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Resumo 

A manutenção de edifícios é responsabilidade do proprietário do edifício, devendo este, sempre que 

necessário, recorrer a um técnico para realizar a inspeção, já que uma boa ação de manutenção 

depende da detalhada análise das anomalias, que possam ser identificadas numa inspeção ao local. 

O modelo BIM revela-se uma excelente ferramenta para apoiar as ações de manutenção, pois tem a 

capacidade de armazenar bastante informação relativa à construção e permite a obtenção de 

perspetivas realistas e desenhos rigorosos. O objetivo do presente trabalho consiste em recorrer aos 

benefícios do modelo BIM na implementação de uma ferramenta computacional de apoio à 

manutenção. Durante uma ação de inspeção, a aplicação desenvolvida, contendo uma base de 

dados rigorosa, permite que o utilizador identifique anomalias em componentes da construção, 

diretamente sobre o modelo BIM, e lhe associe a causa provável, solução recomendada, método de 

reparação e fotografia. Esta ferramenta permite obter ganhos de produtividade e uma diminuição das 

probabilidades de erro. Os dados da inspeção, convertidos em formato PDF, são arquivados no 

modelo BIM, tornando-o apto para consulta no âmbito do planeamento de manutenção. 

Adicionalmente, foi estudada a interoperabilidade entre softwares de modelação e de visualização 

BIM, analisando a preservação da informação, essencialmente, no padrão IFC. 

O presente trabalho contribuiu não só para demonstrar que a interoperabilidade entre softwares BIM 

ainda decorre com problemas, mas também para atestar as vantagens que o BIM revela na 

manutenção de edifícios.  
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Abstract 

Building maintenance is the responsibility of its owner which must use, whenever appropriate, a 

technician to perform the inspection. A good maintenance depends on the analysis of the anomalies 

detected during the inspection of the site. 

BIM models have revealed themselves as an excellent tool when it comes to supporting maintenance 

actions, due to their ability to store enough information in one place and by allowing the user to obtain 

realistic perspectives and exact drawings. The aim of this work is to implement the benefits provided 

by BIM on a software tool used as support during maintenance. During an inspection operation for 

maintenance purposes, the developed application, containing a rigorous database, allows the user to 

identify each anomaly present in building components, directly onto the BIM model, automatically 

associating them with probable causes, repair methods and a photograph of the anomaly uploaded at 

the site. Therefore, gains in productivity and a decrease in the error probability can be achieved. The 

inspection data, converted to the PDF format, is stored in the BIM model, making it suitable for 

consultation when planning maintenance. Additionally, it was case study the interoperability between 

BIM modeling and visualizing softwares, regarding the preservation of information, especially in the 

IFC format. 

This work contributed to demonstrate, not only that there are still problems concerning the 

interoperability between BIM software, but also the advantages of employing BIM for building 

maintenance purposes. 
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1. Introdução 

1.1 Considerações iniciais 

A indústria da construção é reconhecida em diversos países, como o principal motor da economia, 

incluindo Portugal (Couto & Teixeira, 2006). Porém, desde o ano de 2001, este cenário tem-se vindo 

a alterar, pois a construção tem conhecido sucessivas perdas, representando uma percentagem cada 

vez menor do Produto Interno Bruto (PIB). No atual contexto nacional, o setor da construção 

representa ainda 10,7% do emprego nacional, 5,2% do PIB e 48,8 % do total do investimento feito no 

país [W1], o que denota a importância do setor. De acordo com Reis Campos [W1], presidente da 

AICOOPN, a economia portuguesa só conseguirá crescer de forma significativa se houver uma clara 

aposta no sector da construção. Ainda segundo o mesmo autor, o peso desta atividade no 

investimento total e no PIB do país são de tal maneira significativos, que sem um setor da construção 

forte e dinâmico, Portugal não recuperará economicamente com a urgência que necessita.  

Com o acentuar da crise, confirmou-se que a indústria da construção portuguesa tem falta de 

competitividade, destacando-se algumas observações comuns a diversas empreitadas, tais como: 

prazos ultrapassados, orçamentos excedidos, segurança deficiente e fraca qualidade (Couto & 

Teixeira, 2006). Segundo o Tribunal de Contas (2009) outro aspeto relacionado com a perda de 

competitividade neste sector em Portugal, é o procedimento de adjudicação adotado, pouco 

transparente e que não permite o adequado funcionamento das regras de mercado, impossibilitando 

a obtenção de propostas economicamente mais vantajosas, decorrentes do exercício da 

concorrência. Santo (2006), bastonário da Ordem dos Engenheiros (OE) entre 2004 e 2010, refere 

que as principais causas para a falta de competitividade do sector, em Portugal, são os desvios de 

custos e de prazos nas empreitadas de obras públicas. Este facto coloca em causa não só a imagem 

do  sector, como a imagem dos profissionais que direta ou indiretamente lhe estão associados, 

enfraquecendo ainda as empresas nacionais em relação às empresas internacionais (Couto & 

Teixeira, 2006). 

A indústria da construção é caracterizada pela elevada fragmentação da sua estrutura e por oferecer 

produtos muito característicos, pois neste tipo de indústria existem produtos bastante diferenciados 

(Shen et al., 2010). Esta indústria revela ainda bastante relutância em adotar novas tecnologias de 

informação, essencialmente, pelas características únicas deste sector e pela falta de 

interoperabilidade (Boddy et al., 2007). A interoperabilidade é definida como a aptidão necessária 

para que dois sistemas diferentes se compreendam reciprocamente e funcionem sem conflitos 

(Eastman et al.,2008). Um relatório do Governo Inglês (Zang & Guangbin, 2009), publicado em 1998, 

revelava que cerca de 40% dos projetos eram concluídos tardiamente e ultrapassavam o orçamento 

inicial. Ainda segundo o mesmo relatório, os trabalhos repetidos representavam 30% das atividades 

da construção, 40% dos recursos humanos e 10% de desperdícios de material. Atualmente, o 

relatório estima que os trabalhos repetidos, devido a erros e omissões contratuais, representem 

apenas 11,07% do valor originalmente contratado, observando-se consequentemente uma redução 
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nos prazos e nos custos. Esta melhoria de resultados está sobretudo relacionada com o uso da 

tecnologia Building Information Modeling (BIM), imposta governamentalmente. O BIM é descrito como 

uma representação digital das características físicas e funcionais de uma instalação, funcionando 

como uma base de dados possível de ser partilhada, entre os diversos setores da indústria da 

construção, e acedida durante todo o ciclo de vida de um edifício [W2]. 

A adoção do BIM começou a incluir-se no planeamento estratégico de empreitadas públicas, em 

grande parte devido à pressão dos arquitetos e de engenheiros projetistas.  Esta tendência crescente 

é visível, não só no Reino Unido, mas também um pouco por todo o mundo. A utilização da 

metodologia BIM na indústria da construção tem como principal objetivo aumentar a produtividade, a 

eficiência, a qualidade da construção e, simultaneamente, reduzir custos ao longo do ciclo de vida 

dos empreendimentos (Patacas & Cachadinha, 2012). A implementação do BIM no Reino Unido teve 

também o objetivo de reduzir as emissões de dióxido de carbono (Taborda & Cachadinha, 2012). 

Inúmeros estudos e relatórios de empresas confirmam que uma implementação bem sucedida do 

BIM, resulta em ganhos relevantes de eficácia e eficiência nos principais processos operacionais, 

numa melhoria no planeamento e coordenação, na possibilidade antecipada de deteção de conflitos e 

num aumento de rigor na orçamentação e na gestão de fornecedores. É assim fundamental, que as 

empresas portuguesas incluam, no seu planeamento estratégico, a aposta na tecnologia BIM, já que 

se prevê que num futuro próximo surjam alterações profundas na legislação do sector, nos métodos 

de trabalho e nos modelos de gestão tradicionais (Parreira & Cachadinha, 2012). A nível 

internacional, diversos países já tornaram o BIM obrigatório nas suas obras públicas. Os EUA e 

Singapura promoveram alterações legislativas, enquanto que países como a Finlândia e a Noruega 

redigiram uma série de orientações e diretivas. Ainda a Finlândia, juntamente com a Holanda, 

aplicaram limites máximos ao custo do empreendimento, a partir do qual o projeto terá de ser 

executado sobre uma plataforma BIM (Taborda & Cachadinha, 2012). Todos estes países, através de 

diferentes estratégias, apostaram fortemente na investigação e desenvolvimento do BIM como base 

para as suas estratégias de crescimento. Estes países, tendo no passado e no presente, economias 

sólidas e robustas, são considerados por unanimidade como visionários e pioneiros nas novas 

tecnologias. A sua aposta no BIM é naturalmente um caminho a seguir por outros países como uma 

metodologia do presente e do futuro da indústria da construção. 

Os modelos BIM têm-se revelado como uma excelente ferramenta não só durante a fase de 

planeamento e de construção, mas também na fase de manutenção, essencialmente devido à sua 

grande capacidade de armazenar informação, associada à representação tridimensional (3D) 

(Goedert & Meadati, 2008). O facto de ser possível aceder a toda a informação da edificação, através 

de uma só plataforma, aliada à atualização automática do modelo sempre que sejam realizadas 

alterações, torna o modelo BIM bastante expedito e promissor para a fase de exploração de edifícios, 

pois deste modo, conseguem-se operações de manutenção mais fiáveis e precisas (Martins & 

Cachadinha, 2012). Porém, garantir uma atualização dos modelos isenta de omissões, é uma das 

principais dificuldades verificadas na utilização dos modelos BIM na fase de exploração de um edifício 

(Goedert & Meadati, 2008). Estas e outras limitações, tais como a deficiente interoperabilidade entre 

sistemas, subsistem e permanecem nos modelos BIM. Apesar de, atualmente, ainda não ser uma 
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metodologia isenta de erros, a tecnologia BIM apresenta diversos benefícios, como os referidos pela 

Center for Integrated Facilities Engineering (CIFE) da Universidade de Stanford, num estudo baseado 

em 32 grandes projetos que utilizaram o BIM (Kunz, 2012): 

 Trabalhos não orçamentados reduzidos em 40%; 

 Tempo gasto em orçamentação reduzido em 80%; 

 Deteção de conflitos antecipada, originando economia de 10%; 

 Redução de 7% no tempo despendido a projetar a empreitada. 

Seja pelos benefícios inerentes à adoção da tecnologia BIM, seja pelo cenário de crise que Portugal 

atravessa, mais especificamente o setor da construção portuguesa, é necessário atuar. Essa ação 

pode começar pela introdução do BIM. Certamente o BIM não será a resolução plena do problema 

atual, nem tão pouco a sua adoção traz só vantagens, porém dará o seu contributo para dotar o setor 

da construção portuguesa num setor mais forte, capaz de competir internacionalmente e assim trazer 

riqueza para Portugal. Note-se ainda que a implementação de novas metodologias requer tempo e 

esforço aos níveis financeiro e de aprendizagem. Na sua implementação observa-se, por vezes, um 

declínio inicial de produtividade. Contudo, a adoção de novas tecnologias torna-se positiva pela 

necessidade de tratamento de problemas cada vez mais complexos e pela necessidade contínua de 

melhoramento da produtividade no processo construtivo. Neste sentido, as novas tecnologias têm 

potenciado o desenvolvimento de métodos de trabalho inovadores em todos os sectores da 

economia, incluindo a construção civil. 

 

1.2 Âmbito e objetivos 

Este trabalho pretende essencialmente demonstrar as potencialidades do BIM na manutenção de 

edifícios. Esta é uma das áreas da indústria da construção, onde se verificam maiores benefícios com 

a implementação do BIM, porém a escassez de referências bibliográficas faz supor que o BIM não 

tem sido amplamente utilizado nesta vertente. Como tal, para estudar este facto, foi feita uma 

associação num visualizador BIM, entre um modelo BIM arquitetónico de um edifício residencial, e um 

programa de inspeção. A criação do programa de inspeção, o desenvolvimento do modelo BIM 

arquitetónico e a sua respetiva interligação teve os objetivos, definidos em seguida: 

 Criação de um modelo BIM arquitetónico, demonstrando as potencialidades do mesmo, em 

termos de informação adicionada e de visualização gráfica detalhada; 

 Desenvolvimento de um programa de inspeção de edifícios inovador, onde através da 

seleção de determinados elementos e sub-elementos construtivos, disponibiliza uma lista 

restrita de anomalias possíveis de ocorrer, associadas às suas possíveis causas e a soluções 

e métodos de reparação adequados. O programa dispõe ainda de informações apresentadas 

automaticamente, permitindo ao técnico de inspeção ganhos de produtividade; 

 Conversão da ficha de inspeção para o formato PDF, de modo a poder ser adicionada num 

modelo BIM, disponibilizando dados para apoio a ações de reparação e manutenção; 
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 Estudar a interoperabilidade entre o software de modelação BIM e duas aplicações de 

visualização, de modo a verificar se ocorrem percas de informação relevantes, numa 

transferência sob o formato IFC; 

 Avaliar o desempenho da interligação promovida entre as diferentes aplicações nas ações de 

inspeção e reúso de dados, para efeitos de apresentação de informação através do 

visualizador, conjugando os dados da modelação e das inspeções. 

 

1.3 Organização da dissertação 

A dissertação encontra-se organizada em seis capítulos com os seguintes conteúdos: 

 No capítulo 2 é efetuada uma exposição da metodologia BIM, sendo descritas as suas 

características, vantagens e desvantagens, sobretudo na área da manutenção. É também 

realizada uma contextualização histórica, que permite situar a evolução do BIM e, perceber 

quais os futuros passos a dar, para a sua total implementação, em Portugal; 

 No capítulo 3 é criado um modelo digital 3D de um edifício, por recurso a um software de 

base BIM, o Revit Architecture, sendo descritos os principais passos na criação, edição e 

inserção dos principais elementos construtivos, bem como o processo de importação de 

desenhos. Foram ainda apresentadas diversas possibilidades que este software demonstra, 

tais como a criação de alçados, plantas, cortes e projeções do modelo; 

 No capítulo 4 é descrita a implementação de um programa de inspeção, desenvolvido em 

Visual Basic, que permite a apresentação de listas de anomalias, consoante o elemento 

construtivo selecionado, fornecendo de uma forma automática, a sua principal causa, 

respetiva solução e o procedimento de reparação recomendado. Os componentes 

construtivos estudados são, as paredes exteriores e interiores e a cobertura; 

 No capítulo 5 é analisada a capacidade de interoperabilidade entre os softwares de 

modelação e de visualização BIM, nomeadamente no que se refere à preservação da 

informação no formato IFC. Adicionalmente é estudada a incorporação do programa de 

inspeção criado no visualizador BIM, sendo simulada a atividade de inspeção e apontadas as 

principais vantagens e limitações. 

 No capítulo 6 são apresentadas as conclusões obtidas do trabalho e sugeridos alguns 

aspetos para desenvolvimento futuro. 
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2. BIM – Building Information Modeling 

2.1 Contextualização histórica 

Oficialmente, o primeiro sistema de projeto assistido por computador (CAD, Computer Aided Design), 

incluindo hardware e software, foi desenvolvido em 1963 por Ivan Sutherland, com a criação do 

Sketchpad, no âmbito da sua tese de doutoramento [W3] [W4]. No entanto, a utilidade prática desta 

tecnologia era bastante limitada pela ausência de monitores com capacidades gráficas que servissem 

de interface com o utilizador. No inicio da década de 70, a indústria informática é marcada pela 

comercialização generalizada de monitores de raios catódicos (CRT, Cathode Ray Tube), permitindo 

a disseminação da tecnologia CAD [W3]. Nesta época, verifica-se um enorme desenvolvimento das 

aplicações CAD, motivado pelo crescente interesse das grandes indústrias a nível mundial, tais como 

a Ford, a General Motors, Nissan, Mercedes-Benz, Toyota, Northrop, entre outros [W5]. Estas 

grandes empresas criaram grupos específicos para o desenvolvimento de software gráfico. No 

entanto, a consolidação e expansão do mercado de aplicações CAD, só aconteceu nas décadas de 

80 e 90, a par de enormes avanços tecnológicos. Inicialmente, existiu uma grande variedade de 

formatos de representação, desenvolvidos por entidades diferentes, que foram convergindo para 

formatos mais eficientes na utilização, reutilização e transposição de informação gráfica entre 

sistemas [W3]. 

Simplificadamente, e de um modo rudimentar, pode afirmar-se que o BIM nasceu da evolução do 

aplicativo CAD, orientado para o projeto de edifícios, sendo considerado como uma geração mais 

avançada do CAD [W6]. Building Information Modeling é um termo que gradualmente, tem vindo a ser 

introduzido, ao longo das duas últimas décadas, na indústria da construção. De facto, segundo Harris 

(2010), este termo foi usado pela primeira vez em 2002 para descrever um modelo digital capaz de 

integrar desenhos e processos de gestão de construção e de instalações. A primeira década do 

século XXI sentiu uma galvanização importante com o lançamento de várias ferramentas de base 

BIM. A sua origem é contudo incerta e confusa, pois alguns autores americanos e europeus 

reclamam o obus de ter criado uma solução de software de arquitetura quase perfeita, interrompendo 

o fluxo de trabalho de base 2D, característico dos sistemas CAD de uso corrente.  

Já em 1962 Douglas C. Englebart tinha uma visão fantástica do arquiteto futuro, descrevendo a 

seguinte frase, num artigo: “Seguidamente o arquiteto começa a digitar uma série de especificações e 

dados de um piso de seis polegadas de laje, doze polegadas de paredes de betão e assim por diante. 

Quando ele terminou, a cena revista aparece na tela. Uma estrutura está a ganhar forma. Ele 

examina-o, ajusta-o… As listas crescem cada vez mais detalhadas, interligando-se, o que representa 

o pensamento de maturação por trás do projeto real.” [W3]. 

