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RESUMO 

 

O Building Information Modeling (BIM) é um dos desenvolvimentos tecnológicos recentes mais 

importantes no exercício da arquitetura, sendo obrigatória a sua adoção na prática profissional 

em alguns países a partir de 2016. Tal importância não estará a ter o devido impacto nos cursos 

de arquitetura em Portugal. Daí decorreu a motivação desta tese, a qual apresenta como principal 

objetivo procurar refletir sobre o ensino desta temática de um modo operativo. Esta visa refletir 

sobre um conjunto de experiências de ensino à introdução da tecnologia BIM, tendo como base 

o software Revit. Procurou-se perspetivar a sua lecionação segundo uma convergência entre a 

estrutura funcional da ferramenta de modelação e o processo de projeto desenvolvido por um 

aluno do MIA/IST, possibilitando assim uma aprendizagem mais integrada desta temática. 

 

Simultaneamente, procurou-se refletir, também, sobre eventuais relações do MIA com a temática 

BIM, através das suas relações potenciais com as UCs existentes, a criação de novas UCs 

vocacionadas para o ensino do BIM, e a avaliação da aceleração da aprendizagem desta 

tecnologia ao proporcionar aos alunos o seu envolvimento em projetos reais. 

 

Estas reflexões, em conjunto com a produção de um manual com esta nova forma de ensinar 

modelação, contribuem para acelerar a introdução dos estudantes nesta nova realidade. 

 

O sucesso dos trabalhos desenvolvidos demonstrou a possibilidade de implementar o BIM no 

MIA, dotando-o de uma tecnologia digital necessária aos seus desafios e exigências e em 

coerência com uma metodologia de trabalho, que será uma realidade disseminada a breve tempo 

no exercício da arquitetura. 
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ABSTRACT 

 

The Building Information Modeling (BIM) is one of the most important recent developments in 

architecture, with mandatory adoption in some countries starting in 2016. Such importance is not 

having the proper impact on architecture courses in Portugal. Accordingly, this thesis has the 

main objective of trying to reflect about the teaching of this subject in an operating mode. Thus, 

the thesis aims to reflect on a set of educational experiences focused on the introduction of BIM, 

based on the Revit software. It was tried to guide its teaching according to a convergence between 

the functional structure of the modeling tool and the design process, specifically developed by an 

architecture student, thus enabling a more integrated learning on this subject. 

 

At the same time, this thesis tries to reflect on possible links of the Master in Architecture (MIA) 

with the theme BIM through its potential links with existing UCs, the creation of new UCs oriented 

towards the teaching of BIM, and the learning of this technology providing the students 

involvement in real projects. 

 

These considerations, together with the production of a manual with this new way of teaching 

modeling, contribute to accelerate the introduction of students into this new reality. 

 

The success of the works developed, demonstrates the possibility of implementing BIM in MIA, 

giving it a digital technology necessary to its challenges and requirements and in keeping with a 

working methodology, which will be a widespread reality a brief time in the practice of architecture. 
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1.1. CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

 

‘O Building Information Modeling (BIM) é um dos desenvolvimentos mais promissores na 

indústria da arquitetura, engenharia e construção’ (Eastman, et al., 2011, p. 1), e em certos 

países como o Reino Unido vai ser obrigatório entregar os projetos neste suporte, já a partir de 

2016 (Santos, 2014). É por isso de todo o interesse abordar este tema nos cursos de arquitetura, 

e preparar da melhor forma os alunos para usarem este novo método de trabalho. 

 

Através de um inquérito dirigido aos alunos dos mestrados e licenciaturas em Arquitetura em 

Portugal, através das plataformas online, e considerando uma amostra de 108 alunos, constata-

se que cerca de 90% não usa softwares BIM. Constata-se ainda que a pouca adesão a este tipo 

de softwares é muitas vezes complementado com outros, por falta de conhecimento da 

ferramenta. 

 

Desta circunstância emerge a noção do foco no ensino do software Autodesk® Revit®, desde 

que ensinado da forma correta, pode ser um impulso para preparar as futuras gerações de 

arquitetos para a nova realidade. Existe também a perceção de que ensinar já este programa 

pode colocar os alunos um passo à frente dos que ainda seguem métodos que, mais tarde ou 

mais cedo, cairão em desuso. 

 

Do universo de alunos que frequentam cursos ou workshops sobre ferramentas BIM, é possível 

verificar por contacto direto, que poucos aplicam o conhecimento adquirido, e uma das principais 

razões é a clara diferença entre a estrutura destes cursos e as etapas do processo de projeto. 

Assim, os alunos normalmente optam por recorrer a vários programas que resolvem problemas 

isolados em vez de recorrer a um que resolva o maior número de problemas possível. 

 

 Ainda no âmbito do ensino, temos dois fatores os quais, bem geridos, impulsionariam uma 

melhor e mais rápida ligação à prática profissional. O facto de Arquitetura ser um dos cursos sem 

estágios integrados no plano curricular, leva a que, numa primeira experiência profissional, os 

recém-formados tenham pouca noção de trabalho em ambiente real. Tal poderia ser resolvido 

com a criação de unidades curriculares de estágio ou com a criação de trabalhos reais que 

possibilitassem aos alunos antecipar a interação com o mercado de trabalho.  

O segundo fator respeita ao fomento de interligações das unidades curriculares do Mestrado 

Integrado em Arquitetura e ao aproveitamento destes novos softwares para melhorar vários 

aspetos do processo projetual e do seu ensino. 

 

Após pesquisa de teses sobre esta temática, foi possível concluir que em Portugal há cada vez 

mais estudantes a escolher o BIM como tema mas, maioritariamente, tal ocorre em cursos de 

Engenharia Civil, e com maior incidência em temas de colaboração e gestão de projetos do que 
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em modelação. Nos cursos de arquitetura, já começam a surgir algumas teses sobre esta 

temática sendo que, maioritariamente, usam os programas para modelação de edifícios 

existentes, não havendo relação com o processo de projeto. Em comparação, no Brasil, Estados 

Unidos da América e Reino Unido, já se encontra teses de mestrado e de doutoramento, que 

estudam a alteração dos planos curriculares de modo a integrar a temática BIM (Delatorre, 2014). 

 

 A motivação do presente trabalho resulta da perceção quanto à necessidade em dar um passo 

à frente, aproximando o ensino da arquitetura e estas novas realidades, permitindo aos alunos 

uma formação que incorpore o conhecimento sobre as novas ferramentas de modelação de 

apoio e suporte do projeto. Por fim, o conhecimento destas novas áreas, pretende também abrir 

diferentes perspetivas quanto ao sentido da prática da arquitetura, podendo os futuros arquitetos 

desenvolver atividades profissionais polifacetadas não exclusivamente centradas no ato de 

projetar. 

Pretende-se, com esta tese, identificar a melhor estrutura para um curso de modelação, o qual 

ao invés de se organizar por funções, se cruze com as etapas do projeto de arquitetura. A 

integração de grupos reduzidos de alunos em projetos reais, permitirá também colmatar a falta 

de estágios ao longo do curso e testar os benefícios dessa didática para o ensino da modelação.   

Por fim, e defendendo o BIM uma maior integração das especialidades num processo projetual, 

discutir-se-á, similarmente, a melhor maneira de integrar as várias unidades curriculares com 

este novo paradigma de modelação. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Esta dissertação tem como objetivo principal, o melhoramento do ensino de modelação 

relacionando essa estrutura com o processo de projeto. Pretende-se:  

1) racionalizar o tempo e o esforço despendidos no processo de modelação normalmente 

dispersos na utilização de vários programas; 

2) otimizar a preparação de modelos que venham a usar BIM. 

 

Como objetivos paralelos pretende-se refletir sobre as possíveis articulações das várias unidades 

curriculares do MIA com os ditos programas de modelação, ou mesmo a necessidade de criação 

de novas unidades curriculares vocacionadas para o efeito, bem como a perceção dos benefícios 

que a integração de alunos em projetos reais de modelação pode trazer à formação nestas áreas. 
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1.3. METODOLOGIA E ESTRUTURA DA TESE 

 

O método de trabalho será baseado na análise prévia das falhas dos cursos de modelação BIM 

(usando-se o software Revit como referência), as quais obrigam a que muitos estudantes 

continuem a usar vários programas em vez de um só com todas as desvantagens que tal implica. 

Simultaneamente, cruzar-se-á a estrutura dos referidos cursos com o processo de projeto dos 

alunos de Arquitetura, procurando identificar-se quais os pontos divergentes. 

Atendendo ao objetivo de contribuir para melhorar o ensino de modelação, especificamente para 

estudantes de arquitetura, os alunos foram integrados neste estudo segundo três formas: 

primeiro, avaliando a implementação já realizada do software Revit, na unidade curricular de 

MGVE, e a sua aplicação ou não em outras unidades curriculares; segundo, avaliando a 

progressão de grupos mais restritos de alunos dedicados à modelação de casos reais, visando 

assim analisar o contributo destes trabalhos para a motivação e rápida aprendizagem destes 

programas; e terceiro na contribuição de alguns alunos, cujo desempenho se destacou, para a 

publicação dum manual, sob o ensino do Revit associado ao processo de projeto. 

Em todos os casos, foram regularmente consultados os alunos, de modo a identificar os fatores 

de maior dificuldade assim como aqueles que mais os motivaram para esta realidade, recorrendo 

a inquéritos e entrevistas não estruturadas e semiestruturadas. 

A avaliação da progressão dos alunos baseou-se na criação de uma checklist de critérios a qual 

foi aplicada quer aos resultados obtidos pelos distintos grupos de trabalho, quer nas fases 

intermédias de desenvolvimento. 

Neste processo foram igualmente analisados livros sobre a lecionação do software Revit e 

manuais de cursos, bem como tutoriais escritos ou vídeo disponíveis, e comparados os 

anteriores guias da unidade curricular de MGVE com os guias produzidos para o presente ano 

letivo de 2014-2015. 

Este trabalho teve como base de estudo o acompanhamento e envolvimento no processo de 

implementação do novo programa da unidade curricular de MGVE e seguimento direto da 

didática centrada na lecionação do software Revit. Tal contexto permitiu uma participação ativa 

nas aulas laboratoriais e teóricas e a monitorização da evolução da aprendizagem através da 

observação privilegiada dos comportamentos e estratégias desenvolvidos pelos alunos durante 

esse processo.  

A tese organiza-se do seguinte modo: inicia-se com a introdução às temáticas mais gerais como 

a modelação em Arquitetura, com destaque para o software Revit, o BIM e a sua relação com as 

unidades curriculares do MIA; seguidamente, desenvolvem-se os casos de estudo. Neste âmbito, 

através das várias atividades realizadas com os alunos, e explanação dos seus resultados, 

identificar-se-á qual o contributo destes novos métodos para o ensino da arquitetura; 

posteriormente, desenvolve-se uma reflexão sobre a possibilidade de integração da metodologia 

BIM em outras unidades curriculares do MIA. Finalmente, sistematizam-se as conclusões sobre 

o trabalho desenvolvido.  
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2. MODELAÇÃO EM ARQUITETURA
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2.1. A EVOLUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO ARQUITETÓNICA 

 

O desenho foi desde os tempos mais remotos, quando o homem pré-histórico ilustrava as 

paredes das cavernas com imagens de objetos e de seres reais, usado como meio de 

representação preferencial. Sobre o desenho técnico em particular, as suas origens podem ser 

vislumbradas na Antiguidade a par com a evolução da Geometria e da Matemática.   

