos meios profissionais 

que tenham solucionado eficazmente os problemas causados pela gestão deficiente dos 

projetos.  

Não cabe aqui levantar ex

e a revisão da bibliografia nos mostram que este ainda é um aspecto problemático e muitas 

barreiras existem para sua evolução. 

Tome-se como exemplo o entendimento de grande parte da cadeia produtiva que o projeto é 

um produto e um insumo da produção. Considerado dessa forma os profissionais de projeto 

cumprir seus contratos. Outro fato é que o projeto considerado como insumo de produção é 

 

Essas duas observações mostram que enquanto o projeto for tratado como produto e não como 

serviço as suas entregas individuais pelos projetistas continuarão a existir como barreiras para 

pouca importância será dada para a sua gestão. 

Se o investimento em projeto fosse inteligentemente ampliado, dando condições para se 

anteciparem as principais decisões e com maior qualidade, seria muito facilitada a 

colaboração entre todos os agentes, fazendo avançar mais rapidamente a implementação da 

tecnologia BIM, que pressupõe exatamente isso, ou seja, a integração precoce de todas as 

disciplinas e parâmetros que condicionam o projeto. 

 

Essa resposta foi dada por meio da revisão bibliográfica da tese onde ficaram colocados 

diversos aspectos favoráveis da tecnologia BIM que são agentes da indução para o trabalho 

colaborativo. O entendimento do BIM como um grande conjunto de bancos de dados 

relacionados e que possibilitam o compartilhamento e a integração de informações por parte 

dos diversos agentes foi a constatação da pesquisa que possibilita responder afirmativamente 
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a essa questão. Por outro lado a revisão bibliográfica mostrou que alguns pontos ainda estão 

imaturos tanto do lado da tecnologia, como os problemas de interoperabilidade e as limitações 

do IFC, quanto do lado da gestão, como os aspectos humanos que estão implícitos no 

estabelecimento de processos colaborativos. 

Esses dois lados por vezes se transformam em um problema paradigmático do tipo 

 

Se a implantação da tecnologia for feita com o suporte adequado da gestão, com métodos 

adequado de planejamento e com incentivo constante ao trabalho colaborativo romperemos o 

círculo vicioso mencionado acima e partiremos para um estágio superior de desenvolvimento 

sem encontrarmos os problemas existentes hoje com a tecnologia CAD 2D nos projetos.  

Portanto a existência da colaboração dependerá do amadurecimento das relações de natureza 

contratual entre os agentes, aspecto que é tratado pelo Integrated Project Delivery, American 

Institute of Architects (2007),  e que foge ao escopo dessa tese, porém reforça a necessidade 

da estruturação de conceitos ou estruturas conceituais preliminarmente ao desenvolvimento de 

metodologias. 

Nesse sentido, a revisão bibliográfica dos diversos guias de implementação do BIM mostrou 

totalmente o escopo de seus problemas e, em muitos casos, não levam ao entendimento de 

suas limitações, principalmente naqueles onde houve a participação do fabricante de software; 

que se espera. 

A outra questão subjacente é o de como  desenvolver essa estrutura de conceitos? 

Novamente o estudo da bibliografia mostrou diversos conceitos que foram aproveitados no 

desenvolvimento da estrutura conceitual. Porém eles encontram-se dispersos e 

desestruturados sendo muitas vezes contraditórios e inconclusivos. 

Muito do que foi lido sobre a implementação do BIM resume-se, em muitos casos, a versões 

de como se implantar um novo processo, qualquer que seja. Por exemplo, a necessidade de se 

estabelecerem objetivos, funções e responsabilidades, acompanhamento do processo, etc. 

cabe, por exemplo, na implantação de sistemas de gestão da qualidade, sustentabilidade e 

outros. 
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urante o 

consistente entre os domínios da gestão e da tecnologia da informação. 

problema através de fórmulas, algoritmos e até da automação de métodos  

pensado em suas raízes, não se trata, portanto do objetivo dessa tese em contribuir para o 

dese  

As outras três questões formuladas na pesquisa irão ser tratadas em bloco por serem 

correlatas: 

Como criar um processo de trabalho simultâneo e interativo com metas claras e definidas? 

Como planejar, controlar e avaliar o desempenho desse processo? 