Charles Eastman, arquiteto de profissão e professor na Faculdade de Arquitetura Georgia Tech, 

critica os desenhos impressos devido às redundâncias que causam e por não serem facilmente 

atualizados quando ocorrem modificações [W3]. Eastman foi o autor de um dos primeiros projetos 

criados com êxito recorrendo a um banco de dados de um edifício, o Building Description Systems 

(BDS). O BDS, criado no final dos anos 70, foi o primeiro software a utilizar um banco de dados 
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classificados, permitindo que o utilizador condicionasse e reutilizasse a informação organizada por 

categorias de atributos, incluindo o tipo de material e fornecedor. Num artigo de 1974, Eastman 

concluiu que o BDS reduziria o custo do projeto em mais de 50%, essencialmente devido aos ganhos 

de eficiência. Contudo, poucos arquitetos utilizaram este software, pois na época não existiam ainda 

os computadores pessoais. No entanto, o BDS contribuiu para identificar alguns dos problemas 

fundamentais, que têm sido abordados e resolvidos no projeto arquitetónico, ao longo dos 40 anos 

seguintes [W3]. 

Na década de 70, foram desenvolvidos diversos softwares, sobretudo no Reino Unido (tais como o 

GDS, Cedro, Sonata, EdCAAD, RUCAPS, Reflex, etc.) [W3]. Porém foi na Hungria, em 1984, que foi 

desenvolvido um software que iria definir o BIM, tal como é conhecido hoje. Esse software, designado 

por Radar, da empresa Graphisoft, usava uma tecnologia semelhante ao BDS. Anos mais tarde, 

acompanhando a sua evolução, a sua denominação foi alterada para ArchiCAD, tornando-se na 

altura no primeiro software BIM disponibilizado para um computador pessoal. O desenvolvimento do 

software foi lento pois os seus criadores tiveram que lutar com um contexto de negócios que lhes era 

hostil, com inúmeras adversidades socioeconómicas, á época existentes na Hungria, e sobretudo 

com as limitações do software dos computadores pessoais, contribuindo para que o ArchiCAD não 

tivesse sido usado em projetos de grande escala durante muito tempo [W7].  

Nos Estados Unidos, Leonid Raiz, juntamente com Irwin Jungreis, fundaram uma empresa de 

software designada Software Charles River, sediada em Cambridge, Massachusetts. Os dois autores 

propuseram criar um software que pudesse lidar com projetos mais complexos que os desenvolvidos 

por recurso ao ArchiCAD [W8] [W9]. Em 2000, a empresa desenvolveu um programa designado 

Revit, implementado em C++ e que utilizava um motor de mudança paramétrica, baseado em 

programação orientada ao objeto [W3]. Em 2002, a Autodesk adquiriu a empresa por 

aproximadamente 133 milhões de dólares e começou a promover fortemente o Revit [W9]. Este 

programa revolucionou o mundo da modelação digital 3D na área da construção. O software utiliza 

famílias paramétricas de objetos representativos de componentes de construção. Adicionalmente 

permite incluir o fator tempo, associado aos elementos modelados, originando os modelos 4D (3D 

mais tempo) de grande interesse no planeamento da construção [W3]. Poucos anos depois a 

Autodesk lançou outras versões do Revit, especificamente para engenheiros de estruturas e 

mecânicos, respetivamente o Revit Structure e o Revit MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) 

[W9].  

Tanto a Autodesk (através do Revit) como a Graphisoft (através do ArchiCAD), foram as empresas 

que mais contribuíram, e que continuam a ser ainda os grandes impulsionadores, para a aceitação do 

BIM. No entanto, inúmeras empresas de software têm aportado alguma contribuição, para o 

desenvolvimento do BIM. Porém, por não serem tão conhecidas e por não possuírem informações 

relevantes ou até por já não existirem, não são referenciadas no presente trabalho. Existem inúmeros 

relatos de arquitetos e de engenheiros em fóruns, que apresentam trabalhos criados com softwares 

de geração anterior ao ArchiCAD e ao Revit, com componente BIM. Algumas empresas como a Tekla 

e a Bentley Systems, muito conhecidas atualmente e com avultados volumes de negócios, não 
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referem especificamente quando introduziram capacidades de base BIM nos seus produtos, mas 

constituem marcas de referência no projeto BIM. 

Atualmente, diversos promotores de desenvolvimento de sistemas CAD (Autodesk, Bentley Systems, 

Graphisoft, Tekla) têm apostado no BIM, criando inúmeras soluções baseadas neste conceito. Estas 

soluções são compostas basicamente por ferramentas especializadas para atender projetos de 

arquitetura, estruturas e instalações prediais, bem como a total integração desses projetos entre si 

através de um modelo comum [W25]. A tendência de investigação recente está orientada para a 

resolução da compatibilização entre todo o tipo de arquivos, sejam eles de arquitetura, engenharia, 

instalações prediais, etc., de forma a tentar resolver o ainda existente problema da interoperabilidade. 
Este aumento da colaboração tem vindo a ter algum impacto sobre a indústria, conduzindo à 

exigência da conceção do projeto integrado, onde as várias disciplinas trabalham em conjunto, 

surgindo um elevado grau de colaboração entre os parceiros, contribuindo para uma atualização 

permanente do modelo único BIM.  

 

2.2 BIM – Definição e características 

BIM (Building Information Model ou Building Information Modeling) não corresponde a uma definição 

unânime. De facto, e apesar de ser frequentemente referido na indústria da construção de edifícios, 

diferentes entidades fornecem distintas definições. Se para alguns o BIM é um software, para outros 

a definição mais correta será um modelo virtual do edifício a três dimensões. Definir BIM como um 

processo também não será aceitável, nem tão pouco defini-lo apenas como uma coleção de dados 

organizados de todo o edifício. Todavia pode afirmar-se, com certeza, que o BIM é uma mistura de 

todas as definições mencionadas e outras mais, pois é um conceito e uma metodologia de trabalho 

em constante evolução. 

Eastman afirma que a definição de BIM tem originado enorme confusão por parte do público, 

principalmente devido à designação dos programas que utilizam, ou não, esta tecnologia. Eastman 

refere também que, a utilização de modelos tridimensionais de construção sem suporte 

comportamental e que necessitam de outras aplicações CAD para se complementarem, ao qual 

erradamente se designa por BIM, têm contribuído para incutir mais confusão [W25]. Este erro de 

denominação deve-se, provavelmente, ao aspeto gráfico das aplicações que recorrem a este tipo de 

tecnologia, porém um BIM está longe de ser uma versão mais evoluída dos programas CAD usuais. 

Na verdade, e ainda segundo Eastman, comparar BIM com CAD é como comparar um computador 

com uma régua de cálculo. Não há comparação possível, nem tão pouco se pode aceitar que um BIM 

seja um CAD mais inteligente [W25].  

De acordo com o National Institute of Building Sciences (NIBS), "Building Information Model é uma 

representação digital das características físicas e funcionais de uma instalação. Como tal, serve como 

um conhecimento partilhado de recursos para a obtenção de informação sobre uma instalação, 

formando uma base sólida para as decisões a partir do início do seu ciclo de vida e por aí em diante." 

Segundo a mesma entidade "Alguns utilizadores têm identificado o BIM como um modo de lidar 
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apenas com a modelação e a visualização 3D” [W35]. Embora esta descrição seja importante e 

verdadeira, é bastante limitadora [W33].  

De uma forma mais explícita, o BIM pode ser definido como um processo de criação e gestão da 

informação do projeto de construção que, de uma forma interoperável e reutilizável, permite a 

integração e reutilização da informação ao longo do ciclo de vida de um empreendimento (Lee et al., 

2006). Enquanto metodologia, o BIM tem como objetivo criar diversas bases de dados para um 

determinado projeto, organizá-las e conservá-las durante todo o seu ciclo de vida (Eastman, 1974). A 

metodologia BIM tem ainda como meta, a promoção do acesso dos seus dados a todos os 

intervenientes no projeto, de uma forma fácil, expedita, rápida e sem perda de dados. A referida base 

de dados comporta todos os projetos associados ao empreendimento, assim como qualquer tipo de 

informação ou documentação. Para tal, o BIM deve ser um processo colaborativo baseado no uso de 

padrões abertos de partilha de informação (Eastman, 1974). 

Como referido, a tecnologia BIM comporta um conjunto de dados, relacionados com elementos 

paramétricos, base do processo de modelação. Um elemento paramétrico é um objeto digital que 

contém, além de parâmetros geométricos definidores da sua configuração, diversas características 

especificas do material e propriedades físicas [W10]. Os dados do modelo BIM incluem pois 

características físicas e funcionais de todos os elementos que o compõe, permitindo obter múltiplos 

pormenores na forma de desenhos (2D) e de projeções (3D), listas de dados e animações, e ainda 

apoiar a análise energética ou acústica. O processo paramétrico da criação do modelo BIM confere a 

possibilidade de realizar uma deteção automática de conflitos, de promover uma ligação  entre o 

modelo e o cronograma de planeamento da obra (ou seja, a criação do modelo 4D), de interligar o 

modelo com dados relativos à orçamentação (associação de custos, isto é, a definição do modelo 5D) 

(Hartmann et al., 2008) e de relacionar a modelação com diferentes processos relativos à gestão e 

manutenção do edifício ao longo da sua vida útil (denominado o modelo 6D) (Teicholz et al., 2011). A 

agregação de diverso tipo de informação num único meio, confere um enorme valor ao modelo, 

funcionando como um recurso que pode ser acedido diretamente por inúmeras pessoas, evitando o 

dispêndio de tempo e dinheiro em duplicações de trabalho e permitindo que a informação seja 

permanentemente atualizada. 

Embora uma ferramenta de base BIM possua a sua própria linguagem (modo de utilização, dados 

requeridos e formatos), é essencial que o sistema permita a partilha e a troca de dados, entre as 

diferentes aplicações. Eastman afirma que para o uso do BIM ser produtivo requer uma troca de 

dados eficaz entre as distintas disciplinas (Sacks et al., 2008), ou seja, é necessário assegurar a 

interoperabilidade com uma boa qualidade na comunicação entre os diferentes participantes no 

processo de construção. Se a base de dados estiver permanentemente disponível e a informação for 

partilhada com qualidade, com eficácia e isenta de erros, todo o processo de construção beneficia, 

pois ficam garantidas as melhores condições para a elaboração de cada atividade. É portanto 

imperativo, que o BIM suporte a interoperabilidade entre os diversos softwares utilizados na 

construção para se manter sustentável (Chen et al, 2008). 
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A propriedade de interoperabilidade no BIM pode ser conseguida através da aplicação do formato de 

dados, designado por Industry Foundation Classes (IFC), que é utilizado para transferir com 

segurança, os dados que representam os elementos do modelo e as suas relações, entre aplicações 

distintas. O IFC, promovido pela IAI (International Alliance for Interoperability) desde 1995, é um 

padrão essencial para o sucesso do BIM, sendo definido como um modelo padronizado de dados que 

suporta o intercâmbio e a gestão de dados durante todo o ciclo de vida da construção e sem perda de 

informação (Nam-Hyuk et al., 2008). O principal objetivo da criação de aplicações compatíveis com o 

protocolo IFC, é conseguir uma transmissão de informação entre as diferentes aplicações 

informáticas, tendo como base a especificação formal de uma linguagem mediante uma estrutura 

dinâmica capaz de ser objeto de interpretação clara e objetiva (Martins & Pedroto, 2012). 

Assegurando-se uma correta interoperabilidade, o modelo BIM torna-se num excelente recurso 

partilhado por todos os intervenientes na execução e manutenção de um edifício desde a sua 

conceção até ao fim da sua vida útil. 

 

2.3 CAD versus BIM 

A premissa original dos sistemas CAD era a automatização da tarefa de desenhar à mão (Mihindu & 

Arayici, 2009). O CAD ou Computer Aided Design é um sistema computacional usado sobretudo na 

execução de desenho técnico usado no projeto. Traduzindo para a língua portuguesa, obtém-se a 

expressão “projeto ou desenho auxiliado por computador” [W11], ou seja, simplificadamente, o CAD é 

um software direcionado essencialmente para desenhar peças em 2D e criar modelos geométricos 

em 3D, no âmbito de projeto, de um modo mais expedito do que se fosse efetuado manualmente. 

Este tipo de software é amplamente utilizado no projeto em arquitetura, engenharia civil, engenharia 

mecânica, entre outras áreas. Estes sistemas fornecem uma série de entidades geométricas planas 

(como pontos, linhas, curvas, polígonos) e tridimensionais (cubos, esferas, cilindros), disponibilizando 

ainda capacidades de relacionamento entre objetos. Estas entidades têm apenas um carácter 

geométrico, fornecendo dados como dimensões, orientação, área ou volumes (Aubin, 2009). 

As aplicações desenvolvidas para CAD têm na sua base, características bem distintas daquelas 

incorporadas nas aplicações BIM (Mihindu & Arayici, 2009). No BIM, as entidades formam famílias de 

componentes da edificação, sendo que cada componente pode suportar diverso tipo de informação, 

tais como o tipo de material, dimensões, fornecedores, preços, etc. Estas informações correspondem 

aos valores atribuídos durante a criação do projeto, podendo ser alterados a qualquer momento 

conduzindo automaticamente à atualização de cortes, plantas e alçados, necessários à compreensão 

do projeto (Aubin, 2009). A geometria é integrada e desenvolvida a três dimensões. O modelo deixa 

de ser apenas um modelo digital para a representação da configuração e passa a ser um modelo 

paramétrico, possuindo a informação que o utilizador determinar na sua criação. O BIM é uma nova 

metodologia de projetar edificações, com fiabilidade e rapidez, permitindo uma vasta cooperação 

entre as equipas envolvidas, conduzindo a um trabalho efetuado sob a forma de um projeto 

colaborativo. 
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A adaptação do utilizador de CAD para um operador de ferramenta BIM exige formação, 

disponibilidade de recursos, criação de conteúdos, trabalho de equipa e novo fluxo de trabalho (Love 

& Irani, 2001). O BIM sendo uma metodologia extensa, exige que a sua implementação tenha que ser 

faseada. Na etapa pré-BIM, considerada como o simples uso de CAD, existe muita dependência de 

desenhos 2D, os dados do projeto não derivam do modelo e nem tão pouco são interoperáveis com o 

resto da documentação existente. A colaboração e a comunicação entre os intervenientes é muito 

restrita, sendo o fluxo de trabalho bastante linear. Na etapa de modelação, os modelos BIM são 

utilizados principalmente para gerar e coordenar automaticamente a documentação 2D e as 

visualizações de perspetiva do modelo geométrico 3D. Quando esta etapa de maturidade é atingida, 

apesar de não integrar os atributos paramétricos, os operadores começam a reconhecer as enormes 

potencialidades do BIM (Love & Irani, 2001). Verifica-se assim, que mesmo com uma integração 

apenas parcial do BIM, isto é, sem a utilização plena dos atributos paramétricos ou, mesmo, não 

considerando as capacidade de integração das fases de planeamento e orçamentação, o BIM 

consegue superar a vários níveis os sistemas CAD. 

 

2.4 Interoperabilidade 

Na indústria da construção, o projeto e o processo construtivo devem constituir um trabalho de 

equipa, no qual cada especialidade é suportada por diferentes aplicações informáticas. Com o 

recurso às primeiras aplicações CAD, surgiu a necessidade de transferir dados entre as diferentes 

aplicações, no sentido de suportar o processo colaborativo de projeto (Patacas & Cachadinha, 2012). 

Atualmente, novos softwares são criados, reforçando ainda mais a necessidade de intercâmbio de 

informação (Liston et al., 2011). A interoperabilidade é a capacidade dos sistemas comunicarem 

eficientemente entre si, podendo ser definida como a aptidão necessária para que dois sistemas 

diferentes se compreendam reciprocamente e funcionem sem conflitos (Sacks et al., 2008). O termo 

provém da capacidade de um sistema operar o outro, e vice-versa (Howell & Batcheler, 2005).  

Segundo Sacks (2008), a interoperabilidade identifica a necessidade de transferir dados entre 

aplicações e elimina a necessidade de repetir a introdução de dados criados. As metodologias 

propostas com o objetivo de resolver o problema da interoperabilidade na indústria da construção 

focam-se essencialmente na criação e integração de aplicações através da partilha e troca de dados 

de produto (Bakis et al., 2007). Porém, tão importante como a interoperabilidade entre os diferentes 

sectores da indústria da construção, é a interoperabilidade dentro nas próprias organizações (Parreira 

& Cachadinha, 2012). Para as empresas aumentarem a sua interoperabilidade, devem analisar não 

só os vínculos técnicos, mas também fomentar uma cultura de confiança e de harmonia com os seus 

colaboradores, comprometendo-se formal e informalmente com outras empresas de modo a 

promover uma colaboração eficiente (Taborda & Cachadinha, 2012). 

Os modelos BIM são criados, partilhados e mantidos através de processos colaborativos durante toda 

a vida útil do edifício, tornando-se interdisciplinar e adquirindo várias dimensões (os modelos nD 

referidos). O trabalho colaborativo torna-se numa espiral iterativa na obtenção de um modelo único, 

extensivo e partilhado (Taborda & Cachadinha, 2012). Para o modelo BIM ser sustentável e 
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otimizado, é fundamental que os dados provenientes de diversas fontes, consigam ser partilhados 

num formato genérico, de forma eficaz e isenta de erros. Segundo o relatório “The Business Value of 

BIM” (MCGraw-Hill Construction, 2009) em média, a falta de interoperabilidade pode levar a 3,1% dos 

custos do investimento global da construção, sendo que 2/3 destes são devidos à introdução manual 

de dados entre aplicações e duplicação de funções e tarefas. Outro estudo, publicado em 2004 pelo 

National Institute of Standards and Technology (NIST) [W16], indica que 15,8 biliões de euros são 

perdidos anualmente nos EUA, na indústria da construção, devido à falta de informações precisas e o 

intercâmbio de dados eficazes. Em 2009, outro artigo publicado pelo The American Institute of 

Architects (AIA) [W24], refere que uma interoperabilidade inadequada entre softwares, origina: 

 Aumento de despesas para a indústria da construção e para o proprietário, na formação e 

requalificação profissional em diversas plataformas; 

 Incremento do tempo despendido, dos materiais utilizados, de energia e, consequentemente 

de custos; 

 Declínio da produtividade devido à reintrodução de dados, da produção de várias versões e 

da verificação de documentos; 

 Redução do fluxo de trabalho; 

 Perda de acessibilidade aos ficheiros no futuro. 