Em 3000 a.C. os antigos Egípcios possuíam os conhecimentos de Geometria necessários para 

reconstituir as marcações de terrenos destruídos pelas cheias do rio Nilo, bem como para 

construir as célebres pirâmides. Eles detinham os conceitos de plano, elevação e perfil. Em 500 

a.C. na Grécia assiste-se a um grande desenvolvimento do interesse pela ciência e vários sábios 

dedicaram-se ao estudo da Geometria. Tales de Mileto foi um deles tendo usado propriedades 

de figuras geométricas para a determinação de distâncias sobre a superfície terrestre. Em 

simultâneo, Euclides de Alexandria, talvez o mais célebre dos geómetras de todos os tempos, 

escreveu o tratado “Elementos”, composto por 13 livros, onde define termos como pontos, linhas, 

planos (Magalhães, 2015). 

Durante o Renascimento surgem os primeiros desenhos técnicos. No ano de 1490, o primeiro 

uso conhecido do desenho técnico consta no álbum de desenho da Livraria do Vaticano: neste, 

o desenhista Giuliano de Sangalo já usava a planta e a elevação (Kerdna, 2015). Brunelleschi 

(1377-1446) e Leonardo da Vinci (1452–1519) são reconhecidos como precursores da 

representação técnica (Schuler e Mukai, 2008). Mas não existindo normalização, a 

representação era ainda muito livre e sem regras. 

A par com a representação bidimensional, será apropriado recordar que também a representação 

tridimensional foi desde os primórdios uma atividade desenvolvida pelo homem. Na Antiguidade 

podem ser encontrados múltiplos exemplos desta vontade de virtualização do habitat (Figura 1) 

pelas mais variadas razões, nomeadamente de ligação ao sagrado, como, por exemplo, no caso 

das maquetes encontradas nos túmulos egípcios as quais procuravam (inclusive com a 

mimetização dos usos) assegurar a continuidade numa outra vida. 
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Figura 1: (1) modelo de casa de planta circular, Mari, Mesopotâmia, 2500 a.C., C. Batista, Barcelona 

(Azara, 1999); (2) modelo proveniente do túmulo de Karenen, Saqqara, Xª dinastia (esquerda) e (direita) 
modelo proveniente do túmulo de Meketrê, Deir el-Bahari, XIª dinastia, Museu do Egipto, Cairo, (Leclere, 
1999); (3) modelo de vila rural, Trévires, sécs. II-II, Thionvillle, Musée de la Tour auxpuces (4) modelo de 

um templo coríntio, Vulci, primera metade 1º séc. a.C., Museu VilaGiullia, Roma (Hellmann, 1999) 
 

Mais recentemente, no Renascimento, podem ser apontados exemplos de modelos que 

constituem autênticos desenhos técnicos 3D, i.e. projeto de execução para a obra, pelo detalhe 

que comportam. É o caso da maquete da cúpula da Basílica de S. Pedro em Roma (Figura 2) 

desenvolvida após os desenhos de Antonio Sangallo e, após sua morte, obra retomada por 

Miguel Ângelo. O modelo de enormes dimensões permitia aos operários entrar dentro do objeto 

para observar o quê e como deveria ser executado. 

 

 
Figura 2: Miguel Angelo, Giacommodella Porta e Luigi Vantivelli – modelo de parte do tambor da cúpula 

de S. Pedro de Roma (1558-15661), madeira, 500x400x200 cm, Museu do Vaticano, Vaticano (Hellmann, 
1999) 
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Uma das grandes evoluções do desenho e da representação técnica ocorre com a Geometria 

Descritiva de Gaspar Monge (1746-1818), o qual com a invenção do sistema de dupla projeção 

ortogonal, perpendicular entre si, demonstrou como representar elementos tridimensionais sobre 

uma superfície bidimensional. Na geometria mongeana radica-se a base técnica do desenho 

geométrico. 

Contudo, só no século XIX com a revolução industrial, e com a necessidade de representar de 

forma rigorosa visando assegurar uma comunicação inequívoca entre projetistas, levou a que 

fosse necessário criar normas técnicas de representação gráfica dos projetos. A Comissão 

Técnica TC 10, da International Organization for Standardization (ISSO), cumpriu essa missão 

transformando definitivamente a Geometria Descritiva na principal forma de linguagem gráfica 

da engenharia e da arquitetura, designada por desenho técnico. 

O desenho técnico em arquitetura permite a representação dos objetos arquitetónicos e a sua 

comunicação universal entre arquitetos e engenheiros. Este tipo de desenho apoia-se em normas 

de representação visando a sua interpretação objetiva por todos os profissionais que precisem 

de recorrer a esses desenhos. Esta é uma das razões pela qual é importante o ensino de 

desenho técnico: para que os novos profissionais se apoderem das regras existentes, podendo 

também eles representar e ser percebidos (Schuler e Mukai, 2008). 

 

Durante bastante tempo os desenhos foram feitos à mão usando os mais diversos tipos de 

materiais de suporte e riscadores de forma a conferir expressividade e objetividade/subjetividade 

aos registos de acordo com a sua função (Massironi, 1982), mas nos anos 90, devido à evolução 

dos computadores, iniciou-se a passagem progressiva para os softwares de Desenho Assistido 

por Computador (CAD). 

 

Com a passagem para o CAD, o desenho arquitetónico sofreu bastantes alterações, não só a 

nível instrumental mas também a nível gráfico (Xavier, 2004). Os programas CAD permitiram 

agilizar processos e garantir maior facilidade em controlar as exigências técnicas do desenho. 

O aparecimento de programas cada vez mais específicos, levou também a que os arquitetos e 

os técnicos de desenho tivessem de avaliar previamente os softwares a usar e adaptar o seu 

método de trabalho em função da maior ou menor versatilidade de cada um (Sainz e Valderrama, 

1992). 

A existência de programas que permitem tratar a realidade arquitetónica, tanto em 2D como em 

3D, leva a que com poucas e rápidas alterações se consigam reproduzir desenhos com 

diferentes expressividades, diferentes características e com diferentes períodos do tempo de 

execução. Tal será uma das grandes vantagens do desenho computadorizado em relação ao 

desenho manual que representava uma única realidade momentânea. Assim, com muito menos 

trabalho é possível produzir mais desenhos com o software, os quais podem ser impressos. 

Mesmo uma mudança de escala pode ser resolvida apenas com algum trabalho adicional sobre 

o desenho (Sainz e Valderrama, 1992). 
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Comparando o desenho manual com o desenho em CAD podemos identificar 3 principais 

diferenças: a escala, a área gráfica e o desenho em layers (camadas). Enquanto anteriormente 

a escala tinha de ser previamente escolhida e em caso de ser alterada o desenho teria de ser 

refeito, nos programas CAD desenha-se em escala real, adaptando depois somente a escala de 

impressão. A área de desenho, antes limitada ao tamanho do papel que se estivesse a usar, é 

nos CAD praticamente ilimitada, podendo um ficheiro conter todos os desenhos necessários. E, 

por fim, enquanto no desenho manual se estava obrigado a produzir vários desenhos conforme 

o objetivo a visualizar, nestes softwares ligando e desligando layers pode-se ter várias versões 

do mesmo desenho (Xavier, 2011). 

 

A evolução do desenho arquitetónico completa-se com a passagem do CAD para o BIM (Building 

Information Modeling), o qual permite uma nova evolução, conduzindo a novos conceitos e a 

novas adaptações. Este processo passa por 4 fases (Figura 3), permitindo gradualmente chegar 

a uma nova etapa de representação e de organização dos dados de projeto. 

Numa primeira fase situam-se os desenhos em papel cuja informação, quando transposta para 

o computador, origina os desenhos CAD (BIM Nível 0). O resultado final correspondia, ainda, a 

desenhos impressos em papel. Seguiu-se a fase dos modelos 2D e 3D (BIM Nível 1) associados 

aos quais encontramos ficheiros também como resultado, ao invés de só desenhos. Numa 

terceira fase, a presente, a modelação BIM considera ficheiros com toda a informação de projeto 

(BIM Nível 2) em vez de só informação de desenho, podendo assim extrair-se custos, 

quantidades e muitos outros dados. Por fim caminha-se para uma fase em que os ficheiros BIM 

terão toda a informação do edifício, não só a nível construtivo mas qualquer outro tipo de dados 

que se queiram registados, sendo uma ferramenta de gestão do ciclo de vida dos edifícios (BIM 

Nível 3). 
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Figura 3: Fases de evolução para BIM (fonte: Rozmanith, 2014) 

 

A evolução para o BIM constitui, a etapa evolutiva mais recente no desenho arquitetónico (Figura 
4). Representa uma mudança equivalente à passagem do desenho manual para CAD, pois 

obriga a investimento monetário e de tempo, no que concerne a aprendizagem e adaptações no 

modo de trabalhar. No que respeita às vantagens, destacam-se uma relação mais próxima com 

a realidade, maior interoperabilidade entre especialidades, diminuição dos erros de projeto, 

redução dos prazos e custos de construção e maior sustentabilidade quer do ciclo projeto-obra, 

quer na manutenção dos standards de qualidade na fase de vida útil do edificado. 

As mudanças têm sido sempre no caminho de aproximar o objeto digital da realidade (presente 

ou futura) para que todos possam trabalhar com a maior certeza possível no que diz respeito ao 

objeto existente (processos de reabilitação) ou a existir (construção de raiz). 

 

 
Figura 4: Evolução da representação em arquitetura (fonte: Goldman, 2012) 
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2.2. BIM – BUILDING INFORMATION MODELING 

 

2.2.1. O Conceito 

‘BIM é um processo que envolve a geração e gestão de modelo digital que nos ajuda a projetar, 

construir e manter o edifício durante todo o seu ciclo de vida’ (ARHINOVA, s.d.). 

 

O Building Information Modeling (BIM) é o novo paradigma de modelação. Neste caso não se 

pode falar de modelação para arquitetura porque todo o conceito envolve pensar na globalidade 

das especialidades inerentes à área de Construção. 

O National BIM Standards1 define o BIM, como “uma representação digital das características 

físicas e funcionais de uma edificação”. Explica ainda que é um produto, mais precisamente uma 

representação digital inteligente de dados, a qual abrange diferentes áreas e estabelece 

processos de trocas de dados. Funciona como uma ferramenta de gestão do fluxo de trabalho e 

dos procedimentos usados em equipa. 

A origem do conceito, e não do termo BIM, é apontada ao professor Charles Eastman em 1975 

no Instituto de Tecnologia de Geórgia, num texto publicado no AIA (Eastman et al., 2011). Outros 

atribuem a autoria do termo à Autodesk, quando em 1993 o utilizou para descrever a tecnologia 

4D aplicada ao CAD. Mas terá sido o arquiteto Jerry Laiserin quem aplicou pela primeira vez a 

tecnologia num projeto, ajudando na disseminação do termo BIM, visando padronizar um termo 

único para o processo de representação digital na construção, tanto no projeto de edifícios como 

de infraestruturas (Laiserin, 2002 apud. em Eastman et al., 2008). 

 Uma representação visual do BIM (Figura 5) é uma das maneiras para melhor explicar o 

conceito segundo o qual edifício é descrito integralmente pela sua modelação (dados 

geométricos) e informação (dados não geométricos), num só ficheiro, podendo extrair-se, a partir 

deste, toda a informação necessária para melhor compreender e executar uma obra. 