Como organizar o fluxo de trabalho e de informações através da gestão de um modelo 

central em BIM? 

Antes de tudo se faz necessário reforçar nas conclusões que entender o processo de projeto 

como constituído por ciclos de interações é básico para a compreensão da estrutura proposta. 

Esse aspecto foi estudado na bibliografia e a sua demonstração foi feita com o uso da DSM, 

tanto na revisão bibliográfica quanto no Caso 1 das simulações  capítulo cinco. 

Para que o processo de trabalho possa ocorrer de forma simultânea é necessário o 

esclarecimento de alguns pontos: a simultaneidade não implica necessariamente das ações 

ocorrerem na mesma hora e local  tempo real, e não obrigam a presença face a face dos 

colaboradores. A simultaneida

estrutura que possibilite a inclusão de todos os agentes seguindo o mesmo processo como 

guia. Nesse sentido a imagem proposta para a estrutura conceitual na Figura 50  demonstra o 

alinhamento necessário para a simultaneidade. Na figura é proposto o alinhamento vertical 

entre o processo do empreendimento, o processo de projeto e o processo de modelagem em 

BIM. 

Para que esse alinhamento ocorra na prática é necessário que exista gestão para conduzir 

todos os agentes de maneira alinhada, o desenvolvimento de estruturas em graus inferiores é 
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tarefa para trabalhos futuros onde se desdobrem em níveis cada vez maiores os 

relacionamentos propostos. 

endido sob variados aspectos, 

sobre os quais encontramos alguns pontos limitantes na pesquisa. 

estrutura conceitual, observam-se dois problemas: o primeiro diz respeito a informalidade 

como esse aspecto é tratado pelas empresas e pelos profissionais. Pouco registro é feito do 

programa de necessidades limitando-se apenas em muitos casos à observação do memorial 

descritivo constante nos panfletos de venda do empreendimento. Cabe ressaltar que essas 

definições que vão para os panfletos ocorrem na prática logo ao início do projeto e sem a 

participação de todos os agentes, logo as implicações dessas decisões serão entendidas como 

do projeto. 

Se os programas forem desenvolvidos de maneira integrada e ricos em informações técnicas, 

legais e mercadológicas, todos os agentes serão satisfeitos: os projetistas, os responsáveis 

pelas aprovações legais e principalmente o cliente final. Agindo-se dessa maneira as 

informações ficarão claras a todos o que facilitará que o projeto seja desenvolvimento mais 

rapidamente e de maneira integrada. 

O outro problema, observado na leitura da tese de Kiviniemi (2005), foi a falta de uma teoria 

de como relacionar os requisitos do programa com o modelo BIM. Embora o autor tenha 

resolvido o problema ao propor um modelo de requisitos independente do modelo do projeto 

a solução, proposta em 2005, ainda não foi implantada por parte de seus agentes como a 

buildingSMART e as indústrias de software. 

A leitura aprofundada do IFC na revisão bibliográfica mostrou que ele fundamentalmente tem 

como objetivo sustentar a elaboração do projeto e pouca atenção é dada a sua gestão. Os 

requisitos de programa encontram-se dispersos em várias classes de maneira confusa 

requerendo antes de tudo que os mesmos sejam reorganizados. 

Portanto a clareza e a objetividade no nível do empreendimento não foi solucionada pela 

pesquisa em função dos grandes obstáculos descobertos. O ponto que pode concluir nesse 

momento é o da sua necessidade e importância como norteador e até que mais pesquisas 

sejam feitas ele será ainda uma lacuna a ser preenchida. 
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Porém em relação à clareza e definição das metas de desenvolvimento do projeto e do modelo 

a tese obteve como uma de suas contribuições principais a revisão do conceito de LOD 

ampliando-o para nível de maturidade, que é uma estrutura onde se pode construir objetivos 

claros. Outra contribuição importante nesse aspecto foi a de propor uma forma de associar e 

medir o nível de desenvolvimento do projeto. 

A associação foi demonstrada no relacionamento possível entre a estruturas analíticas de 

 

Adotou-se a Uniformat pelo fato da mesma já existir como proposta na maioria dos softwares 

de modelagem existentes no mercado. Cabe porém no desenvolvimento da nova norma de 

BIM que está em discussão no Brasil se essa estrutura de classificação atenderá amplamente à 

todas as necessidades. 

conclusão importante e intransigente da pesquisa. 