Segundo Dana Smith (2009), a maioria das aplicações informáticas disponíveis para a construção é 

gerada com o propósito de operarem de um modo demasiado interno. De facto, grande parte dos 

softwares disponíveis no mercado, dirigidos à construção, são operáveis mas não totalmente 

interoperáveis, sendo poucos os softwares concebidos para receber ou transmitir informação 

constantemente e com fiabilidade. Todavia, o sector tem consciência, que beneficiaria com a 

interoperabilidade. Nesse sentido, foi desenvolvido o referido padrão Industry Foundation Classes 

(IFC). O IFC, é uma norma criada com o objetivo de partilhar modelos completos e precisos, pelos 

vários intervenientes da indústria da construção, independentemente das aplicações por eles 

utilizadas e sem qualquer perda de informação no processo (Nam-Hyuk et al., 2008). O padrão IFC é 

o culminar de um longo percurso de investigação, ao longo das últimas décadas. 

Simultaneamente, e de um modo independente, foi desenvolvido o modelo colaborativo ISO-STEP 

(Standard for the Exchange of Product Model Data) (Patacas & Cachadinha, 2012). O STEP foi criado 

na década de 80, pela International Standards Organization (ISO), tendo surgido simultaneamente 

com as primeiras aplicações CAD [W12]. Esta metodologia destinava-se a promover o suporte e a 

ligação dos modelos de dados, ao longo do ciclo de vida do produto, independentemente do sistema 

utilizado e tendo em consideração os diversos requisitos definidos [W12]. Posteriormente, surgiu a 

metodologia GTPPM, uma adaptação da metodologia STEP à realidade da indústria da construção, 

contribuindo com uma nítida melhoria ao nível do fluxo de dados entre modelos (Eastman et al, 

2007). Porém, com a utilização desta metodologia, chegou-se à conclusão que seria necessário um 

modelo mais específico para a representação de dados do edifício, surgindo desta forma o 

envolvimento com a IAI (International Alliance of Interoperability), que forneceu todo o tipo de 

conhecimento e experiência na definição de normas para a indústria. Desta parceria, é criado na 
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década de 90, o modelo IFC, com o intuito de conceber um formato de dados neutro para descrever, 

trocar e partilhar a informação normalmente utilizada no sector da construção [W19]. O objetivo da IAI 

era lançar uma versão nova do IFC todos os anos, de forma a encorajar rapidamente as empresas a 

fomentar o seu desenvolvimento [W22]. A 3 de Março de 2013 foi lançada a versão IFC4, uma versão 

que veio substituir o IFC 2x3, e anteriormente designada por IFC 2x4 [W23]. Na Figura 2.1 podem 

observar-se as versões mais antigas deste modelo. 

 

Figura 2.1 – Evolução das versões do formato IFC [W18]. 

 

Como se pode inferir do cronograma da figura, o IFC é um modelo em constante atualização. É ainda 

apoiado por outros produtos disponibilizados pela buildingSMART (atual designação da IAI, a partir 

de 2005), com especial ênfase para a IDM (Information Delivery Manuals), o IFD (International 

Framework for Dictionaries) e o MVD (Model View Definitions) [W19]: 

 O IFD é uma biblioteca aberta e com suporte multilingue, criada com o intuito de apoiar o uso 

do protocolo IFC, essencialmente, nos projetos internacionais, permitindo, em ambiente 

fechado, melhorar a interoperabilidade em termos semânticos [W20]. Esta biblioteca funciona 

como um mecanismo de mapeamento capaz de interligar diferentes sistemas semânticos, 

adicionando produtos classificados no formato IFC, características e atributos para além dos 

já existentes (Martins & Pedroto, 2012); 

 O IDM é uma metodologia de especificação e normalização de requisitos, dirigida para o 

sector da construção e para a gestão da manutenção, desenvolvida com o propósito de 

normalizar as regras nacionais e internacionais do sector, documentar os procedimentos e 

descrever os vários intervenientes no processo [W21]; 

 O MVD, é um mecanismo criado para certificar a implementação e o desenvolvimento de 

software compatível com o modelo IFC, tendo em conta uma comparação rigorosa com 

determinados parâmetros (Martins & Pedroto, 2012). 

Atualmente, o padrão IFC é assumido como o estatuto de formato de uso comum para a 

representação de produtos de construção, principalmente ao nível internacional [W17]. O IFC tem a 

capacidade de representar dados e planos de trabalho em áreas tão diferentes como o cálculo 

estrutural, análise energética, estudo ambiental, simulação visual, planeamento de projetos de 

infraestruturas, entre outras (Martins & Pedroto, 2012). O formato IFC é registado pela ISO como 
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ISO/PAS 16739, encontrando-se, neste momento, em processo de se oficializar como um membro 

ISO/IS 16739 [W18]. Se tal for conseguido estará dado um grande passo no sentido de implementar o 

modelo IFC como um padrão universal do BIM.  

Apesar do IFC ser já considerado o formato de base a nível internacional, não é ainda possível 

garantir uma transferência de dados, isenta de erros, entre aplicações (Sousa et al., 2011). 

Atualmente, subsistem diversas áreas na construção em que é necessário um desenvolvimento 

adicional para se atingir uma interoperabilidade global (Froese, 2002). Existem algumas bibliotecas 

ou frameworks de bibliotecas, definidas em diferentes linguagens de programação, que visam apoiar 

a importação e a exportação de ficheiros IFC, porém na sua maioria estão desatualizadas ou 

carecem de documentação técnica (Martins & Pedroto, 2012). O protocolo IFC ainda se encontra 

dependente de um esforço continuo de implementação e de investigação. Verifica-se, contudo, que 

diversas áreas da construção ainda se encontram praticamente vazias ou em fase inicial, em relação 

ao modelo IFC. Estas, podem ser alvo de estudo e de propostas dirigidas à identificação de carências 

e requisitos e ao desenvolvimento por parte da BuildingSmart. Segundo um estudo publicado pela 

BuildingSmart, só uma implementação do IFC a nível global, definirá os pontos fortes e fracos do 

modelo, fazendo-o progredir [W19]. Para tal, será essencial o apoio dos governos, das grandes 

empresas e clientes, em reforçar os esforços com vista ao desenvolvimento do papel dos modelos de 

informação na construção (Solihin, 2004). 

No presente trabalho, o formato IFC é a base de transposição do modelo BIM (criado com o recurso a 

um modelador, como se descreve no capítulo 3) para um visualizador, necessária na atividade de 

manutenção. A capacidade de interoperabilidade foi alvo de estudo na prossecução da dissertação. 

 
2.5 Softwares BIM 

Apesar da maioria dos softwares de CAD tradicionais terem, no contexto da indústria da construção, 

aplicações que suportam BIM, apresentam-se na Tabela 2.1, apenas os softwares direcionados 

exclusivamente para o BIM. A lista foi organizada por diferentes categorias da indústria da construção 

[W15]. 

Em Outubro de 2007, a AECbytes [W16], efetuou um inquérito, dirigido aos seus assinantes 

registados, e intervenientes na indústria da construção, sobre qual o software BIM com uma melhor 

prestação no que respeita a diversos critérios, tais como: a compatibilidade IFC; a disponibilidade de 

bibliotecas; a capacidade de trabalhar em grandes projetos; a integração com outras aplicações, 

entre outras. Os resultados do estudo podem ser consultados na Figura 2.2. Da análise do gráfico, 

pode concluir-se que o Revit é o software com uma melhor pontuação, apresentando uma 

percentagem de 67,08%, ou seja, mais do dobro da pontuação do ArchiCAD, com apenas 31,69%. 

Na terceira posição surge a Bentley com 14,79%. 

Uma das conclusões que este estudo revelou, foi que grande parte da utilização do Revit como 

software principal, está relacionada com a boa imagem criada pela empresa detentora, a Autodesk, 

muito provavelmente pelo sucesso alcançado anteriormente com o produto AutoCAD.  
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Tabela 2.1 - Softwares BIM utilizados nas diversas especialidades [W15]. 

Especialidade Software 

 

 

Arquitetura 

 Graphisoft Archi CAD; 

 Autodesk Revit Architecture 2008; 

 Gehry Technologies - Digital Project Designer; 

 Nemetschek Allplan Architecture; 

 Bentley Architecture; 

 4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD); 

 Nemetschek Vectorworks Architect; 

 

 

 

Estruturas 

 Tekla Structures; 

 Bentley Structural Modeler; 

 Autodesk Revit Structure; 

 Bentley RAM, STAAD e ProSteel; 

 CypeCAD; 

 Graytec Advance Design; 

 StructureSoft Metal Wood Framer; 

 Nemetschek Scia; 

 4MSA Strad e Steel; 

 Autodesk Robot Structural Analysis; 

 

 

MEP 

 Autodesk Revit MEP; 

 Bentley Hevacomp Mechanical Designer; 

 4MSA FineHVAC + FineLIFT + FineELEC + FineSANI; 

 Gehry Techonologies – Digital Project MEP Systems 

Routing; 

 CADMEP (CADduct and CADmech); 

 

 

Construção (Simulação, 

Estimativas e Análises 

Construtivas) 

 Innovaya; 

 Synchro Professional; 

 Glue (Horizontal Systems); 

 Tekla BIMsight; 

 Bentley ConstrucSim; 

 Vela Field BIM; 

 Vico Office Suite; 

 Solibri Model Checker; 

 Autodesk Navisworks; 

 

Gestão da Manutenção 

 Bentley Facilities; 

 FM: Systems FM: Interact; 

 VIntocon ArchiFM; 

 Onuma System; 

 EcoDomus. 
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Figura 2.2 - Preferência dos utilizadores relativamente aos softwares BIM [W16]. 

 

Outra conclusão importante revelada por este estudo, foi que, na escolha de um software BIM, os 

utilizadores destacam a importância do fornecimento completo de soluções para a produção de 

documentos de construção, sem necessitarem de utilizar outro aplicativo, assim como a 

disponibilidade de uma biblioteca adequada de objetos e a capacidade de conectividade de relações 

entre objetos. 

Dados mais recentes, recolhidos em 2013 no Reino Unido, através da medição de downloads de 

objetos BIM, efetuados a partir da National Bim Library e disponíveis em diversos formatos, indicam 

que o formato Revit foi o mais solicitado, seguido depois pelo ArchiCAD [W14]. Na Figura 2.3 

apresentam-se os resultados verificados. 

 

Figura 2.3 - Percentagem de objetos descarregados, por formato de software BIM [W14]. 
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Com mais de 50 000 downloads efetuados, este estudo permite verificar que o Revit é o software 

mais utilizado no Reino Unido, com mais do dobro da percentagem de downloads que o seu mais 

direto concorrente, o ArchiCAD. A Bentley e a Vectorworks são os softwares menos representativos 

de entre estas quatro grandes marcas. Note-se ainda que muitos utilizadores preferiram descarregar 

os objetos disponíveis na livraria, em formato IFC, conferindo algum grau de incerteza a este estudo, 

pois todos estes softwares são operáveis neste formato. A mesma publicação, refere ainda que uma 

das hipóteses verificadas para esta discrepância de preferência entre o Revit e os demais softwares, 

se deve basear no facto da máquina de relações públicas da Autodesk ser mais dinâmica na 

divulgação dos seus produtos [W14]. 

 

2.6 Vantagens e desvantagens 

Atualmente, o setor da construção tem vindo a abranger uma crescente complexidade de novos 

projetos, exigindo um nível superior de qualidade, num cenário de competitividade agressiva entre as 

empresas, na procura da obtenção da melhor solução. Adicionalmente, o panorama atual a nível 

mundial é crítico, não só no plano financeiro como em termos de preocupações ambientais. Neste 

contexto global, apenas as empresas de construção melhor preparadas conseguirão “sobreviver”. 

Obviamente, que cada empresa terá a sua capacidade ou especialidade, porém a adoção da 

tecnologia BIM, constitui um avanço qualitativo muito importante para qualquer empresa de 

construção. O BIM, sendo uma tecnologia possível de acumular o máximo de dados e de informação 

possível, num modelo comum, podendo ser acedida pelos diversos intervenientes na construção e 

automaticamente atualizável, conduz à realização de um projeto com uma melhor qualidade, mais 

eficiente e económico, já que lhe está inerente uma enorme poupança de recursos, tempo e trabalho. 

Além das vantagens referidas anteriormente, Olofsson et al (2008), num estudo elaborado durante a 

construção de um edifício de escritórios da Camino Medical Group, nos EUA, refere uma lista de 

vantagens identificadas durante o projeto de construção, para cada interveniente. Na lista 

apresentada na Tabela 2.2 referem-se ainda os benefícios obtidos, pelas empresas FASE e CNLL, 

nos seus projetos [W30]. 

Como referido, para a maioria dos intervenientes no processo construtivo, a implementação do BIM 

induz uma alteração nas práticas de trabalho usuais, antecipando algumas decisões e 

acontecimentos que só seriam detetáveis durante a fase de construção, ocorrendo portanto uma 

considerável redução de custos. Esta situação pode ser explicada, pela Figura 2.4, através da Curva 

de MacLeamy [W13]. 

Pela análise do gráfico é possível verificar que um planeamento efetuado mais cedo origina um 

menor esforço efetivo na fase de execução do projeto, etapa esta em que qualquer alteração tem um 

custo bastante acrescido. O gráfico possibilita, ainda, concluir que quanto mais tarde se proceder a 

alterações, maiores serão os custos. Prevê-se, portanto, enormes benefícios económicos futuros com 

a adoção do BIM. 
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Tabela 2.2 - Vantagens na implementação do BIM por setor da indústria da construção. 

Interveniente Vantagens 

 

 

 

 

Dono de obra 

 Antecipação do planeamento da edificação e consequentemente da 
orçamentação; 

 Possibilidade de serem efetuadas várias simulações e análises económicas; 
 Poupanças económicas devido à redução de tempo, trabalhos repetidos, conflitos 

observados, materiais utilizados e também porque evita cenários de inflação; 
 Minoração de solicitações de alteração de prazos, devido à redução dos conflitos; 

 Erros, omissões e conflitos são identificados antes de ocorrerem em campo, o 
que se traduz na disponibilidade do empreiteiro, em gastar mais tempo na 
organização da obra; 

 Após a conclusão do projeto, o modelo fica disponível e é facilmente acedido para 
efeitos de manutenção, podendo ser inseridos diversos documentos e dados, 
resultando numa economia de esforços ao nível administrativo e na pesquisa e 
obtenção eficiente de documentos específicos. 

 

 

 

 

Projetistas 

(Arquiteto e 

Engenheiro) 

 Planeamento e visualização do projeto antecipada e pormenorizadamente, 
originando melhores decisões a montante no processo de desenvolvimento; 

 Colaboração antecipada de múltiplas disciplinas rápida e isenta de ruído, 
aumentando a produtividade, a confiança entre equipas e originando uma 
poupança de tempo durante o projeto; 

 Correção automática de todo o modelo quando um item é corrigido; 

 Facilidade de geração de desenhos 2D de um modo rápido, e em qualquer vista; 
 Conciliação espacial 3D das especialidades, originando uma melhoria na 

qualidade dos desenhos e evitando erros de omissões, incongruências e 
repetições de trabalhos; 

 Interligação do edifício virtual com o planeamento da obra e orçamentação; 
 Simplificação da recolha de informação produzida em projetos anteriores ou 

provenientes de fontes de informação externas; 

 

 

 

 

 

Empreiteiro 

 Deteção antecipada de incongruências de projeto, prevenindo-se as repetições de 
trabalhos; 

 Rápida visualização do projeto pormenorizadamente; 
 Possibilidade de serem efetuadas várias simulações e análises económicas; 

 Sincronização do projeto com o planeamento da construção, sendo possível 
simular qualquer fase da obra num dado tempo; 

 Sincronização do projeto com o sistema de compra de materiais e serviços, sendo 
obtida uma antecipada e precisa de quantidades de materiais e de recursos 
necessários, tornando as subempreitadas mais baratas;  

 As subempreitadas terminam os trabalhos mais cedo, já que conseguem pré-
fabricar a maioria do material devido ao elevado nível de detalhe dos desenhos; 

 Aumento da produtividade originando uma substancial redução do número de 
homens-hora; 

 Redução do número de acidentes de trabalho, devido à melhoria nos fluxos de 
trabalho; 

 

 

Gestor da 

manutenção 

 Melhor planeamento e transparência do processo de manutenção; 
 Integração entre a operação e gestão de sistemas; 

 Melhor gestão do espaço, já que através das ferramentas gráficas do BIM, é 
possível visualizar de forma rápida, diferentes formas de ocupação do espaço e 
possíveis conflitos causados; 



18 

 

 

Figura 2.4 - Curva de MacLeamy [W13]. 

 

Segundo Liston et al. (2011), os primeiros a sentirem tais benefícios serão os empreiteiros, porém de 

entre todos os intervenientes no processo construtivo, talvez o mais favorecido seja o dono de obra, 

pois obtém um projeto mais rigoroso, rápido e económico.  

Porém, tal como todas as novas metodologias, o BIM não apresenta só vantagens. De facto, sendo o 

BIM uma tecnologia emergente (nalguns países já está consolidado), impõe vários riscos e 

responsabilidades para todos os intervenientes no processo construtivo, já que são estes que são 

afetados diretamente com as mudanças necessárias para a implementação. Segundo Katz [W34] e 

as empresas CNLL e FASE [W30], as maiores desvantagens que o BIM acarreta são: 

 Maior detalhe por parte dos projetistas e dos construtores; 

 Necessidade de existir uma predisposição para a mudança, incluindo a formação de novos 

utilizadores e o dispêndio de tempo para a sua implementação; 

 Necessidade de investimento em hardware sofisticado e em software caro (com respetivas 

atualizações); 

 A utilização do BIM com todas as suas potencialidades, exige que os utilizadores dominem as 

ferramentas de planeamento, orçamentação e gestão da manutenção; 

 Ausência de uma padronização eficaz que torne a interoperabilidade isenta de erros, aliada à 

ausência de normas e de standards que definam como e com que nível de detalhe devem ser 

elaborados os modelos; 

 Escassez de bibliotecas (de materiais, equipamentos e dados) que suportem o modelo, 

sendo necessário cada empresa criar as suas próprias bibliotecas. 
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Nos EUA, a McGraw-Hill Construction, em parceria com o NIBS, a AIA e outras entidades, publicaram 

o relatório “The Business Value of BIM” (McGraw-Hill Construction, 2009), baseado na recolha de 

milhares de inquéritos a todo o tipo de intervenientes na indústria da construção, questionaram o 

porquê de alguns profissionais se recusarem a implementar o BIM nas suas empresas. Os resultados 

publicados no relatório, podem ser consultados na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 - Motivos de recusa da implementação do BIM na indústria da construção nos EUA. 