 
Figura 5: Representação gráfica do conceito BIM (fonte: Azaharet al., 2012) 

 
                                                      
1https://www.nationalbimstandard.org/ 
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O BIM pode ser visto como tecnologia ou como um procedimento de trabalho. No primeiro caso, 

o modelo 3D é usado como uma base de dados com toda a informação do edifício permitindo 

uma melhor comunicação entre os vários intervenientes nas várias fases de projeto. No segundo 

caso, as ideias chaves são a cooperação e interoperabilidade; o processo projetual é muito mais 

ágil envolvendo todos os intervenientes desde o início do projeto, ao contrário dos procedimentos 

correntes conformes com as metodologias de trabalho pré BIM (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Diferença entre o processo tradicional de projeto e o processo BIM (fonte: Azaharet al., 2012) 

 

Succar (2008) vê o BIM como um conjunto integrado de políticas, processos e tecnologias, que 

culminam na gestão dos seus dados ao longo do ciclo de vida do edifício. Segundo o autor, tal 

ocorre em 3 fases:  

- modelação: cada especialidade cria um modelo tridimensional tendo como resultado o 

modelo visual i.e. geométrico complementado pela informação disponível; 

- colaboração: o modelo é partilhado e cria produtos 4D (análise de tempo) e 5D (controlo 

de custos); a união de especialidades permite a identificação de conflitos. Este processo 

exige coordenação de projeto e mudanças a nível de organização; 

- integração: o processo de projeto requer práticas colaborativas; a partilha do modelo e 

envolve a integração das fases de conceção, construção e operação. O processo é 

simultâneo e multidisciplinar envolvendo análises complexas desde o início do projeto. 

 

O processo de projeto com a utilização do BIM será caracterizado por trabalho em equipas 

multidisciplinares utilizando modelos integrados e cujas trocas de informação acontecerão de 

forma contínua, sem perdas ou sobreposições (Andrade e Ruschel, 2009). 

A evolução desta forma de modelar levou a que em 2012, no Reino Unido, se estabelecesse um 

prazo de 4 anos, para que em 2016 todos os projetos tivessem obrigatoriamente de ser entregues 

em BIM. Os outros membros da União Europeia desenvolvem esforços no sentido de seguir o 

mesmo caminho. No Brasil existe um prazo para a adoção de BIM em obras públicas até 2018 

(Santos, 2014). 
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2.2.2. Mudanças de Modelação para BIM 

Como qualquer evolução, a mudança de modo de trabalho envolve o conhecimento de uma nova 

realidade. 

No caso do BIM, a evolução para quem vem do CAD, envolve um esforço maior inicial e um 

maior gasto de tempo de aprendizagem devido à maior variedade de funcionalidades a dominar. 

Mas o esforço compensa porque, depois de dominado o software, as informações e visualizações 

extraem-se rapidamente. Comparando as curvas de trabalho do BIM com o CAD (Figura 7), 

observa-se que a parte inicial, orientada sobretudo para o desenvolvimento projetual, é mais 

demorada em BIM, concentrando 50 a 80% do esforço de trabalho; nas fases mais adiantadas, 

relativas à produção de documentação e coordenação de projeto, quando os prazos 

normalmente apertam, o trabalho encontra-se muito facilitado e o esforço a investir será muito 

menor. 

 

 
Figura 7: Comparação do tempo gasto em CAD com BIM (fonte: Graphisoft, s.d.) 

 

Uma das diferenças entre o CAD e o BIM é a maneira de desenhar no software (Figura 8). Em 

CAD desenham-se linhas, círculos, ou outros elementos 2D, os quais só têm propriedades 

básicas como tamanho, cor ou espessura. Cada elemento é um só sem relação com os outros. 

No BIM o modelo é constituído por objetos, i.e. paredes, lajes, coberturas, janelas, portas, etc., 

os quais, para além do seu desenho, são objetos paramétricos ou seja, contêm todo o tipo de 

informação associável, desde materiais a custos, passando ainda pela relação com os elementos 

à sua volta. 

Em BIM deve-se desenhar ligando os objetos a níveis. Mais tarde, se houver necessidade de 

alterar qualquer medida, todos os objetos que lhe estejam relacionados serão também alterados 

sem qualquer trabalho adicional. 

Esta diferença é ainda mais notória se atendermos às vistas e suas relações. Um desenho 2D 

em CAD é somente esse desenho; quando se cria uma parede 2D em BIM (planta, corte, alçado), 

ao alterar a sua vista para 3D constatamos que a mesma já existe com todas as características 

e relações previamente atribuídas. De facto, todas as vistas (2D e 3D) de um objeto estão 

conectadas entre si e a sua atualização (independentemente da vista de trabalho onde a 
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alteração é introduzida) é simultânea e automática descartando a possibilidade de incoerência 

das distintas representações. De facto, trabalha-se sobre um modelo 3D do qual podem ser 

extraídas representações bidimensionais. 

 

 
Figura 8: Diferença de componentes do CAD para o BIM (fonte: ARHINOVA, s.d.) 

 

Outra grande diferença reside no processo de trabalho, tão ou mais importante que a maneira 

de desenhar. Se na fase de desenho se perde mais tempo no BIM, para inserir toda a informação 

correta, no processo de trabalho poupa-se tempo usando o BIM, compensando o gasto extra 

inicial como anteriormente demonstrado. 

Enquanto em CAD somos confrontados com uma série de desenhos para demonstrar o objeto - 

os desenhos de especialidades são desenvolvidos em separado não assegurando nem relação 

entre si nem com a arquitetura; em BIM o modelo é único, contribuindo cada especialidade com 

a sua parte, mas toda a informação fica acumulada num só modelo, permitindo que todos o 

percebam e usem. 

Enquanto no CAD cada desenho era um só, levando a que uma alteração por pequena que fosse 

acarretasse alterações em vários desenhos, no BIM fazendo a alteração no modelo, podemos 

extrair todos os desenhos novamente sem os ter de redesenhar individualmente. 

Na fase final de elaboração da documentação do projeto, a poupança de tempo é ainda maior. 

Se no CAD era necessário desenhar todas as plantas e possivelmente um modelo para criar 

visualizações realistas, no BIM usamos o modelo para extrair todas as visualizações necessárias, 

e mesmo necessitando de mais um corte, ou alçado, ou planta tal envolve somente decidir onde 

se quer esse desenho e extraí-lo automaticamente, o que aumenta bastante a produtividade 

(Figura 9). 

A estas vantagens acresce ainda uma série de tarefas as quais envolviam trabalho extra e que 

os softwares BIM ajudam a fazer no momento, sejam elas deteção de incompatibilidades, 

simulações de luminosidade ou mesmo estruturais (Figura 10), visualizações, entre outras, que 

tornam o esforço inicial neste software compensatório. 
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Figura 9: Diferença de extração de desenhos entre CAD e BIM (fonte: ARHINOVA, s.d.) 

 

 
Figura 10: Diferença entre análises antes e com BIM (fonte: AIA, 2008) 

 

 

2.2.3. O Ensino de BIM 

Um dos pontos fulcrais para a mudança de um método de trabalho é a introdução do mesmo 

logo na fase de aprendizagem dum futuro arquiteto. Os alunos entendem a importância da 

mudança de paradigmas e fazem reais esforços para participar neste tipo de mudanças culturais 

no que diz respeito à área em que esperam trabalhar (AIA, 2008). 

 

Ao contrário do expectável, o uso destas ferramentas não faz os alunos verem o modelo como 

final, ou desprezarem os desenhos de esquiço, mas optam por aproveitar o programa para testar 

mais soluções porque, por exemplo, ver como ficaria o projeto com um pé direito mais alto é uma 

tarefa rápida e que não atrasa em nada a evolução do projeto, ao contrário, permite testar mais 

soluções. No fundo acaba, simplesmente, por modificar a maneira de trabalhar dos estudantes 

(Figura 11), permitindo-lhes, desde o início, testar soluções cada vez mais robustas sem grandes 

perdas de tempo, e desde logo visualizar o seu resultado tanto em 3D como em 2D (AIA, 2008). 
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O uso de BIM leva mesmo a que os alunos disponham de mais tempo para pensar no projeto e 

testar novas alternativas, por não se gastar tanto tempo a criar todos os desenhos técnicos 

necessários para a correta compreensão do projeto. 

 
Figura 11: Exemplo de processo de modelação de um estudante em BIM (fonte: AIA, 2008) 

 

Uma das experiências que tem sido benéfica onde se ensina BIM, é a maior ligação do projeto 

com a realidade e com questões importantes como a estrutura. O facto de, com alguma 

facilidade, se conseguir chegar à parte estrutural, leva os alunos a testar mais situações e a 

aperceberem-se se elas são realmente possíveis, e também leva a que os alunos possam testar, 

compreender e desenvolver melhor a componente estrutural do projeto devido às poupanças de 

tempo. Ver a estrutura ligada em 3D com os outros componentes, possibilita uma maior perceção 

do objeto que estão a desenhar e do volume que vai ocupar no edifício (Figura 12). Esta situação 

também ajuda em questões de acessos, pois muitas vezes em 2D o desenho até se adequa 

mas, depois, a perceção do volume ocupado pela estrutura pode comprometer o resultado 

esperado. 

O uso de BIM tem se mostrado bastante importante no processo de aprendizagem dos alunos. 

Devido à rapidez de extração de dados, e segundo AIA, observa-se que desde os anos iniciais 

os alunos ultrapassam mais depressa a fase do desenho esquemático e conceptual e entram 

mais cedo no desenho técnico e construtivo, percebendo também, mais cedo, as condicionantes 

de projeto (AIA,2008). 

 
Figura 12: Diferença entre o estudo estrutural em 2D e em BIM (fonte: AIA,2008) 

 



 
 

20 
 

Uma das ideias mais importantes do BIM é a do trabalho colaborativo. A sua aplicação no 

contexto da universidade leva a duas situações distintas. Numa primeira situação, vemos que os 

alunos às vezes têm dificuldade em juntar ideias e descartar outras. Com o BIM podem fazer 

testes rápidos e prosseguir com as ideias que funcionam. Assim os alunos são obrigados ao 

exercício da síntese e ajudados a atingir a resultados mais complexos. Numa segunda situação, 

pode utilizar-se um esquema de trabalho equiparado ao que realmente se faz em BIM, e dividir 

a turma em grupos de trabalho especialistas numa dada área (Figura 13).Os grupos podem 

trabalhar em paralelo reunindo os contributos de todos num modelo final. Será importante 

destacar também as funções de coordenação, o que lhes dá uma visão mais abrangente de 

várias possibilidades no processo de trabalho. A ideia com que os alunos ficam é de que com 

estas formas de trabalho chegam sempre a resultados mais complexos para além de testarem 

mais possibilidades, porque o facto de trabalharem em 2D e 3D ao mesmo tempo, os faz ganhar 

tempo que antes era gasto a aprimorar desenhos (AIA, 2008). 

 

 
Figura 13: Esquema de trabalho com divisão de tarefas (fonte: AIA, 2008) 

 

Segundo Wong et al. (2009), a implementação do BIM pelos governos, também leva a que 

algumas universidades já se comecem a preocupar em criar essas valências nos seus cursos, 

dando mesmo alguns exemplos: 

- Finlândia: as universidades, em conjunto com empresas do setor privado, colaboram 

com o setor público na implementação do BIM, estando mesmo envolvidas no processo 

de padronização; 

- Noruega: a Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU) foca as suas 

pesquisas na tecnologia BIM e building SMART, em parceria com organizações da 

indústria; 

- Dinamarca: as universidades estão a trabalhar na evolução do BIM e dos modelos 3D; 
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- Brasil: as universidades estão a intensificar o ensino de BIM para que os futuros 

arquitetos saíam preparados para esta nova realidade, tornando mais fácil a total adoção 

do BIM por todos os envolvidos na área. 

Quanto à maneira de implementar o BIM nas universidades há diferentes visões. 

Uma visão é a de implementar o BIM por fases (Figura 14), através das quais o aluno se vai 

especializando cada vez mais, passando por três estados em que cada um se constitui como um 

patamar de evolução para o BIM, desde a simples modelação numa 1ª fase até uma fase final 

na qual a gestão e integração da informação em ambientes complexos é total, desde a 

modelação, até ao trabalho colaborativo (Barrison e Santos, 2011). Os mesmos autores 

defendem ainda que o BIM pode tanto ser introduzido através das UCs já existentes, como 

criando novas específicas para cada parte da matéria. 