A ausência de uma organização normatizada a esse respeito dá margem a improvisações 

individuais e setorizadas por parte das organizações ou pelos profissionais motivados pela 

necessidade de se estabelecerem padrões para as trocas de informação. 

Demonstrou-se na tese que a associação das estruturas de projeto e do modelo é perfeitamente 

possível tratando-se apenas de um problema de organização, classificação e sistematização 

para a construção de estruturas de projeto e planejamento. 

A tese contribui também ao associar os níveis de desenvolvimento (ND) com indicadores de 

medida desse nível e dessa maneira possibilitar o cálculo objetivo como ficou demonstrado no 

capítulo cinco. 

O planejamento, controle e avaliação do processo foram também solucionados. Parte foram 

utilizados métodos conhecidos de planejamento como a DSM porém foi sugerida a mudança 

na metodologia ADePT do uso da representação BPMN ao invés da IDEF0. 

O uso da metodologia BPMN abre também uma porta para o desenvolvimento de IDMs a 

partir do desenvolvimento dos requisitos de troca que são mais bem focados a partir da DSM.  

A questão mais importante no planejamento e controle foi em relação ao médio e curto prazo, 

uma vez que a tendência normal seria a de seguir as recomendações de outras metodologias 
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como o last planner que propõem o controle de curto prazo a partir da medição de fragmentos 

 

Discordamos desse aspecto uma vez ser impraticável trazer totalmente para o projeto os 

métodos da produção sem as devidas considerações feitas. 

Preferimos o indicador ND ao invés do conhecido indicador PPC pois o projeto vai se 

desenvolvendo em flu

 

A última questão foi a de como organizar o fluxo de trabalho e de informações através da 

gestão de um modelo central em BIM. 

A revisão da bibliografia mostrou que existem diferentes métodos e tecnologias que 

possibilitam a integração de modelos das especialidades. Não se trata do escopo da tese 

discutir qual desses modelos é melhor ou pior e descer ao nível tecnológico dessa questão. 

Uma constatação feita é que modelo central não é modelo único, e talvez seja necessário 

 

A gestão do modelo integrado é possível através da combinação da tecnologia e da gestão 

sendo aí constatada e discutida na pesquisa a necessidade ou não de um profissional 

 

Nossa conclusão entende que não seja recomendável a adoção desse profissional e sim no 

momento atual de transição apenas como agente facilitador para possibilitar que os próprios 

profissionais e empresas tenham autonomia para superar as questões básicas trazidas pela 

nova tecnologia do BIM. 

A superposição de funções entre o coordenador de projetos e o gerente de BIM levam a 

conclusões da necessidade da melhoria da capacitação do coordenador de projetos a longo 

prazo e não de restrições e limitações ao seu trabalho que somente iriam resolver questões de 

curto prazo. 

Nesse caso a pesquisa conclui que o pragmatismo não é a melhor forma de se tratar com esse 

assunto recomendando-se melhorias na formação desse profissional a partir de cursos de pós-

graduação já existentes em nosso mercado. 

Outra contribuição importante da tese foi a revisão da organização do fluxo de trabalho, feita 

a partir da revisão da metodologia de planejamento onde foi possível consolidar e integrar a 
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DSM com as tabelas de informações dos objetos e diferentes níveis de desenvolvimento e ao 

se integrar as estruturas de planejamento com as de modelagem. 

 

6.2 Atendimento aos objetivos da pesquisa 

O objetivo geral da tese foi o desenvolvimento de uma estrutura conceitual para a gestão do 

processo de projeto mediante o uso do BIM e seus objetivos específicos foram definir a 

metodologia para o planejamento e controle e estabelecer indicadores-chave para medir a sua 

eficiência. 

 A tese ao buscar o desenvolvimento de uma estrutura conceitual buscou caminhos novos para 

questões antigas. Foi percebido que somente a integração e o relacionamento entre a gestão e 

o BIM possibilitariam a criação de uma estrutura para sua gestão. 

Foram desenvolvidos dois indicadores para a medida da eficiência do processo: o nível de 

desenvolvimento (ND) e a densidade de interferências (DI). 