Justificação Percentagem 

O valor do BIM não é reconhecido por parte dos clientes 78% 

O custo dos softwares BIM é demasiado elevado 57% 

Os softwares BIM necessitam de um investimento avultado em hardware 47% 

A funcionalidade do BIM, no geral, ainda não é totalmente satisfatória 42% 

Os métodos correntes ainda são mais vantajosos que o BIM 34% 

Pouco treino com os softwares BIM 34% 

O custo dos softwares BIM é demasiado elevado 33% 

 

Apesar de nos EUA o BIM ser já considerado o presente e não o futuro como na maioria de outros 

países, este estudo permitiu identificar as principais lacunas existentes e com isso promover medidas 

de forma a tornarem o BIM, cada vez mais, numa metodologia global. 

 

2.7 BIM e a manutenção  

A manutenção é definida como um conjunto de ações, conduzidas com a finalidade de manter numa 

condição aceitável as instalações e o equipamento, de forma a assegurar a regularidade da 

produção, a sua qualidade e a segurança com o mínimo de custos totais [W26]. A definição anterior é 

excessivamente generalizada, existindo uma definição mais específica, dirigida para a manutenção 

de edifícios, que a define como um conjunto de atividades, a serem realizadas para conservar ou 

recuperar a capacidade funcional do edifício e das suas partes constituintes, de forma a atender às 

necessidades e segurança dos seus utilizadores [W27]. A manutenção de edifícios, inclui todo o tipo 

de serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho da edificação, decorrente da 

deterioração dos seus componentes, ou de atualizações nas necessidades dos seus utilizadores, 

durante o ciclo de vida do edifício [W27]. Os seus principais objetivos, são [W26]: 

 Aumento do tempo de vida útil do edifício e seus equipamentos; 

 Incremento da segurança; 

 Redução de custos globais; 

 Minimizar o número de emergências e avarias; 

 Diminuir os tempos de indisponibilidade do edifício e seus equipamentos. 
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Verifica-se, atualmente, uma crescente preocupação quanto à manutenção e conservação de 

edifícios, não só devido a normas regulamentares previstas em projeto, mas também pela exigência 

dos utilizadores em termos de segurança, saúde e conforto [W27]. Os próprios edifícios são 

projetados com requisitos funcionais, que requerem o cumprimento de planos de operação, uso e 

manutenção, previstos. No entanto, a manutenção de edifícios tem-se revelado uma tarefa algo 

complexa de realizar, não só porque a identificação e análise de todos os modos de falha da 

construção exigem um esforço considerável dos agentes responsáveis pela manutenção, mas 

também porque esta é de responsabilidade do administrador do edifício, que, usualmente, não é 

especialista em manutenção de edificações [W27]. 

Reconhecendo este cenário e a potencialidade da criação de negócio, nos últimos anos, o conceito 

de Facility Management tem alargado as suas vertentes para o campo da manutenção de edifícios. 

Segundo a IFMA (International Facility Management Associaton), [W28] Facility Management, em 

português Gestão de Instalações, é uma profissão interdisciplinar, dedicada principalmente à 

manutenção e conservação de edifícios comerciais ou institucionais (como hospitais, hotéis, 

complexos de escritórios, estádios, escolas ou centros de convenções), com o objetivo de garantir a 

funcionalidade da construção, durante o seu ciclo de vida.  

Seja na gestão global ou simplesmente na manutenção de edifícios habitacionais, o desenvolvimento 

do BIM, veio auxiliar as operações de manutenção e conservação de edifícios, realizadas pelos 

gestores da manutenção. De facto, o BIM torna as ações de manutenção mais rápidas, fiáveis e 

precisas, essencialmente devido ao facto de toda a informação relativa ao edifício estar concentrada 

apenas numa só plataforma e devido à grande capacidade de representação 3D (Goedert & Meadati, 

2008). Durante a fase de operação do edifício, qualquer operador responsável pela manutenção pode 

aceder ao modelo digital com o objetivo de aceder a diversas informações, podendo ainda inserir 

novos dados, sendo garantido que qualquer alteração efetuada ao modelo é automaticamente 

atualizada. Assim, pode considerar-se que a manutenção de edifícios é um dos ramos da indústria da 

construção, que pode beneficiar bastante com a implementação e uso do BIM. Todavia, conseguir 

uma atualização dos modelos de forma correta e isenta de omissões, é uma das principais 

dificuldades verificadas na utilização dos modelos BIM na fase de exploração de um edifício, factos 

estes que não podem ser descurados já que é essencial que a informação contida no modelo, 

corresponda exatamente à realidade (Goedert & Meadati, 2008).  

O presente trabalho pretende constituir uma contribuição positiva no uso do BIM na manutenção de 

edifícios, nomeadamente, na consulta de informação fornecida pelo modelo BIM e na posterior 

atualização com dados relativos a inspeções efetuadas no local. 

 

2.8 Adoção do BIM e desafios para o futuro 

Atualmente, o modelo tradicional de gestão da construção não é suficientemente expedito e eficaz 

para garantir o cumprimento das exigências da indústria. O BIM permite ultrapassar esta limitação, 

conduzindo a uma maior produtividade, a uma redução de custos e tornando assim as empresas 

mais competitivas. O BIM promove ainda alterações profundas na cadeia de colaboradores num 
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projeto, originando ganhos relevantes de eficácia e eficiência em todas as etapas da construção e de 

manutenção da edificação. Como tal, e sendo do interesse dos governos a melhoria da qualidade das 

construções, associada a uma redução de custos, diversos países já tornaram o BIM obrigatório nas 

suas obras públicas, tais como os EUA, Singapura, Finlândia, Noruega, Holanda, Reino Unido, entre 

outros (Taborda & Cachadinha, 2012). Apesar de ser ainda prematuro para a obtenção de resultados 

claros de mudança, há implementações que já demonstram sucesso parcial (Love et al., 2009). No 

relatório “The Business Value of BIM” (McGraw-Hill Construction, 2009), diversas entidades 

questionaram milhares de intervenientes de todas as etapas do processo construtivo, para 

determinarem a verdadeira dimensão do BIM, nos EUA, e assim determinar qual o resultado dos 

esforços de implementação, conduzidos pelo governo. Os resultados do estudo são os seguintes: 

 71 % do total da indústria da construção utiliza o BIM nos seus projetos, registando um 

incremento em relação ao ano 2009, onde se registava uma percentagem de apenas 49%; 

 Todos os setores reconhecem vantagens no uso do BIM já que 74% dos empreiteiros (em 

2009 era 50%), 70% dos arquitetos (em 2009 era 60%) e 67% dos engenheiros (em 2009 era 

42%), utilizam o BIM nos seus projetos; 

 58 % dos utilizadores BIM tenciona utilizar o BIM nos seus projetos no futuro, sendo que esta 

determinação aumentou mais do dobro em relação a 2009; 

 O número de pessoas especializadas em BIM aumentou entre 2009 e 2012, cerca de 20%.  

 90% das grandes ou média empresas já adotaram o BIM, sendo que nas pequenas empresas 

a percentagem é de 49%. Este caso é explicado pelo facto das vantagens do BIM crescerem 

com a complexidade dos projetos; 

 O número de profissionais que refere que no futuro não utilizaria o BIM, desceu de 51% para 

29%, no período de 2009 a 2012.  

Apesar do sucesso que o estudo anterior revela, relativamente à implementação do BIM nos EUA, 

verificam-se ainda algumas barreiras que dificultam uma total implementação do BIM. As principais 

dificuldades desta implementação, segundo Olofsson et al. (2007), dividem-se em duas categorias:  

Barreiras processuais: 

 Obras ou empreendimentos já financiados, não sendo necessário a implementação do BIM; 

 Custos e curva de aprendizagem demasiado elevados; 

 Mudança de mentalidade; 

 Limitações legais difíceis de ultrapassar; 

 A questão da apropriação do modelo e da gestão é muito exigente com os recursos do 

proprietário; 

 Falta de compreensão e de consciencialização das limitações da interoperabilidade; 

 Falta de pessoal qualificado. 

Barreiras tecnológicas: 

 A tecnologia está pronta para uma única disciplina, mas não para o projeto integrado; 

 As normas ainda não estão definidas ou amplamente adotadas; 
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 Falta de objetos/famílias paramétricas. 

O envolvimento do governo na implementação BIM é essencial, podendo mesmo ser o fator 

diferenciador entre o sucesso e o insucesso, não só porque é o governo que determina as leis, mas 

também porque as obras públicas são preponderantes no sector da construção sendo o Estado, 

normalmente, o maior dono de obra (Wong et al., 2011). O empenho político é, portanto, 

determinante na implementação de novas regras ou exigências, pois compete ao governo promover a 

alteração da legislação e a preparação de estratégias, assim como assegurar o seguimento prático e 

o cumprimento da decisão política. Egan (1988) refere que para uma implementação do BIM ser bem 

sucedida é essencial que os governos criem ferramentas e meios para a passagem de informação ao 

sector e  para apoiar donos de obra e empresas da indústria interessadas na iniciativa. Refere ainda 

que é necessário que um governo aposte fortemente na educação e formação, e que facilite a 

aquisição dos softwares necessários. No entanto, a implementação do BIM deve ser efetuada com 

cuidado, de modo a que se ajustem à realidade dos países, pois caso contrário o programa pode 

conduzir a resultados diferentes dos pretendidos. Sacks & Barak (2008) aponta que o BIM 

implementado como plataforma obrigatória num país, terá impactos na sociedade: deve ser previsto o 

possível aumento do desemprego nalgumas classes profissionais do sector que deve ser contrariado 

através da formação desses profissionais e de medidas protetoras socialmente. Os países que já 

tornaram o BIM como obrigatório nas suas obras públicas, são países com culturas de risco 

dinâmicas e com forte orientação empresarial, tendo grande maturidade na gestão de projetos, tanto 

em obras públicas como privadas (Egan, 1988). 

Em relação a Portugal, verifica-se que neste momento, apesar do crescimento na adoção, de um 

modelo parcial, da metodologia BIM, as principais empresas nacionais de construção, ainda estão 

longe de conseguir uma implementação BIM com o grau de maturidade exigível. Este facto, deve-se 

à pouca formação de base académica e de BIM, das partes interessadas, à pouca colaboração entre 

os intervenientes no projeto e, principalmente, devido à pouca ou nenhuma exigência dos donos de 

obra públicos ou privados, neste âmbito (Parreira & Cachadinha, 2012). Segundo Grilo & Gonçalves 

(2010), para a implementação do BIM em larga escala em Portugal, é necessário que aconteça um 

conjunto diversificado de iniciativas ao longo do tempo, envolvendo os vários atores intervenientes 

nos projetos de engenharia e construção. Este é um desafio multidimensional, e que exige uma forte 

participação e envolvimento inicial dos grandes donos de obra e projetistas especializados. Os 

grandes donos de obra públicos poderão ter um papel relevante neste processo. No entanto, com a 

atual conjuntura socioeconómica do país, não será de esperar que aconteçam investimentos 

significativos neste sector, nem preocupações em termos legislativos, ficando adiada para tempos 

futuros, uma implementação de modo planeado, quer nas empresas quer ao nível governamental 

Note-se ainda que com o elevado desemprego existente atualmente em Portugal, uma 

implementação do BIM, apesar de poder trazer benefícios a novos profissionais, faria sem dúvida 

aumentar o desemprego por parte dos arquitetos e dos engenheiros de faixas etárias mais elevadas 

(Sacks & Barak, 2008). Apesar de tudo, no Reino Unido, com a implementação do BIM foi criada uma 

nova profissão (gestor BIM), estando ainda previsto que outras profissões se desenvolvam, tais como 

o engenheiro modelador ou o modelador de estruturas (Sacks & Barak, 2008). 
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Em Portugal, uma implementação bem sucedida do BIM viria trazer transparência aos concursos, 

reduzindo as derrapagens e os custos, contribuindo para a transparência do sector e trazendo 

consigo mais progresso. A nível empresarial as empresas que adotassem o BIM ficariam mais 

preparadas para dar reposta aos desafios inerentes ao processo de construir com qualidade e 

obteriam destaque a nível internacional. Diversos estudos concluíram que a poupança obtida com a 

implementação do BIM, num gabinete de projeto, poderá suportar o investimento feito com a 

implementação ao terceiro ano de utilização e, daí em diante, ter lucros operacionais maiores do que 

teriam sem o BIM (Sacks & Barak, 2008). Pode, ainda, referir-se que a implementação do BIM em 

Portugal, traria alguns prós e contras. Se por um lado o sector da construção e as suas empresas 

beneficiariam com a mudança, haveria certamente profissionais que sairiam prejudicados, devido à 

necessidade de adaptação. Nos próximos tempos, não são de prever mudanças a nível legislativo de 

modo a fomentar esta implementação, sobretudo porque existe um custo financeiro que é elevado e 

que atualmente não é suportável. No entanto, alguns passos poderiam vir a ser dados gradualmente 

de modo a que Portugal não fique isolado da evolução que se tem vindo a verificar a nível global, 

relativamente ao BIM. Um destes passos poderia ser a criação de mestrados, pós-graduações que 

integrassem curricularmente o BIM [W29], negociações com as empresas de software (para a 

obtenção de licenças de modo a tornar os programas acessíveis a todos os estudantes) e, 

principalmente, exigir que nos concursos de obras públicas, todos os elementos sejam entregues em 

plataformas BIM (Taborda & Cachadinho, 2012). A implementação deve ser faseada mas efetuada de 

uma forma assertiva. Segundo Taborda & Cachadinho (2012), impõe-se definir patamares para os 

valores das obras a partir dos quais a aplicação BIM é obrigatória e ir reduzindo gradualmente estes 

valores ao longo do tempo, até que todas as obras públicas do país sejam feitas aplicando esta 

metodologia. 

Apesar de difícil, a implementação do BIM certamente compensaria o esforço, já que citando Júlio 

Henriques, colaborador na empresa FASE [W30]: “Num futuro próximo, todos os projetos de 

construção serão desenvolvidos em modelos 3D, integrando todas as especialidades, 

compatibilizadas entre si e sem erros ou omissões. Nas obras, os construtores irão executar os 

projetos com base em modelos virtuais 3D, integrando os planeamentos (4D) e controlando os 

orçamentos (5D). As alterações em obra serão analisadas “on line” e facilmente executadas. Os 

clientes irão rececionar as obras sem desvios de prazos e custos, dentro dos padrões de qualidade 

estabelecidos e contratados. Isto é o futuro, obrigado!” 
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3. Criação do modelo BIM: caso de estudo 

3.1 Considerações iniciais 

BIM é informação. Esta frase, assumida por muitos intervenientes na construção como a que melhor 

define a metodologia, demonstra que um modelo BIM nunca está concluído, já que a possibilidade de 

inserção de informação adicional ao modelo, contribui para o seu enriquecimento. De facto, o modelo 

BIM não tem uma meta, possui sim um caminho, que é iniciado com o projeto de conceção e apenas 

terminado na fase de demolição do edifício. A metodologia BIM, assenta essencialmente na estreita 

colaboração entre os diversos intervenientes durante a construção e vida útil do edifício, não sendo 

possível distinguir qual a componente que mais contribui para seu sucesso, pois o BIM depende do 

conjunto de todas as incorporações num todo.  

Este capítulo aborda a criação da componente arquitetónica do modelo BIM, recorrendo ao software 

Revit Architecture. O âmbito da tese, dirigida à manutenção dos elementos tradicionais de um 

edifício, não considera as componentes ao nível estrutural ou de instalações prediais. Durante a 

definição do modelo foram utilizados diversos elementos construtivos, identificados como objetos 

paramétricos de arquitetura, uma das potencialidades mais reconhecidas no BIM. Posteriormente 

serão apresentadas outras vantagens inerentes ao modelo BIM, tais como a apresentação de 

projeções realistas do modelo 3D e a facilidade na realização de cortes e alçados, os quais 

constituem parte da documentação gráfica usual de um projeto. 

O caso de estudo selecionado para ilustrar o modo de efetuar a modelação de um edifício, por 

recurso a um software de base BIM, corresponde a uma pequena fração de um empreendimento 

imobiliário localizado em Cascais. O edifício é composto por três pisos, sendo o piso 0 composto por 

duas habitações e os restantes pisos, por quatro habitações duplex. Cada habitação é constituída por 

quartos, instalações sanitárias, cozinha, sala, hall e terraço em varanda. No modelo, todos os 

elementos representados, como paredes, pavimentos, tetos, telhado, portas, janelas, corrimãos, etc., 

foram criados por adaptação dos objetos paramétricos 3D existentes na biblioteca do Revit. Os 

componentes de carácter decorativo e de equipamento, como sofás, cadeiras, sanitas, mesas, etc., 

foram utilizados diretamente, apenas atendendo ao fator de escala na sua inserção no modelo.  

Embora o software utilizado no presente trabalho, tenha sido o Revit, foi ainda analisado outro 

software de base BIM, o ArchiCAD da Graphisoft, igualmente uma ferramenta bastante recorrente na 

criação de idênticos modelos. Nomeadamente, no 1º seminário BIM, realizado no Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC) [W30], diversas empresas demonstraram o sucesso do uso do 

BIM nos seus projetos, recorrendo maioritariamente, e de uma forma indiferenciada, ao Revit e ao 

ArchiCAD. Embora as empresas de suporte ao Revit e ao ArchiCAD, os disponibilizem de um modo 

gratuito à comunidade educativa, o facto de o autor ter frequentado um curso sobre a utilização do 

Revit, levou-o a optar por este software. 
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3.2 Geração do modelo digital 

No processo de modelação do modelo arquitetónico do edifício foram seguidos os passos ordenados 

na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 -  Passos de execução do modelo BIM arquitetónico. 