 

 
Figura 14: Introdução do BIM em 3 fases (fonte: Barrison e Santos, 2011) 

 

Já Wong et al. (2011) defendem três maneiras de introduzir o BIM, (1) centrado no aluno, este 

ajuda à evolução do currículo e à adaptação da estrutura curricular - os autores sublinham que 

esta forma só funciona com extremo interesse dos alunos, (2) a integração no currículo testada 

de dois modos: a) em UCs de projetos obrigando os alunos a usar ferramentas BIM e assim 

verem as suas possibilidades, e b) explicando certas partes do BIM nas UCs já existentes, e (3) 

o projeto colaborativo e de construção é criado como UC que permite introduzir o aluno às várias 

valências do BIM. 
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Em qualquer um dos casos, segundo os autores, os problemas identificados são sempre 

relacionados com a falta de preparação dos alunos, e até dos professores. Revela-se necessário, 

para quem lecionar estas matérias, passar por uma formação prévia cuidada garantindo a 

aquisição dos conhecimentos necessários, mas atrasando assim todo o processo. Alguma 

resistência à mudança dos métodos de trabalho e desenho, a que já estavam habituados, pode 

também contribuir para atrasar a adoção das novas práticas BIM nos contextos de ensino. 

 

Consultando os planos curriculares de alguns dos principais cursos de arquitetura em Portugal2, 

percebe-se que há ainda uma distanciação a esta temática, não havendo em qualquer curso 

uma UC obrigatória de BIM na estrutura programática dos cursos, nem uma estratégia de 

articulação com as demais UCs. 

  

                                                      
2 Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Faculdade de Arquitectura da Universidade de 
Lisboa, Instituto Superior Técnico, Universidade de Coimbra, ISCTE—Instituto Universitário de Lisboa 
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3.1. LECIONAÇÃO DE MODELAÇÃO GEOMÉTRICA E VISUALIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS (MGVE) 

 

3.1.1. Preparação de Aulas 

Em anos letivos prévios, foi adotado como software de base para introdução à modelação 3D o 

programa AutoCAD da Autodesk. Tal escolha, motivada pela utilização largamente difundida 

deste programa, no que concerne a gabinetes de Arquitetura e Engenharia, foi no entanto 

secundarizada pela emergência da tecnologia BIM no contexto dos circunstancialismos do 

ensino e da prática profissional descritos anteriormente. 

No ano letivo de 2014-2015, a adoção do programa Revit Autodesk exigiu a preparação de 

material de apoio específico, assim como um planeamento da abordagem a utilizar. 

Optou-se por uma divisão da UC em quatro partes visando garantir a maior amplitude de 

conhecimentos possível e, também, a complementaridade das abordagens. 

A divisão efetuada foi a seguinte: 

I - uma apresentação prévia do programa, com base num caso de estudo comum a todos 

os alunos, visando fornecer um primeiro nível de conhecimentos essenciais; 

II - a modelação de um caso de estudo, em grupos de 2 ou 3 alunos, acompanhado nas 

aulas práticas, visando aprofundar e consolidar os conhecimentos adquiridos em I; 

III - a produção de mini manuais, e de tutoriais vídeos, desenvolvidos por grupos de 2 ou 

3 alunos, tendo como objetivo explicar detalhadamente uma função e exemplificar a sua 

aplicação a casos significativos, construindo assim um manual de ano partilhado por 

todos os alunos – abordagem complementar a I e II, visando aprofundar conhecimentos 

e desenvolver métodos de pesquisa;  

IV - as aulas teóricas organizaram-se em dois blocos: i) seminários temáticos sobre 

casos práticos de aplicações BIM, visando perspetivar o seu impacto e abrangência e 

ii) apresentações dos mini manuais. O bloco dos seminários não terá destaque na 

presente tese por ter sido elaborado por outros que não o autor desta.   

 

Além da produção de guias de apoio foi necessário criar os critérios de avaliação. Estes 

contemplaram não só a correção da modelação geométrica em si mas, também, os vários 

parâmetros que contribuem para essa correção. Pretendeu-se, assim, que os alunos 

percebessem a diferença entre a modelação dos programas CAD, onde apenas o correto 

desenho das peças é considerado, para uma modelação BIM, onde além do correto desenho 

tem de existir uma correta seleção dos elementos. Por exemplo, uma laje é um objeto 

parametrizável completamente diferente duma cobertura plana embora, de um ponto de vista 

formal, possam assemelhar-se. 
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Foi ainda preparado um conjunto de inquéritos, destinados aos alunos de MGVE, visando colher 

informações sobre a utilização de programas de modelação 3D em geral, e de programas BIM 

em particular e, ainda, a correção de problemas identificados neste ano inicial da implementação 

do software Revit. 

 

Esta preparação permitiu um melhor ritmo de aulas, estimulando desde o início os alunos, devido 

à relação entre as distintas partes do programa curricular e a resolução rápida de problemas a 

qual, com outros softwares, levaria, necessariamente, mais tempo. O facto de se ouvir 

semanalmente a opinião dos alunos permitiu introduzir melhorias nas aulas, aplicadas 

imediatamente quando tal trazia benefícios para a correta aprendizagem do software. 

 

 

3.1.2. Aulas Laboratoriais de Introdução à Modelação em Revit 

O semestre começou com a introdução dos alunos a este novo ambiente de trabalho. Escolheu-

se um caso de estudo simples e comum a todos os alunos, o qual de forma rápida (três aulas) 

permitisse explicar a globalidade das funções do software, e atingir um resultado que 

evidenciasse as suas potencialidades e motivasse os alunos focando dificuldades conhecidas. 

Para este efeito, usaram-se dois ficheiros CAD, um com as plantas do Pavilhão de Barcelona 

(Figura 15) de 1929, da autoria de Mies Van der Rohe, e outro com as curvas de nível de um 

terreno fictício. Optou-se por esta solução por permitir uma melhor visualização das várias 

propriedades da função terreno (Toposurface), as quais não seriam tão visíveis no terreno 

original dado este ser plano. 

 

 
Figura 15: Pavilhão de Barcelona (fonte: Wikipedia) 
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Apesar de se pretender implementar uma metodologia de ensino baseada no processo de 

projeto, em vez de nas funções do software, optou-se por usar ainda o método antigo por duas 

razões. A primeira pelo facto de em três aulas não ser possível cobrir todo um processo de 

projeto, por não termos dados do processo projetual do Pavilhão de Barcelona mas apenas do 

seu estado final. E em segundo, porque o método em causa é o objeto de estudo desta tese, 

pretendendo-se justamente comprovar que esta será, ou não, a melhor abordagem ao ensino da 

modelação 3D baseada em códigos BIM. 

 

Como já referido anteriormente, no fim de cada aula foi enviado um inquérito aos alunos de 

resposta anónima e não obrigatória. Obtiveram-se 40 respostas no primeiro e 25 nos dois 

seguintes, o que permitiu formular uma ideia geral da opinião dos alunos. 

Um dos objetivos do primeiro inquérito visou perceber o número de alunos familiarizado com o 

software. Como resultado apurou-se que 90% dos alunos não usavam o Revit, sendo que desses 

17,5 % nem sequer tinham ouvido falar. 

Apesar de algumas perguntas variarem de inquérito para inquérito, quatro foram identificadas 

como muito importantes, e portanto foram repetidas em todos os inquéritos. Estas focam: 

- o interesse em cada tema; 

- o melhor ou pior entendimento de cada tema; 

- a adequação do tempo gasto para cada tema; 

- as dúvidas a esclarecer na aula seguinte. 

 

Em todas estas questões os resultados foram bastante satisfatórios, ainda mais tendo em conta 

a inexperiência dos alunos com este software. 

O primeiro campo avaliou, em cada aula, o interesse dos alunos em cada tema numa escala de 

1 (nada interessante) a 5 (muito interessante). Verifica-se que os resultados obtidos se situam 

maioritariamente nos níveis mais altos (4 e 5) (Tabela 1). 

Avaliando mais atentamente cada item, observa-se que os elementos que permitem uma maior 

poupança de tempo relativamente aos programas CAD, ou que permitem um desenho mais 

fidedigno, são aqueles que mais cativam os alunos. Neste âmbito, pode destacar-se a obtenção 

de curvas de nível intermédias (processo muito lento e manual em AutoCAD), ou a obtenção de 

vistas como cortes, as quais no Revit são instantâneas. 

 

Tabela 1: Média percentual das classificações de interesse dos alunos (1: nada interessante; 5: muito 
interessante) 

Classificação 1 [%] 2 [%] 3 [%] 4 [%] 5 [%] 
Aula 1 0 1.25 10.25 46.25 42.25 
Aula 2 1 1.5 14.5 25 58 
Aula 3 0.8 0.4 11.2 32.4 55.2 
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Depois de cativar os alunos para o Revit, havia a necessidade de perceber se o método utilizado 

era o adequado, e se os alunos percebiam a matéria. Mais uma vez utilizou-se uma classificação 

de 1 a 5, sendo o 1 “nada percebido” e o 5 “totalmente percebido”. 

Com base nos resultados obtidos (Tabela 2), pode observar-se uma maioria de valores 

concentrados nas classificações mais altas. Mesmo analisando item a item, observa-se que 

maioritariamente os alunos perceberam bem as várias possibilidades do novo software - as 

classificações negativas contemplam sempre menos de 5 alunos. 

Outra das observações que só se podem retirar analisando item a item, é que as funcionalidades 

que provocam mais dificuldades, são aquelas que comportam reais mudanças relativamente aos 

programas de CAD, sendo exemplo disso as famílias. Na aula em questão, foi criada a família 

de um pilar. No AutoCAD este pilar seria só um cilindro mas, no Revit, o pilar assume uma série 

de características que o distinguem de qualquer outro pilar (altura, material, etc…). Em 

comparação, os elementos que causam menos dúvidas, acabam por ser funções do programa 

que levam os alunos a poupar muito tempo, como o caso dos cortes, antes eram desenhados à 

mão e levavam muito tempo, e em Revit são quase automáticos e instantâneos. 

 

Tabela 2: Média percentual das classificações de perceção da matéria pelos alunos (1: nada percebido; 
5: totalmente percebido) 

Classificação 1 [%] 2 [%] 3 [%] 4 [%] 5 [%] 
Aula 1 1.75 9.75 28 35 25.5 
Aula 2 4.5 3.5 12 42.5 37.5 
Aula 3 4.4 4.8 18 38.4 34.4 

 

Das avaliações comuns a todas as aulas, ainda havia a necessidade de perceber se estaríamos 

a gastar tempo suficiente com cada função. Olhando para um resumo de todos os dados (Tabela 
3), pode-se concluir que na globalidade o tempo foi bem distribuído para que os alunos 

percebessem a matéria. Mas analisando ao pormenor, começou-se a ter a noção que alguns 

temas mais complexos precisariam de mais tempo, sendo dada essa atenção extra nas aulas 

seguintes, para que a falta de explicação não levasse a desmotivação.  

De destacar o tema ‘Criação de Folha’, que em muitos cursos de modelação não é dado, e que 

aqui foi referido mas que levou a que 52% dos alunos considerasse que precisava de mais tempo, 

sendo mesmo o único item em que esse valor corresponde à maioria. 