Comentários sobre o ND 

O ND foi a contribuição mais importante, pois se tratou de uma revisão e inovação do 

conceito existente no mercado e possibilitou o aprofundamento e a aproximação com o BIM 

através do uso da matriz de propriedades dos elementos BIM. 

Outra contribuição importante nesse sentido foi a de propor a inclusão de novos conjuntos de 

propriedades sendo demonstrado que requisitos recentes, como os propostos pela norma de 

desempenho, podem ser incluídos dentro de novos conjuntos de propriedades. 

A pesquisa trouxe também como contribuição a possibilidade de uso dos indicadores como 

instrumentos de diagnóstico de projetos, podendo ser utilizados de forma prática e eficiente 

com ferramentas disponíveis no mercado. 

As ponderações feitas no cálculo do ND foram baseadas nas quantidades de objetos, porém 

elas podem ser ampliadas com pesos relativos à importância dos itens e não apenas as suas 

quantidades. Porém o aspecto qualitativo dessa ponderação não deve ser padronizado pois 

cada projeto é específico e as suas características precisarão ser avaliadas a priori. 

A necessidade de essa valoração ser feita caso por caso é importante, pois em algumas 

situações um único elemento  como um pórtico principal da estrutura, terá o mesmo valor 
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que uma mera parede interna. O importante, contudo foi demonstrar a possibilidade de se 

medir a evolução de um projeto. 

Nesse sentido a tese abre espaço para a mudança dos critérios de contratação de projetos, 

sendo esta mais uma de suas contribuições. Para os projetos em BIM os critérios de 

contratação e pagamento deverão ser reformulados como consequência natural. Nesse sentido 

a proposição que pode ser feita a partir das conclusões é que deixar

uma vez que a evolução do projeto deve ser feita como um todo. Cada especialidade pode ser 

a partir dessa proposição ser efetivamente medida e a nota obtida tanto no ND quanto no DI 

pode servir de referência para o sistema de pagamentos dos projetistas. 

Da mesma forma, o cálculo global da ND e da DI podem servir de critério para a avaliação do 

desempenho da coordenação do projeto e da equipe como um todo. 

Comentários sobre a DI 

A densidade de interferências foi definida como uma medida relativa a um volume 

identificável de 1.000 m3 para facilitar a visualização e a compreensão dos problemas. 

Verificou-se que ela pode ser parametrizada podendo ser mais ou menos rigorosa o que 

dependerá de uma avaliação conjunta da equipe de projeto e de construção. 

Muitas interferências de pequeno grau que são irrelevantes podem ser simplesmente 

eliminadas bastando parametrizar adequadamente os softwares que irão processar esses 

requisitos. 

A pesquisa se preocupou em desenvolver esse indicador para ser utilizado conjuntamente com 

o ND para que ambos possam medir de maneira associada não somente a compatibilização 

geométrica como a compatibilização de informações. 

o 

incluir em seu escopo a verificação do atendimento das propriedades não geométricas. 
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6.3 Comentários sobre as simulações 

 

As simulações destacaram dois cenários distintos existentes hoje: o uso do BIM para o 

desenvolvimento de desenhos  caso 1 e o uso do BIM para levantamentos quantitativos  

caso 2. 

6.3.1 Limitações das simulações estudadas 

Os casos estudados são bastante limitados e não possibilitaram o teste completo dos ICDs 

propostos.  

Limitações do primeiro caso 

 Não se conhecia previamente o programa do edifício, o que impossibilitou sua 

comparação com o avanço do modelo; 

 O escritório estudado não possui um modelo de planejamento do processo de projeto 

que mostre as relações entre as diversas disciplinas, o material disponibilizado foi 

apenas um "cronograma de entregas de desenhos"; 

 O BIM foi utilizado de uma maneira bem fraca - apenas para a geração de desenhos, 

sendo que a integração com os demais projetos complementares foi feita por métodos 

convencionais de superposição de desenhos 2D; 

 O item anterior também foi limitado pelo fato de os demais participantes do projeto 

ainda não se utilizarem do BIM para seus projetos. Por esse motivo, o estudo da DI 

desse projeto somente foi possível para a especialidade Arquitetura, ficando 

impossibilitado o estudo das interferências com as outras especialidades; 

 O resultado da evolução do ND nesse projeto mostrou muito pouca variação, o que 

sugere que as propriedades dos materiais haviam sido definidas previamente a partir 

da biblioteca do arquiteto e não com o objetivo consciente de acrescentar ou ajustar 

propriedades. Dadas as práticas de desenvolvimento desse modelo, podemos concluir 

que, pelas limitações mencionadas, o cálculo do ND não foi significativo como 

indicador desse modelo. 
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Limitações do segundo caso 

O segundo caso mostrou resultados bem melhores que o primeiro, tanto para o ND quanto 

para a DI, justificados pelos objetivos de se obter a precisão requerida para o BIM, em caso de 

foco em levantamentos quantitativos. 