Ordem Procedimento 

1º passo Definição das cotas de soleira dos pisos 

2º passo Importação de arquivos em formato .dwg 

3º passo Definição da plataforma de construção 

4º passo Modificação das curvas de nível 

5º passo Criação, edição e inserção de paredes 

6º passo Criação, edição e inserção de portas e janelas 

7º passo Criação, edição e inserção de pavimentos e tetos falsos 

8º passo Criação, edição e inserção de telhados 

9º passo Criação, edição e inserção de escadas 

10º passo Criação, edição e inserção de guarda corpos 

11º passo Inserção de componentes 

 

1º passo: Definição da cota de soleira dos pisos – Esta é considerada, em qualquer modelação, a 

primeira etapa, pois permite definir os níveis em que os pisos começam a ser representados. Neste 

processo é necessário selecionar inicialmente um alçado, entre quatro disponibilizados, alçado 

direito, alçado esquerdo, alçado principal e alçado posterior (como ilustra a Figura 3.1). De seguida, 

selecionam-se o separador arquitetura e a opção nível. O Revit considera inicialmente apenas dois 

níveis, tendo sido necessário incluir dois níveis adicionais. 

 

 

Figura 3.1 - Seleção do alçado direito e do botão nível. 
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A Figura 3.2 ilustra a definição das cotas e a identificação de cada nível. Para tal é selecionado o 

nível pretendido, indicado o seu valor e introduzida uma designação. Na modelação efetuada foi 

considerada uma distância entre pisos de 3 metros. 

 

Figura 3.2 - Definição dos níveis do modelo. 

 

2º passo: Importação de arquivos em formato .dwg – Na modelação foram importadas as plantas 

em formato .dwg, dos pisos e da superfície topográfica do terreno. Estes elementos foram cedidos 

pelo gabinete responsável pelo projeto. Na Figura 3.3 é apresentada uma das plantas importadas 

para o modelo. 

 

Figura 3.3 - Planta do piso 0 em AutoCAD. 
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O Revit permite a importação deste formato de desenho através da opção Importar CAD, incluído no 

separador Inserir (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 - Seleção do botão "Importar CAD". 

 

Neste passo devem ser atendidos previamente, diversos detalhes, de modo a não ocorrerem erros de 

importação, como: não ser selecionada apenas a vista atual (para a planta importada ser visível nos 

diferentes níveis); escolher a opção inverter cores (de modo a que as linhas brancas do AutoCAD se 

tornem escuras no Revit); disponibilizar todas as camadas/níveis possíveis; posicionar a origem do 

desenho importado para a origem de sistema Revit (assim o ponto de referência do desenho 

importado corresponde ao ponto 0,0,0). Adicionalmente, deve indicar-se o nível onde o utilizador quer 

colocar o desenho 2D. A Figura 3.5 ilustra as situações referidas. 

 

Figura 3.5 - Importação do formato .dwg para o modelo BIM. 
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3º passo: Definição da plataforma de construção – A plataforma de construção é a zona do 

terreno onde é implantado o edifício, assim como a sua envolvente, composta por pátios, piscinas, 

garagens, etc. A Figura 3.6 inclui o separador massa e terreno, onde deve ser selecionada a opção 

plataforma de construção. De seguida, é escolhido o tipo de base da plataforma pretendido para 

base da plataforma de construção (no exemplo, a base escolhida foi laje de limpeza), o nível em que 

se localiza (plataforma foi construída no piso 0) e o desnível em relação ao nível pré-definido (foi 

escolhido um desnível de 10 cm). A Figura 3.6, destaca quais os itens a preencher. Contudo, a laje 

de limpeza não é um tipo de laje pré-existente no Revit, tendo sido necessário proceder à sua criação 

e caracterização. Como esta é idêntica à da criação de um pavimento, a sua explicação será 

apresentada mais adiante. 

 

Figura 3.6 - Definição da plataforma de construção e sua visualização. 

 

4º passo: Modificação das curvas de nível – Como no presente exemplo foi necessário alterar a 

elevação das curvas de nível, conferindo a geometria adequada ao terreno, estas foram 

selecionadas, tendo sido escolhida a seguinte sequência: editar superfície, ferramentas e colocar 

ponto. À entidade, ponto do terreno, foi atribuído o valor da sua elevação (Figura 3.7). 

5º passo: Criação edição e inserção de paredes – O procedimento de criação de um objeto e 

definição das suas características é uma das potencialidades mais utilizadas por parte de arquitetos, 

na metodologia BIM, pois permite-lhe conceber diversas soluções e adaptá-las de um modo fácil, pois 

os elementos são definidos de um modo paramétrico e a relação entre elementos mantida. A seleção 

do elemento “paredes” é efetuada a partir do separador arquitetura. A Figura 3.8 ilustra a seleção do 

botão parede seguida da opção parede arquitetónica. Na mesma figura é possível ainda observar 

as restrições a definir na parede, tais como as restrições superior e de base. De seguida, interessa 

criar uma parede adequada, devendo ser selecionado o botão editar tipo (Figura 3.8).  
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Figura 3.7 - Colocação de pontos para a modificação das curvas de nível. 

 

 

Figura 3.8 - Seleção do elemento parede. 

 

Posteriormente, como se observa na Figura 3.9, deve carregar-se sobre o botão duplicar e 

selecionar a designação do novo tipo de parede. No exemplo, a designação atribuída às paredes 

exteriores, foi “Parede Básica Exterior 30cm”. Posteriormente, procede-se à caracterização da 
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parede, devendo ser selecionada a opção editar estrutura. Nesta figura é possível observar algumas 

informações associadas ao elemento, tais como os fabricantes dos materiais, os modelos, etc.  

 

Figura 3.9 - Duplicação de um tipo de parede e suas características. 

 

A Figura 3.10 ilustra a janela aberta pela ativação do comando editar estrutura. Nesta janela é 

possível observar diversas características respeitantes à parede, tais como, a sua composição por 

camadas e respetivas espessuras, a sua massa térmica, a sua resistência térmica, etc., sendo 

necessário ainda, definir a sua altura. No exemplo, a estrutura definida para a parede exterior do 

edifício, é constituída por uma camada de 2 cm de espessura de ETICS junto à superfície exterior, 

uma placa de 6 cm de isolamento térmico, uma painel de 20 cm de tijolo furado e ainda uma camada 

de 2 cm de estuque branco junto à superfície interior, totalizando uma espessura de 30 cm. A 

espessura de cada um dos materiais, pode se alterada através da janela incluída na Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 - Definição da estrutura de uma parede e sua visualização. 
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Para criar, alterar ou adicionar algum material, é necessário aceder a uma outra janela (Figura 3.11), 

devendo selecionar-se o material a alterar. Nesta janela, é possível escolher o tipo de material e 

definir cores e padrões de representação. Caso seja necessário criar um material não existente na 

biblioteca do Revit, deve selecionar-se o botão cria um novo material no documento, escolher a 

sua designação e proceder à sua caracterização.  

  

Figura 3.11 - Criação e caracterização de um material. 

 

Definido o tipo de parede pretendido procede-se à sua representação no modelo. A Figura 3.12 ilustra 

o processo de desenho de uma parede, ativado após seleção da ferramenta auxiliar de desenho. Na 

inserção de uma parede exterior (ou parede com camadas superficiais distintas), deve ter-se o 

cuidado de fazer coincidir a camada superficial exterior da parede com o exterior do edifício e a 

camada superficial interior da parede com seu o interior. Como o modelo BIM deve ser uma 

representação rigorosa do edifício e é partilhado entre os diversos intervenientes na construção, deve 

ser garantida a sua correção em relação ao produto real. Este procedimento não é necessário ser 

considerado nas paredes com uma estrutura simétrica, pois neste caso as faces que limitam a parede 

de ambos os lados são semelhantes, tornando-se irrelevante a sua orientação. 

 

Figura 3.12 - Desenho de uma parede e visualização em perspetiva. 
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6º passo: Criação, edição e inserção de portas e janelas – Definidas as paredes procede-se à 

inserção de portas e janelas no modelo. A seleção dos respetivos elementos é efetuada no separador 

arquitetura, escolhendo-se depois a opção porta ou janela, como ilustra a Figura 3.13. No modelo, 

foram criados diversos tipos de portas e janelas. Para a criação e inserção de uma porta devem ser 

selecionados os botões editar tipo e duplicar, e indicar uma designação para o novo elemento 

(Porta Roupeiro (2), Figura 3.13). 

   

Figura 3.13 - Seleção do botão porta (ou janela) e sua duplicação. 

 

Na caracterização do elemento devem ser escolhidos diversos parâmetros, tais como o tipo de 

materiais e acabamentos, suas características construtivas e suas dimensões, como mostra a Figura 

3.14. Para criar ou alterar o tipo de material do elemento, é necessário aceder a outra janela 

semelhante à ilustrada na Figura 3.11, devendo para isso selecionar-se o parâmetro material. Nesta 

janela, é possível escolher o tipo de material e definir cores e padrões de representação. Caso seja 

necessário criar um material não existente na biblioteca do Revit, deve selecionar-se o botão cria um 

novo material no documento (Figura 3.11), indicar uma nova designação e proceder à sua 

definição. Caracterizadas as portas e as janelas a utilizar procede-se, de seguida, à sua inserção no 

modelo. A Figura 3.14 ilustra a colocação no modelo, com localização e dimensão controladas sobre 

a planta, podendo ser analisado o seu aspeto nos modelos 3D representados em perspetiva. 

7º passo: Criação edição e inserção de pisos e de tetos falsos – O Revit define que a parte 

superior dos pisos fica situada numa altura semelhante à do nível em que for criado. Note-se ainda 

que a parte superior do piso corresponde ao pavimento do piso superior, enquanto que a parte 

inferior do piso corresponde ao teto do piso inferior (pois não se insere laje estrutural no modelo 

arquitetónico), havendo a hipótese de adicionar posteriormente um teto falso. Para a inserção de um 

piso, devem ser escolhidos o separador arquitetura, e as opções piso e piso arquitetura, como 

ilustra a Figura 3.15. Nesta figura, é possível observar o botão forro, utilizado quando se pretende 

inserir um teto falso. No modelo foi criado um piso distinto dos existentes na biblioteca Revit. 
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Figura 3.14 - Características de uma parede e correspondente representação em desenho e em 
perspetiva. 

 

Assim, foram selecionados os botões, editar tipo e duplicar, e indicada a designação do novo piso. 

No exemplo, a designação atribuída a um dos pisos, foi “Pavimento Cerâmico (0,10m) 0,30x0,30”. 

   

Figura 3.15 - Seleção do botão piso e duplicação do elemento. 

 

Para efetuar a alterações na estrutura do elemento deve ser selecionado o botão editar, abrindo-se 

uma nova janela (Figura 3.16) onde é possível observar as diversas características respeitantes ao 

piso, tais como, as camadas constituintes e respetivas espessuras, a sua massa térmica, a sua 

resistência térmica, etc. No exemplo, a estrutura definida para o piso, é constituída por uma camada 

de 1,5 cm de pavimento cerâmico 0,30x0,30 junto à superfície superior, 0,5 cm de cola e 8 cm de 

camada de regularização junto à superfície inferior, totalizando uma espessura de 10 cm. 
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Figura 3.16 - Definição e representação em corte da estrutura do piso. 

 

A espessura de cada um dos materiais, pode se alterada na janela apresentada na Figura 3.16, no 

entanto, para se criar, alterar, ou adicionar algum material, é necessário aceder a outra janela 

(semelhante à Figura 3.11), devendo-se para isso, selecionar sobre o material a alterar. Caso seja 

necessário criar um material não existente na biblioteca do Revit, deve selecionar-se o botão cria um 

novo material no documento (também observável na mesma figura), indicar uma nova designação 

e proceder à sua caracterização. A inserção do piso no modelo, é efetuada selecionando a 

ferramenta de desenho pretendida e contornando o interior das paredes de cada divisão, como ilustra 

a Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 - Representação de um piso. 

 

8º passo: Criação edição e inserção de telhados – O Revit disponibiliza três tipos de telhado, 

telhado por perímetro, telhado por extrusão ou telhado por face. No exemplo será utilizado a 

opção telhado por perímetro (mais indicada para telhados inclinados, sendo que as outras opções 

são, respetivamente, dirigidos para telhados ondulados e telhados de massa), acionada pelo 

separador arquitetura, e pelos botões telhado e telhado por perímetro (Figura 3.18). A cobertura é 

caracterizada através da seleção dos botões, editar tipo e duplicar, e escolhida uma designação 

(“cobertura em telha, Figura 3.18). 
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Figura 3.18 – Inserção da cobertura. 

  

A caracterização deste novo elemento é efetuada através do elemento editar, onde é possível 

observar diversas características respeitantes ao telhado (Figura 3.19), tais como, a sua composição 

por camadas e respetivas espessuras, a sua massa e resistência térmica, etc. No modelo, a 

composição considerada para a estrutura é definida por uma camada de 2 cm de telha junto à 

superfície superior, 3 cm de isolamento térmico, 11 cm de betão e 2 cm de reboco branco junto à 

superfície inferior, totalizando 18 cm de espessura. A espessura de cada um dos materiais, pode se 

alterada na mesma janela, contudo, para se criar, alterar ou adicionar algum material, é necessário 

aceder a outra janela (semelhante à Figura 3.11), devendo-se selecionar o material a alterar.  

 

Figura 3.19 - Definição da estrutura da cobertura e corte transversal. 
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Para a inserção da cobertura no modelo é selecionada a ferramenta de desenho pretendida e 

contornado o exterior das paredes envolventes do edifício (Figura 3.20). Posteriormente, é definida a 

inclinação de cada vertente e efetuado o alinhamento dos beirais. 

 

Figura 3.20 - Representação da cobertura. 

 

9º passo: Criação edição e inserção de escadas – A inserção de uma escada num modelo, é 

efetuada a partir da seleção do separador arquitetura, dos botões escadas e escadas por 

componente (Figura 3.21). Nesta opção, as escadas possuem componentes comuns de lances de 

escada, patamar e suporte, no entanto, o Revit permite selecionar a opção de escadas por croqui 

(mais simples, onde apenas se define o lance de escadas). Novamente é caraterizado um novo 

elemento diferente dos existentes na biblioteca do Revit, devendo ser selecionados os botões, editar 

tipo e duplicar. A designação atribuída para as escadas, foi “Escadas interiores”, como ilustra a 

Figura 3.21. 

   

Figura 3.21 - Seleção do botão escada. 

 

A caraterização das escadas é definida através dos parâmetros: largura do trecho; altura máxima do 

degrau; profundidade mínima do piso; largura mínima do trecho; os suportes, etc. (Figura 3.22). A 

identificação do material estrutural da escada é efetuada a partir da seleção do botão tipo de trecho. 

Através da janela associada ao comando, é selecionada a opção pretendida (material monolítico, 

Figura 3.22). A criação de um novo material é efetuada como referido em relação a outros elementos.  
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Figura 3.22 - Definição das características dos parâmetros das escadas. 

 

A inserção de escadas no modelo é iniciada com a seleção do botão componente, do tipo de 

componente e de uma ferramenta de desenho (Figura 3.23). No exemplo, foi escolhido um tipo de 

escada por componente, com uma espiral de degraus centrais, utilizado para efetuar a ligação entre 

o primeiro e segundo pisos das habitações em duplex. 

 

Figura 3.23 - Desenho das escadas no modelo e perspetiva. 

 

No entanto, o Revit não identifica a necessidade de efetuar uma abertura no pavimento, no cimo das 

escadas. A abertura no piso superior tem de ser efetuada através da seleção do separador 

arquitetura e do botão shaft (Figura 3.24). Esta opção disponível no Revit, cria uma abertura vertical 

expansível em múltiplos níveis, podendo atravessar telhados, pavimentos e forros, dependendo das 

restrições definidas nas suas propriedades. De seguida, é selecionada a ferramenta de desenho, 

adequada e definida a  abrangência da abertura sobre a planta (Figura 3.24). 
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Figura 3.24 – Desenho da abertura no cimo das escadas e perspetiva. 

 

10º passo: Criação edição e inserção de corrimãos – A inserção de um corrimão num modelo é 

efetuada a partir da seleção do separador arquitetura e do botão guarda-corpo, surgindo 

posteriormente as opções caminho de croqui (desenho do guarda corpo é efetuado diretamente 

sobre o modelo), ou inserir no hospedeiro (desenho do guarda corpo é inserido automaticamente 

ao elemento selecionado), como ilustra a Figura 3.25. No exemplo, foi escolhida a opção caminho de 

croqui, tanto para as escadas como para as varandas. É caraterizado e inserido um elemento 

(“Corrimão exterior”, Figura 3.25). 

 

Figura 3.25 - Seleção do elemento guarda-corpo e sua duplicação. 

 

A Figura 3.26 identifica os valores atribuídos aos parâmetros relacionados com o elemento 

guarda-corpo. A caraterização da estrutura do corrimão é baseada na definição do tipo de material de 

diversos componentes do corrimão, o seu perfil, alturas e deslocamentos (Figura 3.26). A inserção do 

guarda-corpo no modelo é efetuada com a seleção do botão desenhar, definindo a sua localização 

na planta, como ilustra a Figura 3.26. 

11º passo: Inserção de componentes – A inserção de componentes é efetuada de modo bastante 

simples, sendo selecionado o separador arquitetura, a opção componentes e de seguida escolher 

um elemento, como é observado na Figura 3.27. A imagem ilustra a colocação de uma mesa 

retangular na sala. No modelo foram inseridos igualmente mesa de bilhar, sofás, equipamento 

sanitário, cozinhas,  etc. 
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Figura 3.26 - Caracterização e representação do corrimão da varanda. 

 

 

Figura 3.27 - Seleção do botão componente, sua inserção no modelo e sua visualização tridimensional. 

 

Do modelo criado podem ser obtidos alguns desenhos e projeções. A Figura 3.28 apresenta uma 

planta e um corte, a Figura 3.29 ilustra as fachadas principal e posterior, a Figura 3.30 inclui duas 

perspetivas do exterior e a Figura 3.31 representa algumas imagens do seu interior. Este modelo vai 

ser utilizado nos capítulos seguintes para efeitos de manutenção. A modelação permite ainda a 

associação de zonas. A Figura 3.32 apresenta a identificação de áreas de utilização. 
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Figura 3.28 - Pormenor de planta do piso 0 e corte vertical. 