Mais uma vez se comprova que os temas que motivam mais dúvidas e necessidade de 

despender mais tempo de aprendizagem, são aqueles que em AutoCAD levam a pequenas 

alterações de desenho 2De que em Revit leva a alterações 3D ou mesmo de características (e.g. 

escadas ou alterações do terreno). Nestes temas mais complexos vemos que o número de 

alunos que necessitavam mais tempo ronda os 40%. 
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Tabela 3: Média percentual da opinião sobre o tempo gasto em cada tema 

Classificação Precisava mais tempo 
[%] 

O tempo foi adequado 
[%] 

O tempo foi excessivo 
[%] 

Aula 1 28.25 64.5 7.25 
Aula 2 21.5 77 1.5 
Aula 3 26 73.6 0.4 

 

Nos comentários dos alunos percebe-se que os problemas relacionados com a comunicação da 

matéria se deveram maioritariamente a problemas com os computadores do Laboratório de 

Tecnologias de Informação (LTI). A má instalação de alguns computadores, levou a que os 

alunos considerassem que o ritmo das aulas podia ser melhorado, devido ao tempo que se perdia 

a resolver cada problema individualmente. 

 

Para concluir a avaliação da introdução ao Revit, foi perguntado aos alunos ao fim destas três 

aulas, (1) se tinham achado o programa interessante, e (2) se pensavam começar a utilizá-lo. As 

respostas foram positivas em 96% e 92%, respetivamente. Tal leva a crer que uma demonstração 

correta das potencialidades destes softwares, suscita um real interesse por parte dos alunos e 

vontade de aplicarem os conhecimentos adquiridos, mesmo em situações extra aulas da UC. 

 

Na aula foi também identificado, que os alunos colocavam dúvidas muito abrangentes, de modo 

a perceberem não só as possibilidades do software, como as vantagens que teriam no uso do 

Revit ao invés doutros softwares. O interesse aumentava quando algumas das funcionalidades 

permitem executar tarefas que noutros softwares levam dias, em apenas alguns minutos ou 

segundos. Para além de situações como os cortes e as curvas de nível intermédias, já antes 

referidas, outra das situações que mais agradou foi o facto de uma alteração projetual numa 

qualquer vista, se repercutir em todas as outras vistas, o que permite poupança de tempo na 

execução de desenhos, traduzindo-se em menos horas de trabalho ou mais horas para projetar. 

 

A parte de introdução terminou com uma entrega para confirmar que todos os alunos tinham 

assistido às aulas e realizado as tarefas necessárias para um correto desenvolvimento dos 

trabalhos de grupo e dos mini manuais. 

Os resultados alcançados com este software em três aulas de trabalho, envolveu a totalidade de 

representações do caso de estudo, as quais num outro software demoraria mais tempo a obter. 

Este foi outro aspeto que agradou aos alunos, ou seja, constatarem que, quando o edifício fica 

modelado (3D) têm logo todas as plantas, alçados e cortes (2D). Os alunos puderam ainda 

experimentar o facto de, em poucos minutos, conseguirem preparar renders e outras 

visualizações que melhor demonstrem o projeto. 
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Os trabalhos recebidos demonstram desde logo a diferença entre alguns alunos que se limitaram 

a fazer passo a passo o que estava descrito nos manuais e projetado em aula, enquanto outros 

começaram logo de início a explorar as possibilidades do programa, chegando a resultados de 

bastante qualidade (Figura 16), ainda mais tendo em conta que só tinham três aulas de trabalho. 

Muitos perceberam muito cedo a diferença, entre um desenho em AutoCAD, constituído apenas 

por linhas, e a modelação em Revit, tentando desde logo colocar bastante informação, e de forma 

correta, em cada elemento. 

 

 
Figura 16: Coletânea de trabalhos do Pavilhão de Barcelona em Revit (fonte: MGVE 2014/153) 

 

 

3.1.3. Trabalhos de Modelação 

Para a aplicação de conhecimentos optou-se por juntar os alunos em grupos de dois ou três 

elementos, visando a modelação de casos de estudo. Após alguma indecisão inicial, e devido à 

dificuldade em providenciar material base que garantisse que todos tinham as mesmas 

condições, optou-se por exemplos de casas de arquitetos reconhecidos, garantindo que, entre 

trabalhos de outros anos e a informação disponibilizada na net, todos teriam material para chegar 

não só a uma boa modelação, visualmente, mas exercitar todos os parâmetros em avaliação. 

Pretendeu-se ainda que o trabalho fosse maioritariamente realizado em aula, tanto para colmatar 

as falhas que tivesse havido nas primeiras aulas, como para monitorizar ao máximo os alunos e 

a sua evolução. 

 

                                                      
3SamoriKeding, Vera Ramires, Helena Martinho, Frederica Melo, Tiago Costa, Maria Freire, Beatriz 
Pereira, Joana da Conceição, Duarte do Valle, José Freitas, Carolina Balsinha, João Fonseca, Leandro 
Arez 
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Numa primeira fase, os alunos apresentaram dúvidas muito gerais do programa, que tinham 

tanto a ver com a mudança de paradigma na modelação, como com alguns pormenores menos 

bem entendidos nas primeiras aulas. Aí percebeu-se também uma primeira diferença de nível 

entre os alunos, decorrente de se terem perdido nas primeiras aulas por falhas de instalação nos 

computadores. 

Estas diferenças foram colmatadas em cerca de duas aulas, e a partir daí a diferença de nível 

passou a ser, como nas outras UCs, derivada a faltas de empenho ou menor aptidão de alguns 

alunos para trabalhos no computador. 

Já nessa fase o nível dos alunos era globalmente bom, sendo que três ou quatro grupos se 

destacavam, uns por terem tido aulas deste programa de forma extracurricular, e outros por maior 

interesse pesquisaram por si para rapidamente se ambientarem a uma grande parte das 

funcionalidades. 

 

Uma das grandes diferenças entre os softwares de CAD e os softwares como o Revit, prende-

se com os primeiros serem basicamente ferramentas de desenho, e por isso os problemas 

levantados são iguais para qualquer caso de estudo enquanto, no segundo, as várias funções 

de modelação apresentam especificidades para cada problema. Devido a esta situação, vê-se 

que os bons modeladores, para além duma ideia geral do programa, preocupam-se em pesquisar 

os casos específicos que estão a trabalhar, e acreditando que este é um bom método foi 

fomentado nos alunos a pesquisa própria relativa às dúvidas. Assim, a partir do momento em 

que tinham as bases do programa, cada vez que um aluno tinha uma dúvida dividia-se em dois 

casos: 

- se a dúvida fosse geral, explicava-se na hora, muitas vezes apresentando a explicação 

a toda a turma por poder ajudar mais alguém; 

- se a dúvida fosse muito específica do caso de estudo, davam-se sugestões de pesquisa 

ao aluno, tentando este resolver por si próprio e criando este hábito de trabalho. 

 

A partir da terceira ou quarta aula, começou-se a assistir a uma totalidade de dúvidas do segundo 

caso, ou seja os alunos entenderam o programa, e estavam só com problemas no seu caso em 

específico. 

Como caso positivo, destaque-se que no total do semestre, e com uma média de uma dúvida 

por grupo por aula, só duas dúvidas não foram resolvidas pelos alunos após as dicas de 

pesquisa, por realmente os problemas não terem uma maneira correta de se resolver obrigando 

a ludibriar o sistema para se conseguir chegar a uma solução. Uma das situações em que isso 

mais aconteceu foi quando, tendo um terreno plano à cota 0, se construía uma cave, em planta 

não aparecia o terreno em corte, tendo para isso de se criar um segundo terreno abaixo da cave, 

ou no terreno existente criar pontos de cota mais baixa. 
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Outro ponto positivo em estimular a pesquisa por parte dos alunos foi, a partir desse momento, 

os alunos terem passado a trazer também para a aula os seus casos da UC de Projeto de 

Arquitetura II. 

Os resultados, desde cedo, começaram a ser melhores que os esperados, com níveis de 

modelação muito complexos e com formas cada vez mais orgânicas (Figura 17), as situações 

mais complicadas de realizar em Revit. Ainda assim, a maioria dos casos continuou a ser 

resolvido somente pelos alunos visualizando vídeos ou textos aconselhados. 

Muitos dos problemas levantados em certos projetos eram de tal maneira complexos, que não 

dava tempo para solucionar em aula, sendo só dado ao aluno alguns pontos por onde ele se 

poderia guiar e pesquisar. 

 
Figura 17: Trabalho da Casa das Canoas em Revit (fonte: MGVE 2014/154) 

 

Chegados a este ponto, foi percetível que a modelação estava totalmente dominada pela maioria 

dos alunos (Figura 18), mas ainda se destacavam bastantes erros de organização do projeto. 

Os erros mais comuns foram: 1) a não duplicação dos elementos antes de os editarem, levando 

a que se percam os elementos originais do Revit;2) a troca de coberturas planas por lajes; e 3)a 

organização por níveis e a relação dos objetos com os mesmos e erros de desenho com escadas. 

Foi por isso, a esta altura, feita a grelha de critérios a avaliar na entrega final onde se dá maior 

destaque à correção da organização dos elementos em vez de se beneficiar o desenho, 

insistindo-se nesta fase no cuidado com estes temas. 

                                                      
4 Beatriz Pereira e Joana Conceição 
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Figura 18: Modelo em Revit da 4x4 House (fonte: MGVE 2014/155) 

 
Outro dos pontos positivos conseguidos com o incentivo aos alunos para fazerem as suas 

pesquisas, foi a questão da entre ajuda e troca de ideias. Uma das prioridades do BIM é 

interoperabilidade e o trabalho colaborativo, tentando ter uma plataforma de trabalho comum a 

todos os intervenientes no processo de projeto-obra. Por isso, ver os alunos a colaborar uns com 

os outros e a trocar ideias e soluções foi chegar a um resultado que não seria expectável 

inicialmente.  

A parte que mais complicou o trabalho, foi a das paredes e coberturas com formas orgânicas, 

envolvendo um conhecimento maior da função massas, não explicada a fundo nas aulas de 

introdução. Com o levantamento destes problemas, o que seria expectável seria a utilização de 

softwares mais simples, ou a simplificação do projeto mas, devido ao interesse demonstrado, os 

alunos interagiram uns com os outros, e com as sugestões das aulas conseguiram sempre 

resolver os problemas, não se tendo assistido ao abandono do software em projeto por nenhum 

dos alunos que optou por arriscar o seu uso. 

Outra situação que costuma complicar os trabalhos é a criação de famílias, mas ao perceberem 

da utilidade de criar elementos específicos da casa que estavam a trabalhar, os alunos 

esforçaram-se neste tema, obtendo resultados satisfatórios (Figura 19). 

 
Figura 19: Janela da Casa das Canoas modelada em Revit (fonte: MGVE 2014/156) 

 
                                                      
5 Mariana Bacelar de Sousa, Mariana Amado Trancoso e Mateusz 
6Beatriz Pereira e Joana Conceição 
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É ainda de valorizar a atitude dos alunos com maiores dificuldades. Mesmo nas aulas de fim de 

semestre, estes alunos apareciam com mais dúvidas específicas e a querer nitidamente aprender 

o programa, não só para a avaliação da UC mas também para o seu uso futuro. Houve mesmo 

o caso de grupos que inicialmente mostravam bastantes dificuldades em fazer tarefas simples 

de modelação, e que no fim apresentaram um resultado não só bem modelado como bem 

organizado, obtendo por isso uma boa classificação. 

Uma das componentes em destaque foi as vistas do modelo que os alunos conseguiram criar, 

tentando perceber o que o programa pode oferecer, desde os desenhos 2D como cortes e 

alçados, até aos 3D como os cortes perspetivados (Figura 20). 

 

 
Figura 20: Corte perspetivado da Casa Blas em Revit (fonte: MGVE 2014/157) 

 
Quanto à avaliação específica da modelação, optou-se por uma escala de 0 a 20 valores, dos 

quais 1 valor foi para um painel resumo do trabalho (Figura 21) e outro valor atribuído à criação 

de certas vistas (Figura 22) e à sua qualidade. 