 Contudo, uma investigação mais aprofundada no modelo demonstrou a utilização de 

práticas de modelagem bastante árduas e geradoras de erro e retrabalho, como modelar 

três vezes uma parede para se obterem os quantitativos dos revestimentos; 

 A justificativa fornecida pela empresa foi a da limitação das ferramentas de 

modelagem na exportação do IFC, principalmente no caso em questão, que utilizou 

ferramentas de fabricantes distintos, caso no qual o IFC se faz necessário. Constata-se 

que as ferramentas existentes ainda não oferecem soluções para a interoperabilidade 

aberta, mas somente para os seus formatos proprietários; 

 Não foi possível acompanhar o histórico de desenvolvimento desse projeto - pois a 

empresa não autorizou - limitando as observações a apenas uma versão do modelo; 

 As simulações mostraram também que o uso do BIM para propriedades não 

geométricas ainda precisa evoluir, dados os equívocos e a padronização observadas 

tanto na classificação dos tipos de objetos quanto na dos tipos de materiais. 

Recomenda-se que a nomenclatura dos materiais siga a classificação OmniClass, o 

que já está sendo tratado pela norma brasileira em desenvolvimento. 

6.3.2 Lições aprendidas das simulações 

Os casos apresentaram limitações para efeito de lições aprendidas, pois utilizam o BIM ainda 

de maneira bastante restrita, resultando em modelos pobres em informação. Porém, serviram 

como demonstração da necessidade de um grande investimento nos profissionais, para 

melhoria da qualidade do processo de modelagem e, portanto, da gestão; investimento que, se 

for efetivado, poderá melhor substancialmente a qualidade final dos modelos. 

6.4 Sugestões e recomendações para trabalhos futuros 

A seguir são feitas sugestões e recomendações que serão separadas por tópicos de interesse. 

6.4.1 Proposições relativas ao desenvolvimento e melhorias da 
estrutura conceitual 
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Identificamos a necessidade de mais pesquisas para o desenvolvimento e melhorias da 

estrutura conceitual. 

Implementação de um modelo para a gestão de requisitos 

Esse foi um dos pontos onde foram encontrados grandes obstáculos na pesquisa. Sem a 

existência de um modelo de requisitos que possa ser gerido de forma independente,  a sua 

comparação com os resultados obtidos ficará bastante impossibilitada, sendo viabilizada 

apenas pontualmente. 

Esse foi um dos pontos onde foram encontrados grandes obstáculos na pesquisa. Sem a 

existência de um modelo de requisitos que possa ser gerido de forma independente do modelo 

a sua comparação com os resultados obtidos ficará bastante impossibilitada e sendo 

viabilizada apenas pontualmente. 

O suporte fornecido hoje pelos softwares de modelagem é insuficiente, pois se baseia no 

registro das propriedades de maneira vinculada aos elementos do modelo, podendo ser 

alterado, eliminado ou simplesmente esquecido ao longo do tempo. Entendemos que essa não 

é uma boa solução. 

 

Desenvolvimento de uma matriz de elementos em BIM adequada para nossa 
realidade 

 

As simulações foram feitas com um modelo desenvolvido para uma instituição Norte-

Americana com práticas e culturas distintas. 

O importante foi o aproveitamento da estrutura proposta para a implementação do ND. 

Contudo os conjuntos de propriedades propostos não se aplicam atualmente aos padrões da 

AEC existentes. 

Há que ser feito um esforço conjunto no sentido de melhorar um setor com baixa 

padronização e ao mesmo tempo se desenvolverem padrões adequados que possibilitem a 

melhoria gradual da padronização do setor. 