 

 

Figura 3.29 - Alçados principal e posterior. 

 

 

Figura 3.30 - Perspetivas do modelo. 

 

 

Figura 3.31 - Projeções do interior do modelo 3D. 
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Figura 3.32 - Tipos de utilização do piso 0. 
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4. Implementação do programa de apoio à manutenção 

4.1 Manutenção de edifícios 

A segurança de um edifício, não depende exclusivamente das suas características estruturais, 

devendo garantir-se, sempre que possível, boas condições de habitabilidade, por forma a manter o 

edifício nas condições funcionais adequadas à sua utilização. De acordo com o Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, o proprietário do edifício é o responsável pela manutenção do mesmo, 

devendo, sempre que necessário, recorrer a um técnico. 

Uma boa ação de manutenção passa pela correta caracterização do edifício e por uma detalhada 

análise das anomalias que possam ser identificadas numa inspeção ao local, de modo a poderem ser 

estudadas as soluções de intervenção adequadas. O estabelecimento de um plano de inspeções, 

constitui um método recomendado para manter o edifício num bom estado de conservação. Desta 

forma, são detetadas regularmente as anomalias originadas, fornecendo os alertas necessários para 

definir soluções de reparação atempadas e, portanto, mais económicas, já que o custo tende a 

aumentar com o tempo pois, as situações anómalas podem agravar-se. Na maioria dos casos, os 

trabalhos de diagnóstico iniciam-se com uma observação visual das anomalias, complementada com 

uma análise in-situ, usando preferencialmente métodos não destrutivos ou semi-destrutivos [W31]. 

Nesse sentido, o presente capítulo descreve o desenvolvimento de uma ficha interativa de inspeção 

de edifícios, criada com recurso ao software Visual Basic, tendo como principal objetivo apoiar a 

execução de uma inspeção. A interface implementada para a ficha e a base de dados de anomalias 

estruturadas por tipo de elemento, permitem o seu preenchimento digital de um modo fácil, rápido e 

correto. Posteriormente a ficha ou fichas são associadas ao modelo BIM criado, do edifício, tornando-

o um modelo mais rico em informação. Este modelo deve ser permanentemente atualizado, para que 

a consulta possa apoiar o estabelecimento de planos de reparação e de manutenção.  

Na implementação da ficha de inspeção interativa, foi considerada uma base de dados elaborada a 

partir de informação de outras dissertações desenvolvidas no âmbito da manutenção. A informação 

considerada neste trabalho diz respeito a anomalias, causas, soluções e metodologia de reparação, 

relativo às componentes construtivas: paredes exteriores (Gomes, 2010); paredes interiores 

(Rosário, 2011); coberturas inclinadas (Afonso, 2013). Assim, o técnico de manutenção, durante uma 

inspeção, ao observar uma anomalia, consulta a base de dados de suporte ao preenchimento da 

ficha de inspeção e seleciona a anomalia identificada no local. De seguida, associa a informação 

relativa a causas prováveis, uma solução aconselhada e a respetiva metodologia de reparação. 

Posteriormente a ficha de inspeção preenchida, é convertível para o formato PDF e inserida no 

modelo BIM. A Figura 4.1 apresenta o fluxograma do programa. 
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Figura 4.1 - Fluxograma do programa e da base de dados. 

 

 

 

4.2 Definição da ficha 

A aplicação computacional desenvolvida apresenta a interface ilustrada na Figura 4.2. Uma ficha de 

inspeção deve incluir alguma informação inicial como: identificação do técnico, a data da inspeção e 

as características do edifício para efeitos de inspeção (nº de pisos, ano de construção, etc.). As 

distintas zonas de inspeção e seleção de dados considerados na ficha de inspeção foram definidos 

com base nas dissertações referidas. 
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Figura 4.2 - Interface da ficha de inspeção. 

 

Na criação da interface da ficha foi inserido, inicialmente a identificação do técnico, o qual é realizado 

através de uma janela de programação (InputBox), associada a uma rotina de programação. A 

Figura 4.3 inclui o texto de programação e a respetiva caixa de diálogo para a inserção de dados. O 

botão OK permite aceitar o nome inserido, o qual é visualizado, de seguida, na caixa de texto 

existente na folha de inspeção (canto inferior direito da ficha, Figura 4.2). Na própria folha de 

inspeção, é ainda possível alterar o nome inicialmente inserido (não comprometendo o funcionamento 

do programa). O botão Cancel, elimina o nome eventualmente inserido.  

 

Figura  4.3 - Rotina de programação e caixa de diálogo referentes ao nome do técnico. 

 

De um modo idêntico é preenchida uma caixa de texto, disponível na folha de inspeção, com a data 

da realização da inspeção (Figura 4.4). Automaticamente fica associada uma data (referente ao 

dispositivo utilizado para correr o programa), a qual poderá der alterada.  
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Figura 4.4 - Rotina de programação e caixa relativas à indicação da data de inspeção. 

 

As restantes janelas, incluídas na interface da ficha (Figura 4.2), são definidas através de elementos 

de programação Labels, utilizadas para definir títulos, subtítulos, informações sobre os dados a 

inserir, etc. A inserção de Labels é efetuada através do separador Toolbox e por seleção da opção 

Label, definindo-se de seguida a sua designação. A Figura 4.5 ilustra a inserção da etiqueta “nº de 

pisos”, a qual foi colocada na interface de ficha na zona “Caracterização do edifício”. A mesma figura 

ilustra a definição e distribuição de outros campos para inserção de dados, como o nº de fogos, o ano 

de construção, etc. 

 

Figura 4.5 - Criação e definição dos elementos labels na interface da ficha de inspeção. 

 

De modo a que o registo de uma anomalia se proceda de modo rápido e correto, para consulta de 

base de dados de anomalias, recorreu-se à criação de uma série de ComboBox. Este elemento 

permite o preenchimento das caixas de texto por seleção de uma opção em cada lista apresentada 

em menu descendente. A inserção de ComboBox é efetuada através do separador Toolbox e pela 

seleção da opção ComboBox (como ilustra a Figura 4.6). 
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Figura 4.6 - Inserção de um elemento ComboBox. 

 

Um elemento ComboBox é definido com uma combinação entre uma caixa de texto e uma caixa de 

listagem, permitindo preencher a caixa de texto com uma das opções fornecidas numa lista 

apresentada como um menú descendente. Adicionalmente um elemento ComboBox permite agrupar 

relações de dependência entre si, fornecendo diferentes listas em função de tipos de elementos. Esta 

característica é fundamental para relacionar anomalias, a causas e modos de reparação. 

Na implementação da aplicação, foram criados dois tipos de ComboBox, as “independentes” e as 

“dependentes”. As “independentes” consistem no fornecimento contínuo das mesmas caixas de 

listagem, não dependendo de qualquer opção tomada anteriormente. Por exemplo, considere-se a 

seleção do ano de construção do edifício, o qual é estabelecido através da rotina apresentada na 

Figura 4.7. A folha de inspeção inclui diversos elementos ComboBox deste tipo (nº de pisos, nº de 

fogos, urgência de reparação, tipo de utilização do edifício, etc.). 

 

Figura 4.7 - Rotina de programação e interface para seleção de ano de construção. 

 

O tipo de ComboBox “dependentes”, admite um relacionamento com outros elementos ComboBox. 

Neste caso, a caixa apresenta uma lista diferente, de acordo com a opção selecionada previamente. 

Por exemplo, se numa primeira seleção o elemento considerado é “parede exterior” através da lista 

relativa aos elementos de construção (apresentada na Figura 4.8), segue-se a seleção de um sub-

elemento entre os que lhe estão relacionados (como se observa na Figura 4.9). Esta informação foi 

obtida da dissertação de Gomes (2010). Porém, se a escolha inicial tivesse sido coberturas 

inclinadas, a listagem de opções relativa ao sub-elemento, seria: superfície corrente, pontos 

singulares, estrutura de suporte e sistema de drenagem (Figura 4.10). A lista de anomalias da 

cobertura foi retirada da dissertação de Afonso (2013). De forma semelhante, seriam listadas as 

opções relacionadas com paredes interiores. A informação relativa a estes elementos é obtida a partir 

da dissertação de Rosário (2011). 
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Figura  4.8 - Listagem de opções disponibilizadas após a seleção da ComboBox “Elemento”. 

 

 

Figura 4.9 - Sub-elementos disponibilizados aquando da escolha do elemento "Paredes exteriores". 

 

 

Figura 4.10 - Sub-elementos disponibilizados aquando da escolha do elemento “Coberturas inclinadas”. 

 

Para o preenchimento da ficha de inspeção, foram programados outros elemento ComboBox de 

dependência. Para cada elemento e correspondente sub-elemento podem ser associadas listas de 

anomalias relacionadas. A Figura 4.11 ilustra as diferentes caixas de listagem, relativas a anomalias, 

consoante as opções tomadas na escolha do elemento e sub-elemento. As anomalias listadas foram 

selecionadas a partir das teses referidas.  

A seleção da anomalia, em função do elemento e sub-elemento, tornam o preenchimento da ficha 

fácil. Adicionalmente, como as fontes de consulta apresentam uma organização de relacionamento de 

dados adequado, o seu preenchimento é sistemático e correto. 

O preenchimento da ficha prossegue com a indicação das causas prováveis da origem da anomalia 

identificada no passo anterior. São, ainda, indicadas uma solução recomendada e uma metodologia 

de reparação. Na sua implementação foram utilizados elementos ComboBox que relacionam causas 

solução e sequência de reparação, com a anomalia selecionada. A Figura 4.12, ilustra esta relação, 

para as três situações. 

A programação deste tipo de relações de dependência, é baseado numa rotina, semelhante à que se 

observa na Figura 4.13. Este tipo de rotina, embora simples, requer a criação de uma estrutura 

ramificada de forma a conter as diferentes opções.  
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Figura 4.11 - Listas de anomalias disponibilizadas consoante o elemento e sub-elemento escolhidos. 
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Figura 4.12 - Causas, solução e sequência de reparação preenchidas de modo automático, após a 
escolha do elemento, sub-elemento e anomalia. 
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Figura 4.13 - Rotina de programação que define as relações de dependências. 

 

No processo de caracterização de uma anomalia é requerida informação adicional que não é 

adequada a ser colocada na forma de lista. Para tal foram disponibilizadas caixas de texto para 

indicação de dados como, a localização do edifício, os meios de acesso ao local para efeitos da 

realização da inspeção e as consequências possíveis (Figura 4.14). A inserção de uma caixa de texto 

é efetuada a partir da seleção do separador Toolbox e da opção TextBox (Figura 4.14). 

 

 
 

 

Figura 4.14 - Inserção de uma TextBox na interface da ficha de inspeção. 

 

A aplicação permite ainda incluir uma fotografia da anomalia obtida no local. A Figura 4.15 identifica o 

elemento selecionado (PictureBox) e a respetiva rotina de programação. A inserção de uma 

fotografia numa ficha de inspeçao, é importante, não só para efeitos de registo, mas também para 

melhor identificar a anomalia observada, analisar o grau de severidade e reconhecer a sua 

localização. 

A interface inclui ainda dois botões, Submeter e Cancelar, inseridos por recurso ao separador 

ToolBox e à opção Button (Figura 4.16). 
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Figura  4.15 - Rotina de programação e interface de adição de imagem. 

 

 

Figura 4.16 - Elementos selecionados na criação de um botão e respetiva aparência na ficha de inspeção. 

 

O botão Cancelar foi definido através da rotina, listada na Figura 4.17. Este botão elimina a totalidade 

dos campos, fornecendo contudo uma mensagem de aviso ao utilizador, alertando-o que “todos os 

campos preenchidos serão eliminados” (Figura 4.17). 

 

Figura 4.17 - Rotina de programação atribuída ao botão cancelar e respetiva mensagem de aviso. 

 

O botão Submeter, está associado a uma rotina, que converte a informação apresentada na ficha de 

inspeção para um documento em formato PDF. Esta rotina (Figura 4.18), requer a importação da 

biblioteca PdfSharp (biblioteca em linguagem .NET, usada para criar documentos PDF). Este tipo de 

biblioteca, apesar de ser muito referenciada na internet, é de difícil obtenção. A sub-rotina foi inserida 

no programa principal através de uma outra rotina, como se ilustra na mesma figura. 
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Figura 4.18 - Rotina de programação de conversão para o formato PDF. 

 

A estrutura do documento PDF deve ser indicado através da rotina listada na Figura 4.19. São 

indicados o tamanho da folha de apresentação (A4), a posição relativa de todas as Labels, TextBox, 

ComboBox e PictureBox na folha, o tamanho, o tipo e o formato da letra e outros itens (Figura 

4.19). 

 

Figura 4.19 - Rotina de programação que define as características dos itens, no formato PDF. 

 

O resultado do preenchimento da ficha e a respetiva apresentação em PDF, estão ilustrados 

respetivamente nas Figuras 4.20 e 4.21. A descrição do processo de interação com o programa é 

efetuada detalhadamente no capítulo 5. 
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Figura 4.20 - Interface da ficha de inspeção preenchida. 
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Figura 4.21 - Ficha de inspeção no formato PDF. 
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5. Estabelecimento da interligação entre o modelo e o programa 

Este trabalho insere-se na área de investigação em desenvolvimento no DEcivil sobre a manutenção 

de edifícios apoiada em tecnologias de informação. Os trabalhos referidos no capítulo anterior, 

associam a tecnologia de Realidade Virtual ao planeamento da manutenção de edifícios. O presente 

trabalho aborda a metodologia BIM na perspetiva da sua aplicação na manutenção, nomeadamente, 

no apoio à realização e associação de informação de inspeção ao modelo BIM. 

Um modelo BIM é um modelo rico em informação. A informação arquitetónica, estrutural e de 

serviços para efeitos de análise estética, energética, cálculo ou orçamentação é frequentemente 

usada, reutilizada e atualizada num processo de base BIM. Contudo, a etapa da manutenção de um 

edifício, pode considerar-se como uma informação adicional, devendo ser inserida no modelo BIM do 

edifício, servindo assim como um auxilio importante para um melhor conhecimento do edifício. Como 

referido, o objetivo principal da implementação de fichas de inspeção de um edifício era criar e anexar 

as fichas ao modelo do edifício, dotando o modelo de mais informação útil, em termos de futuras 

ações de manutenção. 

Este capítulo aborda o modo de associar ao modelo BIM do edifício, modelado por recurso ao Revit 

Architecture 2013, a informação da ficha de inspeção. Este estudo requer a análise da 

interoperabilidade entre o software modelador BIM e os diferentes visualizadores BIM, 

nomeadamente a nível de transferência de dados e informações sob o formato IFC. Para este efeito 

foram testados dois visualizadores BIM: o TeklaBimSight e o Navisworks. Este passo revela-se da 

maior importância, já que a interoperabilidade é fundamental na metodologia BIM, pois a inexistência 

de uma interoperabilidade eficaz e isenta de erros, retira benefícios ao BIM. 

O presente capítulo efetua a interligação entre o programa criado e o visualizador BIM selecionado, o 

Navisworks, e ilustra o preenchimento de uma ficha de inspeção, posteriormente gravada e inserida 

no modelo. Posteriormente, uma consulta do modelo para efeitos de análise, é realizada por um 

técnico de manutenção e são enumeradas as potencialidades que a interligação entre o modelo e 

programa de ficha de inspeção, revela para ações de manutenção de edifícios. 

A vertente da manutenção tem sido fracamente abordada no contexto BIM. Poucas são as 

referências nesta área, no entanto, Goedert & Meadati (2008) apontam benefícios no uso do BIM na 

manutenção, devido ao facto de toda a informação estar alocada num único modelo de fácil acesso, e 

à grande capacidade de representação 3D. Katz [W34] refere ainda que a grande quantidade de 

informação disponível, aliada à elevada capacidade gráfica a 3D, torna o software BIM bastante 

“pesado”, tornando-se um obstáculo à implementação do BIM, pois torna-se necessário investir 

avultadamente em hardware sofisticado. Esta situação, torna praticamente inviável, a utilização da 

modelação para efeitos de manutenção, onde um manuseamento e acesso da informação, deve ser 

efetuado de modo rápido e eficiente. 

 



58 

 

5.1 Interoperabilidade entre sistemas 

As empresas fornecedoras de softwares BIM criaram os visualizadores BIM permitindo um 

determinado grau de interoperabilidade. Um visualizador BIM é uma aplicação que possibilita o 

acesso a toda a informação criada no modelo BIM. Ao contrário do software de modelação, a 

navegação e a interação com o modelo é executada de uma forma rápida e mais leve, podendo ainda 

ser acedida a partir de dispositivos móveis, como smartphones ou tablets. Este tipo de aplicação 

permite executar algumas das vantagens reconhecidas no BIM, pois é a base para a integração da 

diversa informação proveniente de projetos de arquitetura, de estruturas, de instalações prediais e de 

orçamentação, e permite, ainda, a análise da deteção de conflitos. Segundo a Autodesk, um 

visualizador BIM é um software vocacionado para a engenharia, arquitetura e construção, sendo uma 

ferramenta profissional dirigida para a análise e revisão de modelos integrados, deteção de conflitos e 

planeamento de projetos de construção ou remodelação [W32]. O objetivo deste trabalho é utilizar um 

visualizador eficaz no apoio à manutenção. 

O funcionamento eficaz dos visualizadores BIM assenta sobretudo na concretização da 

interoperabilidade. De facto, atendendo ao conceito de interoperabilidade, que pode ser definida 

como a capacidade dos sistemas comunicarem eficientemente entre si, compreendendo-se 

reciprocamente, funcionando sem quaisquer erros e conflitos (Sacks et al., 2008). Um visualizador 

BIM é uma aplicação aglutinadora de toda a informação proveniente dos diversos intervenientes na 

construção de um edifício. A situação normal é considerar que cada interveniente forneça os seus 

dados no formato original do respetivo software de apoio, de modo a enriquecer o modelo BIM. O 

sucesso da metodologia BIM, depende assim do funcionamento do visualizador BIM, pois atua como 

o interlocutor. O modo de funcionamento de um visualizador BIM, apesar de simples, depende 

fundamentalmente do formato IFC. Assim, um modelo usado como ferramenta de base BIM, deve ser 

exportado no formato IFC e, posteriormente, importado por um visualizador BIM.  