 
Figura 21: Painel resumo da Casa das Canoas (fonte: MGVE 2014/158) 
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Figura 22: Render interior da casa Moriyama (fonte: MGVE 2014/159) 

 

Dos 18 valores que sobram, só 5.7 valores foram atribuídos ao desenho em si das várias 

componentes, sendo os restantes 12.3 atribuídos à correta atribuição das propriedades do 

modelo. Esta divisão pode parecer desequilibrada, mas permitiu valorizar aquilo que é a real 

melhoria do software, percebendo-se que para evoluir para este tipo de ferramentas as suas 

vantagens têm de ser claras mesmo na avaliação. 

Foram avaliados na componente de modelação em Revit 27 grupos, visto haver outras duas 

possibilidades de avaliação nesta componente, a de fabricação digital e o uso de AutoCAD para 

os alunos de anos anteriores.  

Tendo-se decidido arredondar unicamente a nota final, ocorreram neste grupo quatro negativas, 

das quais duas se identificam com dificuldades com estes sistemas e duas por algum 

desinteresse e não leitura dos critérios de avaliação, por parte dos alunos. Assistiram-se ainda a 

dois grupos com classificação que arredondada daria 20. As notas (Figura 23) tiveram uma 

média de 14.33, e excluindo as negativas 15.47, o que se considera uma boa média, ainda mais 

tendo em conta ser um primeiro ano deste software, e com tantas diferenças relativamente aos 

anteriormente usados. 

 
Figura 23: Notas dos alunos na modelação em Revit (valores não arredondados) (fonte: IA) 

 
                                                      
9 Ana Costa e Helena Dell’Isola 

4
15%

1
4%

8
29%

11
41%

3
11% < 10

10 a 12

12 a 15

15 a 18

18 a 20



 
 

36 
 

Nesta fase da modelação, há que destacar uma situação extraordinária ao decorrer normal do 

semestre. Com algumas semanas de atraso havia um grupo de Erasmus sem trabalho atribuído. 

Não tendo mais casos de estudo pensados e, com a ideia de dar hipótese aos alunos de fazerem 

um trabalho com relação a Portugal, foi-lhes perguntado se gostariam de fazer o Fórum Romeu 

Correia em Almada (Figura 24), trabalho esse que seria mais complexo, havendo essa 

possibilidade por ser um trabalho atribuído ao ISTAR. Esta seria também uma maneira de 

fortalecer relações entre as unidades curriculares e este laboratório, o qual tem tantas 

possibilidades. 

 

 
Figura 24: Fórum Romeu Correia - Almada (fonte: Google Maps, 2015) 

 
Apesar da complexidade do trabalho, e de tal como os seus colegas portugueses não terem 

qualquer conhecimento de Revit, aceitaram prontamente o trabalho, mostrando real interesse 

por fazerem um trabalho com um elemento do país que os estava a acolher. 

Como base de trabalho, os alunos dispunham de todos os desenhos técnicos que a Câmara 

Municipal de Almada tinha fornecido ao ISTAR, o que já era uma boa base de trabalho. Além 

disso, complementaram com visitas ao local, tirando mesmo fotos para a atribuição de materiais 

ser correta. 

Considerando a complexidade do trabalho, foi transmitido aos alunos que poderiam modelar só 

um bloco para puderem explorar todos os comandos do Revit, e que o trabalho seria depois 

completado pelo ISTAR.  

A partir daí os alunos, que nem sempre compareciam na sala de aula, começaram a trazer 

dúvidas muito específicas, muitas vezes de detalhes de portões ou janelas (Figura 25), deixando 

antever que a parte do trabalho a ser entregue iria ter um nível de detalhe elevado. De qualquer 

forma nunca foi apresentado um grande volume de modelação, aparecendo sim pequenas partes 

e pormenores onde surgiam as tais dúvidas, não dando para perceber o volume de trabalho que 

seria entregue no final de semestre. 
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Figura 25: Portão Fórum Romeu Correia - Almada (fonte: MGVE 2014/1510) 

 

Foi com alguma surpresa que na penúltima aula, o grupo apresentou as dúvidas que sobravam, 

mas agora num modelo completo. Não tinham só um bloco modelado, como lhes tinha sido 

pedido, mas todo o complexo e até alguma envolvente próxima. 

A juntar à extensão da modelação, há que destacar a qualidade da mesma de onde se destacam 

cinco pontos relativamente a qualquer outro trabalho: 

1- modelo leve apesar da quantidade de informação, ao contrário de muitos modelos 

simples que tinham aparecido de tal forma pesados que se tornava complicado avaliar; 

2- portões, janelas e portas específicas modeladas com famílias, chegando ao pormenor 

de dobradiças; 

3- materiais criados com fotos no local; 

4- correta organização apesar da quantidade de informação; 

5-sem erros a assinalar. 

 

Apesar de ter sido sugerido a tradução dos guias de aulas para inglês, os alunos preferiram 

aproveitar os conhecimentos de português e seguiram toda a informação numa língua que não 

lhes era tão familiar, o que significou uma dificuldade extra. 

O resultado final do trabalho entregue (Figura 26) é a demonstração máxima do que pode ser 

alcançado na UC de MGVE, superando em muito as expectativas iniciais. Se os trabalhos da 

maioria dos alunos apresentaram já resultados inesperados, este é claramente um salto gigante 

do que pode ser feito e do que se pode esperar em futuros anos, ainda mais tendo sido executado 

por alunos estrangeiros, que nunca pediram tradução de nada tendo essa dificuldade extra. A 

motivação destes alunos demonstrou a necessidade que isto aconteça para, com pesquisas 

pessoais encontrar todos os dados para uma modelação deste nível. Em conversa final com os 

alunos, percebeu-se que o tempo gasto com este trabalho e a motivação para a sua execução, 

se deveu em grande parte por ser um software não lecionado na sua universidade, entendendo 

eles a UC como uma oportunidade de aprender algo que sem o programa Erasmus não teriam, 
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o que é de destacar por, pelos vistos, se ter feito algo que mesmo no estrangeiro não está a ser 

feito. 

 

 
Figura 26: Renders do Fórum Romeu Correia (fonte: MGVE 2014/1511) 

 

Estando na presença de um trabalho de nível 20, mas que superava em muito o que tinha sido 

pedido, houve a necessidade de avaliar justamente este grupo, mas também os colegas, dado 

não se dever baixar notas a quem tinha cumprido o pedido. A solução foi por isso dispensar estes 

alunos das outras componentes de avaliação, devido a não penalizar a nota que mereciam, até 

porque boa parte da informação disponibilizada aos alunos estava maioritariamente em 

português (caso dos textos de apoio e dos mini manuais). 

 

 

3.1.4. Mini Manual 

A ideia do mini manual, surge da perceção já antes referida, de que um bom domínio deste 

software envolve pesquisa pessoal das funções que se quer executar. Por numa fase 

embrionária ser complicado identificar problemas específicos de cada pessoa, optou-se por 

escolher fazer algo que beneficiasse todos os alunos no domínio inicial do programa. 

A escolha recaiu em fazer uma seleção de funções importantes, umas mais exploradas e outras 

menos nos manuais de Revit. O critério principal de escolha foi serem os comandos básicos, 

complementados por funções com especial interesse para os estudantes de arquitetura. 
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Chegou-se assim a 16 funções (Tabela 4). Não chegando este número de funções para o 

número de grupos, havia a possibilidade de pensar em mais funções com menor interesse, ou 

duplicar algumas funções já escolhidas. Acabou por se optar pela segunda via, repetindo 11 

funções, que teriam mais aspetos a explorar. 

 

Tabela 4: Funções escolhidas para o Mini Manual (a sublinhado as duplicadas) 
Terreno (Site) BuildingPad Laje (Floor) Parede (Wall) 

Porta (Door) Janela (Window) Parede de Vidro 
(Curtain Wall) 

Mobiliário 
(Component) 

Cota (Annotate) Telhado (Roof) Tecto (Ceiling) Vistas e Renders 
Escada (Stair) Rampa (Ramp) Estrutura (Structure) Folha (Sheet) 

 

A avaliação teria duas partes: uma relativa às apresentações durante as aulas teóricas e outra 

na entrega de final de semestre. A primeira considerava a produção de um vídeo ou powerpoint 

de apoio à apresentação, que explicasse a função e a outra, uma entrega final do tutorial vídeo 

corrigido (ou do powerpoint) e do relatório escrito. 

Optou-se por este sistema para beneficiar os alunos, visto que havendo estas apresentações, 

alguns dos conhecimentos lhes seriam transmitidos durante as aulas e poderiam ser aplicados 

tanto na modelação de MGVE como nos seus trabalhos de projeto. 

Nas primeiras aulas houve a necessidade de assegurar que grupos com a mesma função não 

explicassem exatamente o mesmo. Por exemplo, no tema Terreno (Toposurface) um dos grupos 

falou nas funções básicas e o outro falou da possibilidade de importar os terrenos através de 

mapas online, facilitando a falta de elementos que muitas vezes os alunos têm. De destacar que, 

muitas destas divisões e ideias surgiram dos alunos, por falhas que lhes complicavam a 

execução dos projetos, ou para melhorias de outras fases. 

De assinalar que, posteriormente, por falta de tema para um aluno tardio, optou-se por escolher 

um tema diferente que estava a causar muitas dúvidas aos alunos naquele momento, tendo-se 

optado pela criação da envolvente, ou seja a criação dos volumes dos edifícios vizinhos à volta 

do edifício relativo ao caso de estudo, bem como a criação de estradas e outros elementos de 

rua (e.g. passeios, iluminação pública, arborização, etc.). 

 

No primeiro momento de avaliação, dividiram-se os 27 grupos por 6 semanas. Ao contrário do 

inicialmente esperado, e apesar de nunca ter sido ensinado, a maioria dos grupos optaram pela 

apresentação em vídeo, criando uma melhor dinâmica do que as apresentações PowerPoint, 

havendo mesmo um grupo que optou por realizar a apresentação demonstrando a função no 

momento, mas não tendo corrido da melhor forma. A qualidade dos vídeos acabou mesmo por 

“ofuscar” algumas boas apresentações em suporte powerpoint, pois estas demonstraram não 

conseguir competir com a narrativa dinâmica da imagem em movimento. 
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Os trabalhos, mesmo os iniciais, apresentaram um bom trabalho de pesquisa sobre a função em 

causa, conseguindo uma boa articulação entre o lado mais básico da função e o explorar de 

aspetos que fazem falta para projeto. 

O tempo de 10 minutos estabelecido foi sempre cumprido, sendo que alguns alunos tiveram 

maior facilidade em preparar-se para essa situação enquanto outros andavam com o vídeo para 

trás e para a frente, de modo a explicar algumas coisas em que se estavam a perder. 

Na globalidade, os grupos apresentaram uma boa autonomia durante a pesquisa, criando alguma 

surpresa com elementos que tinham pesquisado. Em muitas situações cativaram os colegas 

presentes, por se perceber de forma clara a grande vantagem para o trabalho em curso. 

Como pontos a corrigir, na maioria dos casos foram apontados troca de nomes de funções, pouco 

domínio entre o tempo atribuído a cada parte, dando lugar a pormenores demasiadamente 

explicados e partes importantes pouco explicadas. Por fim, foi solicitado aos alunos a inserção 

de legendas no vídeo para a entrega final. Nenhum destes pontos afetou a qualidade e a 

perceção da maioria dos trabalhos. 

Houve três grupos que se destacaram de forma clara, tendo tido a classificação de 20, mas por 

motivos diferentes. Enquanto um foi muito original a apresentar cativando de forma clara os 

colegas para um tema complicado (paredes com formas orgânicas), outro teve um vídeo muito 

bem feito,o que elevou o interesse junto dos colegas e por fim, um grupo que com uma função 

não tão interessante (estruturas), conseguiu condensar em 10 minutos a informação fulcral para 

uma introdução a esta valência. 