A sugestão é que esse desenvolvimento seja feito de forma gradual. Algumas propriedades do 

BIM po

alguns conjuntos de propriedades podem ser reduzidos para o mínimo necessário. 
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Em uma perspectiva de longo prazo podem ser traçadas metas de evolução setorial. 

 

Desenvolvimento de novos indicadores chave de desempenho 

A pesquisa inicialmente verificou a existência de uma série de outros indicadores 

desenvolvidos por Sacks e Tribelsky (2007) e a princípio se pensou em trazê-los em sua 

totalidade para o universo do BIM. 

Contudo se observou que os indicadores relacionados a medidas de fluxo de informação, por 

exemplo, exigiriam o uso de servidores de modelo para a sua automação e se decidiu em não 

desenvolve-los nesse momento, deixando-se essa oportunidade futura. 

Existem também indicadores de desempenho que podem ser desenvolvidos para medir o 

atendimento a diversos requisitos de programa como demanda e ocupação de espaços, 

balanceamento do uso de áreas, consumo energético e outros que irão demandar contudo mais 

pesquisas pois o seu desenvolvimento e implementação irá ocorrer nas fases iniciais, menos 

estruturadas e mais complexas portanto. 

Em virtude da limitação dos modelos estudados, apenas parciais e não contemplando todas as 

especialidades em BIM será necessário um desenvolvimento aprofundado do cálculo da D.I 

que leve em conta as interferências entre as diferentes possibilidades de combinações de sub-

modelos (estrutura, instalações, etc) o que deverá resultar em uma fórmula mais complexa e 

adequada para o cálculo da DI. 

Validação completa de todos os indicadores propostos na Estrutura 
Conceitual 

Para a depuração e calibração dos ICDs e a criação de novos a partir da Estrutura Conceitual 

serão necessários testes em diversos projetos, com escalas diferentes e com todas as 

especialidades utilizando BIM, pois a utilização parcial do BIM nos projetos impede o 

desenvolvimento completo dos ICDs da estrutura conceitual 

 

6.4.2 Proposições relacionadas à formação do coordenador de projetos 

Um dos pontos chave para o desenvolvimento do BIM será a melhoria na capacitação dos 

profissionais. Dentre eles o coordenador de projetos desempenha papel fundamental. 
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Nesse sentido há de ser feito o questionamento e o levantamento de como o BIM já está sendo 

ensinado nas escolas de Engenharia e Arquitetura. 

Como ferramenta ou como processo? Restrito a uma disciplina específica ou permeando o 

currículo sendo sua espinha dorsal? 

Entendemos que a formação do coordenador de projeto não seja restrita apenas ao cursos de 

pós-graduação mas antes de tudo a formação básica nos cursos de graduação permitirá 

adquirir bases conceituais que poderão ser aprofundadas em cursos de pós-graduação. 

A formação dos profissionais de projeto, destacando-se a do arquiteto, deverá ser revista em 

seu escopo, que ainda conserva em suas origens a visão tradicional do projeto, buscando a sua 

integração para um contexto global. 

6.5 Considerações finais 

Ao final cabem algumas reflexões sobre os resultados da Tese. 

Acreditamos ter atingido os objetivos do trabalho, a formatação proposta de conceber uma 

estrutura conceitual foi atingida e demonstrada. 

resolver apenas questões práticas, mas ampliar o conhecimento e mostrar a necessidade de 

reformulações. 

A criação de estruturas de conceito irá possibilitar o desenvolvimento mais rápido de métodos 

de trabalho que contemplem os conceitos desenvolvidos nessa proposição. 

As conclusões deste trabalho enfatizam que, muito mais que soluções pragmáticas e de curto 

prazo, torna-se necessária uma nova estrutura conceitual para guiar-nos no caminho da 

evolução do processo de projeto e de sua gestão, pois não se pode esperar que soluções 

trazidas diretamente por softwares viessem a nos mostrar esse caminho. 

Concluímos nosso trabalho com a convicção de que, além de os objetivos da pesquisa terem 

sido alcançados, uma nova forma de pensar a tecnologia e os processos tenha sido criada. 

Assim, entendemos que somente a combinação de esforços conjugados de pesquisa e de 

experimentação pratica solucionem os problemas, o que efetivamente conduzimos ao longo 

desta tese. 
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