Atualmente, no mercado, existem inúmeros visualizadores BIM, tais como o Navisworks da Autodesk, 

o Solibri Model Checker da Solibri, o BIMx da Graphisoft, BIMreview da Acecad, o TeklaBimSight da 

Tekla, entre outros. No âmbito da dissertação, foi feita uma breve pesquisa, para recolher informação 

de quais os visualizadores que recolhiam maior apetência e frequência de utilização, tendo-se optado 

por testar o Navisworks e o TeklaBimSight. 

Pré-selecionados os visualizadores BIM mais populares, procedeu-se à sua análise, de modo a poder 

escolher-se, o visualizador que melhor se adequaria às necessidades do trabalho. Para tal, o primeiro 

passo foi a obtenção das respetivas aplicações. Tanto o TeklaBimSight como o Navisworks são 

disponibilizados gratuitamente, nos respetivos sites, porém, o TeklaBimSight é uma aplicação gratuita 

disponível para qualquer interessado, enquanto que o Navisworks apenas foi obtido de forma gratuita 

sob a forma de licença estudantil (válida por três anos), evitando-se o preço de mercado situado nos 

6 500€ [W32]. 

No Revit foi arquivada uma versão do modelo em formato IFC, para se proceder à sua transposição 

para os visualizadores. Este procedimento é efetuado por seleção da opção Exportar, incluído no 
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separador R, devendo ser indicado a opção IFC, como ilustra a Figura 5.1. No entanto, através do 

mesmo separador e escolhendo novamente o botão Exportar, pode ser selecionada a hipótese NWC 

(Figura 5.1). Assim, o Revit permite a exportação do modelo no formato NWC, ou seja, no formato 

exclusivo do Navisworks. Esta exclusividade apenas é possível devido ao facto da empresa detentora 

do software Navisworks ser a mesma que detém o Revit, a Autodesk. 

  

Figura 5.1 - Arquivo do modelo Revit nos formatos IFC e NWC. 

. 

Neste trabalho, o arquivo do modelo, criado no Revit, foi efetuado em formato IFC 2x3. De acordo 

com a Autodesk, a próxima versão do Revit já será compatível com a nova versão do IFC lançada a 3 

de Março de 2013, o IFC4 [W32]. 

De seguida procedeu-se à importação do modelo IFC por ambos os visualizadores BIM. O primeiro 

visualizador a ser utilizado foi o TeklaBimSight. A interface desta aplicação é bastante intuitiva, com 

uma representação simplista do edifício, mas preservando todas as características do modelo, à 

exceção das cores que têm que ser inseridas manualmente (como é possível observar na Figura 5.2).  

De acordo com a informação recolhida no site da aplicação, o visualizador permite realizar a deteção 

de conflitos sobre o modelo importado e todos os elementos construtivos são apresentados 

discretizados e pormenorizados. Possibilita ainda adicionar individualmente documentos nos diversos 

formatos, promover interligações com outros programas, anotar informações, etc. A aplicação da 

Tekla pareceu ser adequada, sobretudo pela funcionalidade e pelo facto de ser gratuita, porém na 

tentativa de a interligar com o programa de fichas de inspeção, ocorreu um erro, que se revelou 
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irresolúvel, relacionado com a localização e importação da biblioteca PdfSharp, eliminando assim a 

hipótese de ser escolhida esta aplicação. A mensagem de erro associado está incluída na Figura 5.3. 

  

Figura 5.2 - Interface do visualizador TeklaBimSight revelando a perda das cores do formato IFC. 

 

 

Figura 5.3 - Erro na localização da biblioteca PdfSharp. 

 

A segunda aplicação, o Navisworks, não apresentou qualquer erro. A interface deste visualizador é 

bastante semelhante à do Revit, como se pode observar na imagem da Figura 5.4. Comparando com 

o visualizador da Tekla, a navegação neste software revelou-se um pouco mais lenta, porém não 

compromete a sua eficiência. A representação do modelo do edifício é mais pormenorizado, e possui, 

igualmente, toda a informação dos elementos, de uma forma individualizada, preservando  todas as 

informações inseridas no Revit, excetuando a cor dos elementos, tendo esta que ser inserida 

manualmente, como ilustra a Figura 5.4. O Navisworks efetua uma deteção automática dos conflitos, 

tem uma possibilidade de adição de comentários e documentos a cada elemento construtivo, 

podendo ainda interligar-se com outros softwares.  

Foi testada a interligação com o programa de inspeção criado. Este processo decorreu sem qualquer 

tipo de problema, verificando-se um grau bastante eficiente de interoperabilidade entre softwares. De 

facto, o Navisworks demarca-se do outro visualizador testado, não só por este motivo, mas também 

pela elevada gama de opções que dispõe, tais como a possibilidade de renderização do modelo, da 

criação de animações, da definição de um percurso virtual, pelo interior e exterior do edifício, o facto 

de incorporar automaticamente uma aplicação de planeamento da obra, etc. 
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Figura 5.4 - Interface do visualizador Navisworks revelando a perda das cores do formato IFC. 

 

Como conclusão é possível afirmar que ambos os visualizadores funcionam perfeitamente sob o 

formato IFC, já que a transposição do modelo para os respetivos visualizadores, foi efetuada com 

total preservação da informação e isenta de erros. Como limitações, refiram-se a desorganização da 

informação proveniente do Revit e a falta de capacidade de armazenamento das cores definidas no 

Revit, descolorindo totalmente o modelo, como ilustram as Figuras 5.2 e 5.4. Note-se todavia que, 

este fato já não acontece na transposição do formato NWC, diretamente do Revit para o Navisworks, 

o que faz supor, que é uma limitação associada ao padrão IFC.  

Como tal, no âmbito da dissertação, foi escolhido o Navisworks, não só por ser mais completo, mas 

também porque foi o único que revelou capacidade para se interligar com o programa criado.  

 

5.2 Manipulação da aplicação 

Como referido, o visualizador BIM escolhido para o exemplo, foi o Navisworks da Autodesk, tendo-se 

optado por utilizar o formato padrão IFC. O visualizador identifica toda a informação proveniente do 

Revit, individualizada por elemento construtivo. Pode observar-se a seleção de uma parede exterior 

do modelo na Figura 5.5, apresentado na cor azul. O elemento está associado a inúmeras 

informações, tais como, o nome do elemento, suas dimensões, características físicas, materiais 

constituintes e respetivas espessuras, entre outras (Figura 5.6). 

 

Figura 5.5 - Seleção do elemento parede exterior do modelo. 
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Figura 5.6 - Informação preservada pelo formato IFC. 

 

Quando efetuada a transposição para o visualizador as informações referentes a características 

geométricas foram preservadas, tais como a localização e dimensão dos elementos, cortes, plantas, 

alçados e projeções, exceção feita à sua cor. De facto, como referido, o formato IFC não armazena 

as cores inseridas nos modelos, tendo estas que ser inseridas manualmente. A Figura 5.7, ilustra as 

projeções, cortes e alçados que o Navisworks importou do modelo original, informações estas 

disponibilizadas através da seleção de um dos ícones presentes na imagem. 

 

Figura 5.7 – Modelo com indicação dos ícones associados e o exemplo de um tipo de vista (perspetiva do 
interior). 

 

A interligação entre o programa de inspeção e o Navisworks, é executada através de uma 

hiperligação, criada e adicionada separadamente por tipo de elemento construtivo. O processo de 

execução, consiste em selecionar previamente o elemento construtivo, escolher os botões Select 

Same e Select Same Type, como ilustra a Figura 5.8, de modo a ocorrer uma seleção de todos os 

elementos construtivos do mesmo tipo (no exemplo, paredes exteriores). 
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Figura 5.8 - Seleção de todos os elementos construtivos do mesmo tipo (paredes exteriores). 

 

De seguida, com o clique do botão direito do rato, sobre a seleção efetuada, são escolhidas as 

opções Links e Add Links (Figura 5.9), sendo automaticamente aberta uma nova janela, onde é 

possível escolher a localização do ficheiro a adicionar, e a respetiva designação (no exemplo a 

designação escolhida foi “Programa”). 

 

Figura 5.9 - Adição de um link ao Navisworks. 

 

Este procedimento foi efetuado para os elementos construtivos analisados neste trabalho, paredes 

exteriores, paredes interiores e coberturas inclinadas, ficando todos os elementos do modelo 

preparados para ser inspecionados. O processo que a seguir se descreve, relativo à adição de 

documentos ao modelo, é efetuado de uma forma semelhante para qualquer elemento do modelo. 
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5.3 Inspeção 

Neste subcapítulo, é simulada uma inspeção ao edifício, sendo registada uma anomalia por cada 

elemento construtivo estudado: parede exterior, parede interior e cobertura inclinada.  

Considere-se o registo de uma anomalia originada numa parede exterior do edifício, mais 

especificamente no 3º piso da fachada orientada a Este. O técnico de manutenção, recorrendo à 

aplicação desenvolvida, seleciona a correspondente parede no visualizador BIM (representada a azul 

na Figura 5.10). Através do modelo BIM, o técnico de manutenção consegue identificar os materiais 

constituintes da parede exterior: a espessura total é de 30 cm; a sua camada externa é constituída 

por 2cm de ETICS (Figura 5.10). As características dos elementos, atribuídas durante a criação do 

modelo de arquitetura, podem ser agora consultadas. O modelo BIM é apenas arquitetónico e, 

portanto, não contém informação de carater estrutural ou de instalações de serviços, tais como a 

passagem de tubagens pelas paredes, existência de paredes resistentes, etc. 

 

Figura  5.10 - Seleção de uma parede exterior e respetivas características associadas. 

 

Confirmadas todas as informações necessárias, segue-se a execução do programa, selecionando-se 

as opções Links e Programa, como ilustra a Figura 5.11, iniciando-se automaticamente o programa. 

 

Figura 5.11 - Seleção do link “Programa”. 
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O programa é iniciado com a abertura de uma pequena janela, que permite ao técnico identificar-se 

(Figura 5.12). O nome inserido, é automaticamente adicionado à ficha de inspeção. A data do dia da 

inspeção é automaticamente preenchida, sendo no entanto, possível a sua alteração para uma outra 

data (Figura 5.12). 

 

Figura 5.12 - Identificação do técnico e data automaticamente adicionadas à ficha de inspeção. 

 

A ficha de inspeção, entretanto aberta e visível na Figura 5.13, subdivide-se em: zona de identificação 

e caracterização do edifício; zona especifica de identificação da anomalia observada e associação de 

metodologia de reparação. 

 

Figura 5.13 - Interface da ficha de inspeção. 

 

O técnico deve iniciar o preenchimento da ficha, inserindo todos os dados relativos às características 

e identificação do edifício. A maioria dos dados são inseridos através de caixas de texto livre. Esta 

etapa, não deve ser descurada pois garante a correta identificação do edifício e das suas 

características. A Figura 5.14 ilustra a parte inicial da ficha de inspeção já preenchida, relativa a um 

edifício de habitação localizado em Cascais, com três pisos, seis fogos e sem cobertura de terraço. 
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Refira-se que, as informações inseridas na Figura 5.14, poderiam ter sido retiradas a partir do registo 

predial do edifício, caso este tivesse sido adicionado ao modelo.  

 

Figura 5.14 - Preenchimento da identificação e características do edifício. 

 

A segunda fase do preenchimento da ficha de inspeção, consiste em diagnosticar a anomalia e 

efetuar o seu registo. O técnico, por consulta sobre o modelo BIM das características do elemento a 

selecionar, fica informado relativamente a materiais e espessuras das camadas, da componente em 

análise. Assim, no preenchimento da ficha indica inicialmente qual o elemento e o sub-elemento 

pretendido. De seguida, fica disponibilizada uma lista com as possíveis anomalias associadas ao sub-

elemento. Considere-se o elemento “Paredes exteriores” e o sub-elemento “Revestimento em 

ETICS”. Selecione-se, por exemplo a anomalia “Perfuração do sistema”, como ilustra a Figura 5.15. 

 

Figura 5.15 - Seleção da anomalia “Perfuração do sistema” numa parede exterior com um revestimento 
em ETICS. 

 

O técnico deverá ser conhecedor do tipo de anomalias frequentes, de modo a poder selecionar 

corretamente a anomalia que está a observar e, proceder à sua correta classificação. As causas 

prováveis, a solução recomendada e o método de reparação apropriado são fornecidos 

automaticamente pelo programa, consoante a anomalia selecionada. Neste exemplo, à anomalia 
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“Perfuração do sistema”, estão associadas as causas possíveis, a solução e a sequência de 

reparações, observáveis na Figura 5.16. 

 

Figura 5.16 - Causas possíveis, solução e sequência de reparação da anomalia “Perfuração do sistema”. 

 

Adicionalmente, a ficha de inspeção permite a indicação de mais informação, como (Figura 5.17): a 

urgência de reparação; os meios e condições de acesso ao local; as técnicas de diagnóstico 

utilizadas. O técnico poderá aconselhar, ainda, o tipo de equipamento e materiais necessários à sua 

reparação, de forma a fornecer informação adicional à equipa de reparação acerca da correta 

execução dos trabalhos. 

 

Figura 5.17 - Informação adicional inserida na ficha de inspeção. 

 

O preenchimento da ficha de inspeção fica completo com a inserção de uma fotografia da anomalia, 

obtida no local (Figura 5.18). A fotografia da anomalia é importante para que o especialista de 
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reparação possa julgar convenientemente relativamente à gravidade da anomalia observada e definir 

um plano de trabalhos adequado.  

 

Figura 5.18 - Fotografia da anomalia inserida na ficha de inspeção. 

 

A ficha de inspeção fica assim totalmente preenchida (Figura 5.19). De seguida, é elaborada a 

apresentação dos dados da inspeção no formato PDF (Figura 5.20), o qual é efetuado através do 

botão submeter, incluído na ficha. Este documento é posteriormente adicionado ao modelo. 

 

Figura 5.19 - Ficha de inspeção preenchida relativa à anomalia “Perfuração do sistema”. 

 

Para a realização da inspeção de uma parede interior o preenchimento é semelhante. Admita-se 

que o técnico responsável pela inspeção deteta uma anomalia numa parede interior pertencente a 

uma sala do edifício. Através do visualizador o técnico seleciona o elemento (representado a azul na 

Figura 5.21). 
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Figura 5.20 - Ficha de inspeção em formato PDF relativa à anomlia "Perfuração do sistema". 

 



70 

 

Quando o elemento é selecionado no modelo BIM, os seus materiais constituintes podem ser 

observados (Figura 5.21). No exemplo, a parede interior apresenta uma espessura total de 15 cm e 

que a sua camada externa é constituída por 2cm de pintura branca. O modelo BIM, sendo apenas 

arquitetónico, não contém informação de, por exemplo, canalizações ou outro tipo de tubagens, 

importante na análise de anomalias e, principalmente, das suas causas. Um modelo BIM “mais rico” 

permitiria que o técnico tivesse acesso a dados necessários ao seu trabalho de inspeção ao local. 

 

Figura 5.21 - Seleção de uma parede interior e respetivas características associadas. 

 

Pretendendo registar uma anomalia sobre o elemento parede, segue-se a execução do programa, 

selecionando-se as opções Links e Programa, como ilustra a Figura 5.22. Tratando-se do mesmo 

edifício, acima analisado, os dados iniciais são os mesmos. Na opção elemento e sub-elemento 

devem agora corresponder, respetivamente, a “Parede interior” e “Revestimento em pintura” (Figura 

5.23). Considera-se a anomalia “Empolamento” selecionada a partir da lista de anomalias associada 

ao sub-elemento indicado. A seleção da anomalia “Empolamento”, está relacionada com as causas 

possíveis, a solução e a sequência de reparações, visualizadas na Figura 5.24. 

 

Figura 5.22 - Seleção do link "Programa". 

 

Alguns dados complementares, assim como uma fotografia da anomalia observada no local, foram 

igualmente introduzidos na ficha, como se observa na Figura 5.25, relativa à ficha completa. O 

respetivo documento PDF (a adicionar ao modelo BIM) é ilustrado na Figura 5.26. 
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Figura 5.23 - Seleção da anomalia “Empolamento” relativa ao revestimento em pintura de uma parede 
interior. 

 

Figura 5.24 - Causas possíveis, solução e sequência de reparação da anomalia “Empolamento”. 

 

Figura 5.25 - Ficha de inspeção preenchida relativa à anomalia “Empolamento”. 
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Figura 5.26 - Ficha de inspeção em formato PDF relativa à anomalia “Empolamento”. 
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Finalmente, é inspecionado um elemento de cobertura. Admita-se que o técnico responsável pela 

inspeção, deteta uma anomalia na vertente sul da cobertura do edifício. No visualizador BIM, o 

técnico de manutenção, seleciona essa vertente da cobertura (Figura 5.27). A informação relativa aos 

materiais constituintes do elemento selecionado, é visualizado: a parte superior da cobertura é em 

telha, tendo uma espessura de 2cm; a estrutura de suporte consiste numa camada de 11cm de 

betão; a espessura total da cobertura é de 18 cm; a inclinação da vertente é de 27%. Um modelo BIM 

mais rico poderia conter informação relativa a elementos singulares de cobertura, tais como tubos de 

queda, ralos de embocadura, sistemas de ventilação, etc., dados bastante úteis para uma análise no 

âmbito da manutenção. 

 

Figura 5.27 - Seleção de uma cobertura e respetivas características associadas. 

 

Visualizadas as informações associadas ao elemento necessárias, segue-se a execução do 

programa, selecionando-se as opções Links e Programa, como nos exemplos anteriores. Após a 

abertura do programa, é preenchida a parte inicial da ficha de inspeção, a segunda fase é iniciada 

com a escolha do elemento “Coberturas Inclinadas” e do sub-elemento “Superfície corrente”. A 

anomalia considerada na ilustração do elemento da cobertura é “Desprendimento de elementos do 

revestimento”, selecionado a partir da lista de anomalias apresentada em menú descendente (Figura 

5.28). 

Após a seleção da anomalia, o programa forneceu de modo automático, as causas possíveis, a 

solução e respetivo método de reparação, como é visível na Figura 5.29. De seguida, foram inseridas 

informações adicionais e uma fotografia. A Figura 5.30 apresenta a ficha completa e a Figura 5.31 o 

respetivo documento PDF, que fica associado ao elemento no modelo BIM, para posterior consulta. 
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Figura 5.28 - Seleção da anomalia “Desprendimento de elementos do revestimento” relativa à superfície 
corrente de uma cobertura inclinada. 