No geral comprovou-se, a partir do momento das apresentações, que a parte da investigação de 

funções, dinamiza a aprendizagem do programa, passando os alunos a ter um maior 

conhecimento, e a utilizar essa maneira de trabalhar através da pesquisa, recorrentemente, para 

todos os problemas que foram aparecendo. 

 

A avaliação deste trabalho foi cotada de 0 a 20 com notas que mais uma vez superaram as 

expectativas (Figura 27). Além das três classificações máximas já referidas, há que destacar 

que as únicas duas negativas existentes, se deveram não a má qualidade do material ou fraca 

aprendizagem da matéria, mas a questões de outra ordem: num dos casos, o grupo tentou 

explicar o tema sem suporte, o que não correu bem; no outro, o grupo explicou (deficientemente) 

um tema diferente do que lhe estava atribuído. De referir por fim, que num dos grupos um dos 

alunos não participou nesta fase, não lhe sendo atribuída nota. A média final foi de 15.68, que 

demonstra a qualidade dos trabalhos. 

 



41 
 

 
Figura 27: Notas dos alunos na apresentação do mini manual para introdução ao Revit (fonte: IA) 

 

A entrega final consistia na entrega do tutorial vídeo, ou powerpoint, corrigido, e na produção 

dum mini manual que, por escrito, fizesse a explicação da mesma função. 

 

Na questão do vídeo, o que se notou foi que poucos fizeram melhorias para a entrega final, o 

que acaba por ser o único ponto negativo neste processo. No decorrer das apresentações foram 

dadas sugestões aos alunos sobre o que poderia ser melhorado, e enquanto alguns seguiram 

tudo o que foi dito, outros optaram por poupar tempo e entregar tudo como estava. Uma das 

razões para isso ter acontecido pode ter sido também o facto de já nas apresentações os vídeos 

estarem bastante bons. Como resultado das melhorias houve uma melhoria da média para 16.04, 

onde cerca de metade não mudou o vídeo e onde alguns pioraram mesmo por, ao adicionar mais 

informação o resultado final ser menos explícito. De destacar as duas maiores subidas serem 

grupos já anteriormente falados, que apresentavam negativas, um pela apresentação sem 

suporte e o grupo que trocou o tema. 

 

Quanto à parte escrita, foi entregue um layout para os alunos colocarem o seu trabalho, com a 

ideia de no fim juntar tudo num documento que facilmente se poderia juntar e distribuir. 

A maior dificuldade dos alunos foi, na maioria dos casos, entender certos pontos da avaliação, 

como por exemplo não perceberem a correta forma de usar o layout e deixarem páginas em 

branco como se fosse uma capa. 

 

 

 

 

2
7% 1

4%

4
14%

14
50%

7
25%

< 10

10 a 12

12 a 15

15 a 18

18 a 20



 
 

42 
 

No global, mais uma vez, foi realizado um bom trabalho (Figura 28), em que a maioria dos grupos 

percebeu bem a função atribuída, sendo esse o principal objetivo. As maiores dificuldades foram 

mesmo a produção do documento, com alguma falta de capacidade de síntese e com uma 

explicação não muito clara para quem nunca tenha utilizado o programa. Ou seja na globalidade, 

os trabalhos menos bons ou negativos, deveram-se não a má informação mas a uma má 

comunicação da mesma. 

 

 
Figura 28: Exemplos da entrega final do Mini Manual (fonte: MGVE 2014/1512) 

 
 
A qualidade dos trabalhos está mais uma vez explicita na média dos mini manuais de 15.26 

valores, em que mais uma vez temos 3 classificações de destaque (dois 20 e um 19.6) e só 3 

negativas sendo a mais baixa um 8. 

As notas da entrega final (Figura 29), considerando o vídeo e o manual com igual peso, teve 

uma média de 15.65.Em certos casos uma parte compensou a outra, e não houve qualquer 

negativa. Assim, considerou-se este elemento uma boa adição à avaliação porque motivou os 

alunos à partilha de conhecimentos e à pesquisa para os seus problemas específicos. 
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Figura 29: Notas dos alunos na entrega final (mini manual e tutorial vídeo) (fonte: IA) 

 

 

3.1.5. Avaliação e Considerações Finais 

O Revit já tinha sido introduzido na UC de MGVE, em workshops de uma ou duas aulas, tendo 

o autor da presente tese colaborado nas sessões. No decorrer desses workshops percebeu-se 

que não se ganha nada em explicar um software como o Revit em duas aulas. Nesse tempo os 

alunos acabam por só modelar, não se apercebendo por isso de todas as vantagens de gestão 

de projeto que se tem, e também pouca noção adquirem sobre todas as informações disponíveis 

no modelo. 

Em boa hora as professoras Ana Tomé e Helena Rua mostraram abertura e vontade de dedicar 

o programa da UC totalmente ao Revit, havendo desde logo um trabalho conjunto para a 

reformulação da unidade curricular. 

O atual programa, e os critérios de avaliação, são resultado do cruzamento das ideias de duas 

professoras com experiência na lecionação de ferramentas de modelação, com um aluno com 

conhecimento em Revit, o qual por ser aluno conhecia as necessidades fulcrais para o sucesso 

do software junto dos alunos. As aulas dadas em anos anteriores foram um elemento 

fundamental de teste e perceção das valências a implementar para que a UC de MGVE fosse 

algo mais do que uma UC de modelação.   

 

Este primeiro ano com o Revit a tempo inteiro, pode-se considerar bem sucedido. A maneira 

como tudo foi preparado, e a experiência dos workshops, levou a que se conseguisse motivar os 

alunos para depois de aprenderem em aula as bases, irem muitas vezes sozinhos descobrir as 

funções que lhes faziam falta e colmatavam problemas. 
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Como pontos negativos temos a má preparação do laboratório para este software, levanto a 

muitos momentos mortos e algumas complicações em manter todos os alunos a par nas 

explicações iniciais. Algo que também correu mal, foi a atribuição inicial de trabalhos, que levou 

a tempo perdido, e que em certos casos levou a casos de estudo mais fáceis, tendo-se corrigido 

essa desigualdade nos critérios de avaliação. 

 

As notas finais (Figura 30), são também o comprovar de que os alunos perceberam as várias 

valências do programa tendo interiorizado, a questão de não ser só desenho 3D, mas todo um 

modelo com todo o tipo de informação e que permite uma melhor gestão de projeto. 

Mesmo com critérios de avaliação que exploravam ao máximo uma correta modelação e 

colocação de informações, deixando como elemento quase secundário o desenho, a média final 

foi de 14.98, onde dos 29 grupos avaliados (28 mas num os elementos foram avaliados em 

separado), só um apresentou resultado negativo, após revisão de prova e época especial, e 

houve mesmo três grupos que apresentaram nota final 20, sendo um deles o grupo de Erasmus. 

Este, devido ao excessivo trabalho de modelação foi dispensado do resto da avaliação. 

De referir como pontos negativos na avaliação, a não exigência de notas mínimas em cada parte, 

levando a que por exemplo um aluno que não entregou uma das partes conseguisse com a 

modelação passar, e a pouca valorização da modelação, pois apesar de ter um peso final de 

55%, comparando o tempo gasto para este trabalho, os 10% da apresentação e 35% da entrega 

final, acabam por juntos ter um peso muito grande. Ambas as situações deveram ser tidas em 

conta nos critérios de avaliação, já a partir de 2015/16. 

 

 
Figura 30: Notas de final de semestre (fonte: IA) 

 
No final do semestre houve a necessidade de colher uma leitura geral da opinião dos alunos 

sobre esta mudança do CAD para o Revit. Como ponto negativo deste inquérito final temos o 
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facto de só 24 alunos terem respondido, devido a muitos com os exames ou férias não se terem 

disponibilizado. De qualquer forma acaba por ser uma amostra de cerca de metade dos alunos 

inscritos na cadeira. 

De destacar logo na primeira pergunta, o facto de 100% dos alunos ter respondido que mudar 

para o Revit em MGVE foi vantajoso, dos quais 75% diz já ter utilizado o programa fora de MGVE 

durante o ano, e 87,5% pensa vir a fazê-lo. Estes são resultados que comprovam o interesse 

demonstrado ao longo da UC, e que o investimento feito os deixou preparados para a utilização 

deste software no seu dia-a-dia, devendo esse ser o primeiro objetivo. 

Depois, para melhorar em anos futuros, tentou-se perceber que temas teriam sido os mais fáceis 

e mais difíceis de perceber. 

Quanto aqueles em que os alunos apresentaram mais dificuldades, há três que se destacam, o 

Terreno e as Famílias com 25% cada e as Coberturas com 16,7%. Quanto aos de maior 

facilidade, as Paredes com 41,7% e os Renders e Visualizações com 29,2%, tiveram maior 

destaque por serem temas acessíveis. Havia ainda nesta área, uma série de perguntas 

individuais para classificarem de 0 a 5 a compreensão de cada tema, onde se comprovam os 

resultados acima. 

Numa tentativa de compreender a opinião dos alunos sobre este tema na relação com o resto 

do plano curricular, foram formuladas três perguntas. 75% dos alunos dizem gostar que houvesse 

mais UCs de modelação no curso, e os mesmos 75% dizem que gostariam que houvesse relação 

de outras UCs com a modelação, sendo esse um dos objetivos desta tese. Por fim a introdução 

de uma cadeira de BIM no plano curricular, divide os alunos sendo que 50% é a favor e 50% 

contra. Tal pode ser resultado de só se ter abordado esse tema numa aula teórica. O convidado, 

usou uma linguagem demasiado técnica para quem estava a começar a entrar no tema. 

Quanto ao trabalho a realizar em próximos semestres, estão planeadas duas hipóteses. A 

primeira será desenvolver projetos no contexto dos laboratórios ISTAR, e em articulação ou não, 

com as unidades curriculares de ligação Tal permitiria aos alunos contacto com casos de estudo 

concretos, quase como um estágio, apesar de no máximo saírem do Instituto Superior Técnico 

para visitas de reconhecimento. Tais trabalhos deveriam ter uma dimensão adequada à sua 

realização nas aulas ou, em alternativa, reforçar o número de alunos por grupo de trabalho. A 

segunda hipótese é a colaboração com outras UCs realizando modelos de casos de estudo para 

reforçar o material didático e o apoio às aulas. Tal implicaria que os professores cedessem 

material suficiente, visto este ano inicialmente se ter tentado esta abordagem mas a informação 

disponível, tal como a dimensão dos casos de estudo, não os tornava realizáveis em tempo útil. 

Quanto ao trabalho secundário, poderá pensar-se em repetir o sistema dos mini manuais, ou 

algo que permita os alunos aprofundarem o seu conhecimento sobre as funções, mas também 

seria interessante arranjar alternativas práticas como, por exemplo, um acordo com uma cadeia 

de móveis, para que os alunos fizessem famílias dessas peças, o que levaria a um melhor 

conhecimento deste tema, que não é tão aprofundado noutros contextos de ensino e que pode 

ajudar os alunos a melhorar os seus projetos.  
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3.2. APRENDIZAGEM BASEADA NO CONFRONTO COM CASOS REAIS – A CASA DA CERCA (CENTRO 

DE ARTES CONTEMPORÂNEAS DE ALMADA) 

 

Um dos elementos com muita relevância noutras universidades, e que no curso de Arquitetura, 

tal como na maioria dos cursos do Instituto Superior Técnico não tem expressão, são os estágios 

como unidade curricular. Os estágios, com um número elevado de ECTS ocupam, em certo 

momento da formação do aluno, um tempo considerável. Visam, ainda no decurso da vida 

académica, estabelecer a aproximação à vida profissional. 