 

Figura 5.29 - Causas possíveis, solução e sequência de reparação da anomalia “Desprendimento de 
elementos do revestimento”. 

 

Figura 5.30 - Ficha de inspeção preenchida relativa à anomalia “Desprendimento de elementos do 
revestimento”. 
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Figura 5.31 - Ficha de inspeção em formato PDF relativa à anomalia “Desprendimento de elementos do 
revestimento”. 
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5.4 Consulta do modelo para planeamento de manutenção 

Toda a atividade de inspeção realizada por meio da aplicação desenvolvida (ficha de inspeção) fica 

registado na forma de documento PDF. A associação do documento no modelo BIM, ao respetivo 

elemento é efetuado através do mesmo navegador BIM. Este processo é iniciado com a seleção do 

elemento construtivo (por exemplo, a parede interior da sala da Figura 5.32), seguido da opção Links 

e Add Links, como ilustra a Figura 5.33. 

 

Figura 5.32 – Seleção do elemento parede interior. 

 

 

Figura 5.33 - Adição de um link ao Navisworks. 

 

De seguida, é aberta uma janela onde é selecionado o documento a inserir no modelo e a sua 

respetiva designação. No exemplo, foi selecionada a ficha de inspeção relativa à anomalia verificada 

na parede interior da sala (agora designada “Inspeção 29/09/2013  Anomalia-Empolamento Pintura”, 

como ilustra a Figura 5.34). A designação efetuada, não necessita de conter o nome nem a 

localização do elemento onde foi detetada a anomalia, pois esta informação é implícita aquando da 

sua seleção no modelo. No entanto, a designação deve revelar o tipo de anomalia, pois um elemento 

pode apresentar possuir mais do que uma anomalia, sendo que cada ficha de inspeção é preenchida 

individualmente, por anomalia. A data também deve ser referida na designação do documento, pois 

um elemento pode ter múltiplas fichas de inspeção, referentes à mesma anomalia, realizadas em 

diferentes datas. Após a inserção do documento no modelo, este fica disponibilizado para consulta. 



 

77 

 

 

Figura 5.34 - Seleção do link a adicionar ao Navisworks. 

 

Admita-se que se pretende elaborar o planeamento de obras de reparação ao edifício. O técnico 

manipula o modelo BIM, podendo realizar uma visita virtual pelo seu interior, através do comando 

Walk (Figura 5.35). Este tipo de animação permitida sobre o modelo geométrico, identifica o espaço 

envolvente podendo o técnico avaliar o tipo de meios de acesso ao local e o espaço disponível para 

determinados equipamentos. 

 

Figura 5.35 - Comando Walk numa sala e num hall. 

 

A escolha do elemento em que se situa a anomalia (neste caso, a parede interior da sala) identifica, 

como referido, o tipo de componente e seus materiais. Naturalmente, que o modelo BIM comum 

revela inúmeras informações importantes e portanto, mais vantagens o técnico retiraria do modelo 

para efeitos de manutenção e reparação. 

Ao ser selecionado o elemento, verifica-se que existem dois anexos associados, um programa de 

inspeção e uma ficha de inspeção realizada na data 29/09/2013, respeitante a uma anomalia 

designada por empolamento na pintura (Figura 5.36). Ao ser escolhido o link “Inspeção 29/09/2013 

Anomalia-Empolamento Pintura”, é aberto automaticamente o documento PDF referente à ficha de 

inspeção associada, ou seja, a ficha apresentada na Figura 5.26. 
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Figura 5.36 - Seleção da ficha de inspeção da anomalia associada à parede interior. 

 

A ficha de inspeção, aberta no formato PDF, fornece três informações essenciais à equipa, a 

anomalia, a sua solução e sequência de reparação. O fornecimento automático da solução e da 

sequência de reparação constitui um importante auxilio para o planeamento da operação de 

reparação, assim como a análise da fotografia anexa. No entanto, a ficha de inspeção revela outras 

informações uteis, tais como, a urgência de reparação, os meios de acesso ao local e o equipamento 

e materiais necessários à intervenção. Esta informação é importante pois constitui uma 

recomendação de um técnico de inspeção, relativamente a materiais adequados observados no local, 

assim como uma metodologia de reparação eficaz e uma seleção do equipamento necessário para a 

reparação ser efetuada com segurança. 

Admita-se uma outra situação em que um técnico pretende realizar uma nova inspeção ao edifício, 

recorrendo ao programa de apoio à inspeção, inserido no modelo. Considere-se a deteção de uma 

anomalia na cobertura do edifício. O técnico seleciona o respetivo elemento no modelo BIM e analisa 

toda a informação disponível no modelo, relacionadas com a componente (materiais constituintes, 

respetivas espessuras, características físicas, inclinação, etc.). Adicionalmente é possível consultar 

os documentos que lhe tenham sido associados (Figura 5.37). Neste caso já lhe tinham sido 

associadas uma ficha de inspeção realizada referente à anomalia “Desprendimento de elementos de 

revestimento” e o programa de inspeção.  

Antes de proceder ao registo de uma nova anomalia através do programa de inspeção, o técnico 

pode consultar a informação que conste de outras fichas de inspeção realizadas. Esta consulta 

permite conhecer melhor quais as prováveis causas que originavam a nova anomalia, se a anomalia 

apresenta um grau de gravidade maior ou se já foi submetida a algum tipo de reparação, quais os 

materiais utilizados e a exata localização das anomalias já registadas (através da fotografia). 
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Figura 5.37 - Seleção da ficha de inspeção da anomalia associada à cobertura. 

 

Esta consulta ao modelo BIM permite ao técnico, fazer uma correlação e tornar a sua análise mais 

objetiva, no que à compreensão das novas anomalias diz respeito, resultando numa inspeção mais 

rigorosa. 

  

5.5 Vantagens e desvantagens 

Foi descrito o modo de manipulação da aplicação, não só para a ação de inspeção, mas também 

para a situação em que um interveniente necessite de consultar as informações adicionadas ao 

modelo. Esta apresentação, pretendeu demonstrar as vantagens que a associação entre um 

visualizador BIM e um programa de inspeção podem revelar, numa ação de manutenção e de 

reparação, porém, algumas limitações devem ser consideradas quanto à utilização da aplicação e o 

seu grau de interoperabilidade com o modelo. Assim, são apresentadas as vantagens e dificuldades, 

encontradas, no decurso do trabalho. 

5.5.1 Vantagens 

 O principal benefício corresponde aos ganhos de tempo, e consequentemente de 

produtividade, aquando do preenchimento de uma ficha de inspeção, pois é apoiada em 

opções automáticas e seletivas disponibilizadas na aplicação. Note-se, como curiosidade, 

que foi cronometrado o tempo de preenchimento e gravação de uma ficha de inspeção, tendo 

sido obtida a duração de 3-5minutos, tempo este, que pode ser considerado aceitável; 

 Outra vantagem verifica-se durante o preenchimento da ficha de inspeção, em que há uma 

diminuição da probabilidade de ocorrência de falhas. De facto, a única informação 

dependente do diagnóstico do técnico, é a anomalia verificada, sendo disponibilizados 

automaticamente, os outros parâmetros relacionados. Este facto, origina ações de reparação 

mais acertadas, contribuindo para uma maior eficácia na manutenção do edifício; 



80 

 

 Note-se, ainda a possibilidade de inserção de uma fotografia da anomalia, na ficha de 

inspeção. O registo fotográfico, é essencial para posteriores ações de manutenção, já que 

possibilita analisar a gravidade da anomalia e a sua exata localização; 

 Outra vantagem constatada é a possibilidade da ficha de inspeção ser gravada em PDF. A 

gravação em formato PDF é essencial para um trabalho, que se pretende ser partilhado por 

diversos intervenientes na obra, já que este é o formato padrão de documentos, reconhecido 

pela Organização Internacional de Padronização, sendo visível em qualquer sistema 

operativo, necessitando apenas de um visualizador, tais como o Adobe Reader ou o Foxit 

Reader; 

 O utilizador beneficia ainda da possibilidade de percorrer todo o interior e exterior do edifício, 

de forma virtual, podendo ser obtidas inúmeras informações essenciais à manutenção, como 

as características e dimensões dos elementos, a sua localização, o espaço envolvente. Estas 

informações quando inseridas de forma rigorosa, fazem, em muitos casos, dispensar uma 

visita ao local; 

 O recurso à aplicação possibilita executar o programa de inspeção, a partir do visualizador 

BIM, não sendo necessário dispender tempo na procura do programa, no dispositivo utilizado; 

 Finalmente a possibilidade de gravação dos ficheiros no formato PDF, permite reinseri-los 

novamente no modelo, apoiando as equipas de reparação e de inspeção, na consulta de 

informação precisa, para a realização das suas tarefas. 

 

5.5.2 Desvantagens 

 Uma limitação a apontar refere-se ao facto da inserção da foto no modelo, estar dependente 

da sua gravação no desktop do dispositivo, e de necessitar ser designada de “anomalia”. Esta 

situação é um entrave à produtividade no preenchimento das fichas de inspeção, já que 

obriga à modificação sucessiva dos nomes das fotografias, aquando da inserção de nova 

fotografia; 

 Outra dificuldade constatada é o facto da gravação da ficha de inspeção, não poder ser 

automaticamente alocada sobre o elemento em análise, sendo necessário importá-la 

novamente para o modelo e adicioná-lo ao elemento, de forma manual. 

 O último problema encontrado, embora não esteja diretamente relacionado com a aplicação, 

refere-se sobretudo ao formato IFC, já que é notório, que apesar da aplicação funcionar sob 

este formato, a forma de apresentação da informação, é algo desorganizada. Esta 

desorganização, aliada ao facto do modelo não preservar as cores originais, indica que o IFC, 

tem ainda um longo caminho a percorrer, relativamente à capacidade de transposição de 

informação entre sistemas. 
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6. Considerações finais 

6.1 Conclusão e desenvolvimentos futuros 

Neste trabalho, foram apresentados diversos aspetos relacionados com a metodologia Building 

Information Model (BIM), tais como a sua contextualização histórica, as suas características, as suas 

vantagens e desvantagens, a sua aplicação na vertente da manutenção de edifícios, o problema 

ainda existente da interoperabilidade e o futuro, relativamente à sua implementação, no panorama 

nacional. A informação foi recolhida com o intuito de ser feita uma síntese sobre o BIM, 

contextualizando a sua evolução e abordando essencialmente as vantagens que podem ser retiradas, 

quando aplicado à manutenção de edifícios. 

Uma eficaz manutenção de edifícios, assenta numa inspeção de anomalias rigorosa, como tal, posta 

a fase inicial, foi criada uma ficha de inspeção, que através da recolha de informações detalhadas de 

outras dissertações, permite detetar e registar inequivocamente uma anomalia, guardando-a sob o 

formato universal PDF. Esta ficha de inspeção, foi desenvolvida com o objetivo de potenciar o técnico 

de inspeção, de uma ferramenta que lista anomalias, referentes ao elemento construtivo selecionado, 

fornecendo de uma forma automática, o procedimento de reparação, a sua principal causa e 

respetiva solução. Assim, são efetuadas inspeções mais rigorosas e detalhadas, obtendo-se ganhos 

cronológicos e consequentemente maior produtividade. A capacidade de gravação no formato PDF, 

revela-se de maior importância para posterior adição a um modelo BIM. A criação desta ficha de 

inspeção obteve alguns problemas, nomeadamente na criação de uma rotina que permitisse a 

inserção de qualquer fotografia na ficha, e, na obtenção da biblioteca PdfSharp que possibilitasse a 

sua conversão para o formato PDF. Em relação à inserção da fotografia, não foram encontradas 

muitas referências que explicitassem a rotina necessária, tendo sido desenvolvida uma rotina para a 

inserção de uma fotografia denominada por “anomalia” e gravada no desktop do dispositivo. A 

biblioteca PdfSharp, apesar de ser bastante referenciada, é de difícil obtenção, sendo necessária 

uma exaustiva busca na internet para a localizar. 

No entanto, a criação de uma ficha de inspeção para apoiar a manutenção de edifícios, com base 

num modelo BIM, seria infrutífera se não fosse efetuada uma modelação digital de um edifício. 

Portanto, paralelamente à criação da ficha de inspeção, foi desenvolvido de raiz, um modelo BIM 

arquitetónico, tendo sido descritos todos os passos do seu desenvolvimento, ilustrando os 

procedimentos da sua criação e da inserção de distinto tipo de dados, com o objetivo de dotar o 

edifício de informação relevante, que pudesse ser reutilizada. De seguida, a modelação foi exportada 

sob o formato IFC, para um visualizador BIM, de modo a que pudesse ser visualizada de uma forma 

rápida e eficaz. A transposição do modelo, foi efetuada não só como necessidade, mas também de 

forma a estudar um dos grandes obstáculos à implementação do BIM, a sua interoperabilidade sob o 

formato IFC. De facto, este trabalho, veio confirmar que o formato IFC, não está ainda totalmente 

desenvolvido no sentido de transpor corretamente a informação dos modelos, já que, apesar de não 

perder informação, apresenta-a de forma desorganizada, não mantendo as cores adicionadas ao 

modelo. 
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Um visualizador BIM permite representar os modelos BIM de um modo simples e rápido, permitindo 

adicionar diferentes modelos e distintos documentos, programas ou notas. Como tal, foi adicionado 

ao visualizador BIM, o programa que apoia a inspeção de edifícios. Esta associação tem como 

principal objetivo o auxilio à atividade de manutenção de um edifício, já que o técnico de manutenção 

pode realizar inspeções com o programa desenvolvido, correndo este automaticamente após a 

seleção do elemento construtivo no modelo. Posteriormente é ainda possível, guardar a ficha de 

inspeção em formato PDF e inseri-la novamente no modelo. Assim, qualquer técnico de manutenção 

pode consultar toda a informação respeitante a um determinado elemento construtivo, não só os seus 

materiais, dimensões e características físicas, mas também o seu histórico de anomalias, a eventual 

intervenção a que tenha sido sujeita e a sua exata localização no elemento, fornecendo um auxilio 

importante na manutenção do edifício e, consequentemente, no conforto dos seus utilizadores. 

A adição do programa ao visualizador BIM é efetuado de uma forma bastante simples, no entanto, 

constatou-se que alguns visualizadores não suportam determinadas aplicações, o que denota um 

defeito difícil de superar, quando o principal objetivo destes é a agregação de informação, em 

qualquer formato. 

A associação entre o visualizador BIM e o programa de inspeção criado, apesar de conter alguns 

desafios inerentes à sua manipulação, foi realizada com sucesso. De facto, esta associação tem 

potencial para ser utilizada no futuro, estando para isso dependente de algumas melhorias que 

necessariamente teriam que ser efetuadas, tais como a inclusão de anomalias, soluções, causas e 

métodos de reparação, para todos os elementos construtivos, tornar o carregamento da fotografia, 

mais expedito, não dependendo do local de gravação nem do nome associado, e ainda a 

possibilidade de ser possível alocar diretamente a ficha de inspeção, ao elemento em análise, 

aquando da sua gravação. 

O presente trabalho, exigiu a aprendizagem de manipulação dos softwares de base BIM e de 

programação em linguagem C++. Relativamente ao software de modelação, o plano curricular 

cursado não garante apetências no domínio desta aplicação, tendo sido necessário frequentar um 

curso pós-laboral de Revit Architecture. A aplicação dos visualizadores BIM no contexto do trabalho 

requereu uma pesquisa inicial de ferramentas complementares ao BIM, assim como a 

autoaprendizagem das suas capacidades e manipulação com base em tutoriais disponíveis. Os 

conhecimentos adquiridos no desenvolvimento do trabalho, adicionam valências de enriquecimento 

pessoal, que conduzem a uma melhor preparação para saídas profissionais, com conhecimentos que 

constituem um fator de diferenciação no mercado do trabalho, bastante exigente a nível tecnológico. 

Em termos de desenvolvimentos futuros há diversos aspetos a referir. Relativamente à metodologia 

BIM, esta dissertação permitiu confirmar que esta tecnologia traz grandes benefícios no domínio da 

construção, nomeadamente no setor da manutenção. Esta consciencialização já chegou a diversos 

países, que já implementaram o BIM de forma quase total na construção, sendo urgente que Portugal 

se aperceba do poder desta metodologia e das vantagens que possivelmente poderiam ser retiradas 

no atual panorama. No entanto, apesar das grandes vantagens do BIM, a interoperabilidade eficaz e 

isenta de erros ainda não foi atingida, sendo necessário que diversas entidades, em colaboração com 
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as empresas de software, resolvam unir esforços para tentar ultrapassar, esta barreira à sua 

implementação universal.  

Um aspeto, mais dirigido ao programa de inspeção, é o facto deste ser restritivo apenas a três 

elementos construtivos e da dificuldade em inserir uma qualquer fotografia da anomalia. Uma rotina 

que permita inserir qualquer fotografia, independentemente da sua designação e do seu local de 

gravação, aliado à possibilidade da ficha de inspeção funcionar nos mesmos moldes, listando dados 

sobre todos os elementos construtivos, permitiria uma utilização desta ficha de inspeção por parte de 

profissionais na ação de manutenção de edifícios. O último aspeto merecedor de reflexão, é o facto 

de não ser possível gravar automaticamente a ficha de inspeção no elemento construtivo selecionado 

no visualizador BIM. O contornar desta situação originaria ainda mais produtividade no 

preenchimento da ficha de inspeção e sua associação direta ao modelo, sendo mais um detalhe que 

apoiaria a associação entre o programa de inspeção e o visualizador BIM. 

De qualquer forma pode concluir-se que, com este trabalho, foi criado um programa útil no apoio à 

inspeção de edifícios e no apoio a futuras ações de manutenção, que associado a um modelo BIM 

arquitetónico, e ressalvando-se que as vantagens seriam maiores caso o modelo BIM integrasse 

diversas especialidades, demonstrou a grande potencialidade inerente ao BIM, enquanto 

metodologia, pode revelar nas ações de manutenção de uma edificação. 
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