O facto de não existirem estágios no MIA leva muitos alunos a estranharem o início da vida 

profissional, sendo que cada vez mais temos alunos a colmatar essa falha com estágios 

procurados por moto próprio, ou mesmo investindo anos de interrupção do curso para terem essa 

aproximação à profissão. A maioria dos alunos que o fazem, apesar de sobrecarregarem a sua 

agenda, já complicada com as entregas do curso, dão a experiência como ganha, vendo muitas 

vezes o seu trabalho melhorar com o que aprenderam. Esta apreciação resulta da experiência 

empírica do autor desta tese e do seu conhecimento direto de casos ilustrativos das situações 

relatadas. 

 

Neste âmbito foi implementado um primeiro teste do que poderiam vir a ser estes estágios, ou 

não podendo haver estágios, trabalhos desenvolvidos em estreita colaboração com uma 

entidade exterior possibilitando aos alunos interagir com um problema real, com necessidades 

concretas e, com o aliciante adicional, da possibilidade de implementação prática dos resultados. 

Visto a orientação desta tese ser a modelação BIM, foi reativada uma parceria antiga do ISTAR 

com a Casa da Cerca, em Almada, dando a oportunidade a um pequeno grupo de alunos de 

participar nesta experiência piloto. 

A modelação da Casa da Cerca e todo esse trabalho envolvido, era a primeira hipótese do autor 

da presente tese, tendo-se desistido do tema na altura por falta de alguns dados relevantes os 

quais tardavam em aparecer, dificultando a correta execução dum modelo parametrizado. 

Como nessa altura os problemas tinham ficado identificados, e por haver vontade que o trabalho 

fosse realizado em qualquer circunstância, optou-se por reunir toda a documentação existente, 

visitar o espaço e conseguir uma parceria para levantar o que faltava, de modo a aproveitar todo 

o trabalho desenvolvido em conjunto com o ISTAR. 

 

A Casa da Cerca (Figura 31), é o Centro de Arte Contemporânea de Almada desde 1993, um 

espaço localizado na encosta Sul do Rio Tejo, e que proporciona uma vista privilegiada sobre 

Lisboa. 

A Casa da Cerca e os seus jardins envolventes possuem uma área com cerca de 14000 m2. A 

propriedade foi adquirida pela Câmara Municipal em 1988 visando preservar o património 

histórico da cidade. Entre 1992 e 1993 procederam-se a obras de recuperação e, em 1996, a 

Casa da Cerca foi promovida a Imóvel de Interesse Público. Para além do edifício principal, o 



47 
 

espaço inclui um jardim botânico, uma capela com azulejos setecentistas, uma antiga cisterna, 

um parque de esculturas e, ainda, um centro de documentação e investigação e um auditório 

com 60 lugares (CMA, s.d.). O acervo da Casa da Cerca abrange obras nas áreas temáticas do 

Desenho, da Pintura, Gravura, Escultura e Fotografia, entre outras produções artísticas. 

 

 
Figura 31: Casa da Cerca (fonte: CMA) 

 

Escolhido o caso de estudo para este projeto piloto, havia a necessidade de encontrar um método 

minimamente justo, para a escolha dos alunos participantes, pois apesar de em termos de nota 

de MGVE não terem nenhum benefício, iriam beneficiar duma formação extra em Revit e de 

outros benefícios relacionados com a imersão num contexto de projeto colaborativo, favorecendo 

processos de aprendizagem mais dinâmicos, centrados em problemas concretos e 

estimuladores da iniciativa dos alunos. 

Não havendo avaliações finais antes daquele que seria o prazo ideal para início do projeto de 

modelação da Casa da Cerca, permitindo uma escolha baseada nas melhores notas, a única 

hipótese seria esperar pelo fim das três primeiras aulas e identificar os alunos que se 

destacassem nas tarefas preliminares de modelação. Seriam esses os convidados. 

Esta intenção acabou por mudar, porque no fim da primeira e segunda aulas práticas, alguns 

alunos mais interessados questionaram se os cursos de Revit valiam a pena, quais seriam os 

melhores, e também onde poderiam arranjar material para melhorar os seus conhecimentos 

neste software. 

Apesar do risco em escolher um grupo de alunos sem avaliação prévia do seu domínio do 

software Revit, optou-se por alterar o critério de seleção. Assim, foram preferidos os alunos que 

tinham comunicado o seu interesse, por se entender mais importante para o sucesso da iniciativa 

reunir um grupo motivado. As eventuais falhas individuais seriam colmatadas com sessões de 

esclarecimento específicas. A estes cinco alunos que manifestaram interesse, e de forma a 

ajudar a acelerar os processos de modelação, juntaram-se duas alunas, já com conhecimentos 

de modelação em Revit, as quais aceitaram o desafio vendo no projeto uma oportunidade de 

aplicar e aprofundar esses conhecimentos. 
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Foi marcada então uma primeira reunião com os sete alunos escolhidos13, onde lhes foi 

comunicada a ideia geral do projeto, as vantagens da sua participação e as regras a cumprir. 

Houve uma primeira introdução ao tema, sendo-lhes explicado que teriam a hipótese de trabalhar 

com um caso de estudo real e suas implicações, i.e. com acesso privilegiado ao espaço da Casa, 

sua história e usos passados e presentes, desenvolvendo uma modelação complexa em regime 

colaborativo no âmbito de um grupo de trabalho alargado. Foram identificadas vantagens e 

responsabilidades de cada um dos intervenientes (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Vantagens e Responsabilidades dos intervenientes 

Intervenientes Vantagens Responsabilidades 

Alunos 

- formação ao nível de Revit 
- ajuda em Revit nos seus projetos 
pessoais 
- outras formações e possibilidade 
de trabalhar com novos sistemas 
(e.g. Laser Scanning) 
- possibilidade de trabalhar com 
clientes e parceiros reais 
- horários de trabalho flexíveis 
(tentativa de não sobrecarregar o 
horário em semanas críticas) 

- cumprir prazos 
- marcar presença em reuniões 
semanais 
- entrega dos ficheiros a todos os 
colegas 
- prolongar o semestre até fim de 
julho para preparar material 

João Veiga 

- dados para a tese 
- formações e possibilidade de 
trabalhar com novos sistemas (e.g. 
Laser Scanning) 

- investimento de tempo na gestão 
do grupo 
- disponibilidade para as dúvidas 
dos alunos 

Ana Tomé 

- dados para futuros trabalhos 
- formações e possibilidade de 
trabalhar com novos sistemas (e.g. 
Laser Scanning) 

- disponibilidade de tempo, 
principalmente para gerir a relação 
entre as várias partes e garantir o 
projeto 

ISTAR 

- parcerias com interessados no 
projeto 
- base de alunos que possam 
colaborar em futuros projetos 
- portefólio de trabalhos 

- assegurar as condições ao normal 
desenvolvimento do projeto 

CMA 
- modelo da Casa da Cerca 
- levantamento dos dados que não 
existiam 

- disponibilizar dados necessários 
- permitir o acesso aos locais 

 

Depois de todas as partes saberem as suas vantagens e responsabilidades, decidiu-se avançar 

para o projeto de imediato, estabelecendo-se como ponto inicial uma visita para os alunos 

conhecerem o espaço e levantarem os dados existentes. 

 

 

 

                                                      
13 Afonso Nunes, Cristina Sousa, Joana Tavares, Mariana Sousa, Mariana Trancoso, Nuno Arnaud e 
Patrícia Ramos (MGVE 2014-15) 
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De notar que, mais tarde, se juntaram a este processo mais duas parcerias: a Topcon14, empresa 

que entre outras atividades é fornecedora de equipamentos e serviços ligados ao laser scanning, 

e a Estupe15, empresa representante da Autodesk e com know-how na área da modelação BIM. 

A entrada destes elementos forneceu material e meios que possibilitaram outra densidade do 

trabalho, e que justificaram uma parceria com o ISTAR para trabalhos futuros. 

 

 

3.2.1. Visitas ao Local – Conhecer a Casa 

Diversas visitas ao local já tinham sido realizadas pelo autor da presente tese (a propósito do 

primeiro tema da sua tese). Mas, presentemente, era necessário dar a conhecer a Casa aos 

alunos. 

Assim, no dia 1 de abril de 2015, os alunos, acompanhados do autor da tese e da professora 

Ana Tomé, dirigiram-se ao local onde foram recebidos pela diretora da Casa, a Dr.ª Ana Isabel 

Ribeiro. 

A visita permitiu visitar todos os espaços interiores, e experienciar também os exteriores (visando 

a sua modelação posterior), nomeadamente, a relação da Casa com o rio e com a margem norte. 

 

Esta atividade considerou cinco pontos importantes: 

- visita ao exterior da casa, para perceber a organização dos espaços ajardinados e a 

envolvente próxima, parte integrante da modelação; 

- visita ao interior, com apoio de plantas para identificar eventuais discrepâncias entre os 

espaços reais a modelar e os representados; 

- identificação dos elementos a serem modelados como famílias, assinalando repetições 

ou variações dos mesmos; 

- levantamento e medição de elementos em falta ou incorretos; 

- reunião do grupo para avaliação do material disponível, e verificação dos elementos 

omissos, tendo-se identificado a cisterna e a planta topográfica como os maiores 

problemas; 

 

Por fim houve uma troca de ideias com os responsáveis da Casa, para combinar futuras visitas, 

definir os melhores modos de comunicação para acelerar o processo, e para perceber se seria 

possível arranjar mais dados sobre a cisterna e a planta topográfica visando a melhoria dos 

inputs para a modelação. 

 

 

 

                                                      
14http://topconpositioningportugal.com/pt 
15http://www.estupe.com/ 
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3.2.2. Organização e Modelação 

Após a visita o processo de trabalho foi logo iniciado. 

Visto o BIM assentar numa lógica de trabalho cooperativo, tentou-se chegar a um modo de 

trabalho que assegurasse o funcionamento em simultâneo de todos os elementos do grupo, 

visando produzir o máximo de trabalho no menor intervalo de tempo, e exigindo o menor número 

de correções durante a junção das várias partes. Além disto, era necessário garantir um método 

de trabalho eficaz, evitando sobreposições com as agendas dos alunos e do autor desta tese, 

coordenador do projeto. 

O processo de trabalho (Figura 32) foi decidido em conjunto, porque o objetivo era os alunos 

adotarem um método que lhes fosse confortável. Após a primeira reunião, decidiu-se que este 

iria ter três componentes. 

Em primeiro lugar, optou-se por uma única reunião semanal, para não interferir com os 

compromissos escolares. Nesta reunião haveria uma primeira análise ao trabalho realizado por 

cada aluno, seguido duma nova divisão de trabalho, e por fim o esclarecimento de dúvidas, quer 

sobre o projeto da Casa da Cerca, quer sobre qualquer outro trabalho dos alunos - este foi um 

dos pontos combinados com eles. 

Em segundo lugar, procedeu-se à divisão das famílias, principalmente de janelas e portas, a 

criar. Observou-se que o edifício, com uma forma em U, tinha sete fachadas (quatro exteriores e 

três no pátio interior), o que permitia uma distribuição equitativa pelos sete alunos (Figura 33). 

Seria apenas necessário ir ajustando a carga de trabalho de cada um, dado existirem fachadas 

com poucas famílias ou com famílias repetidas. 

Por fim, o restante trabalho seria realizado num sistema rotativo: o modelo era iniciado por um 

aluno o qual realizava a sua tarefa, a seguir ia ao coordenador do projeto que listava os 

problemas, voltava para esse aluno, que corrigia e entregava ao próximo, e assim 

sucessivamente. 

Esta metodologia permitiu que o modelo principal fosse evoluindo, e sempre que um aluno não 

estava a trabalhar no modelo principal, sabia quais as famílias a criar para completar a sua parte. 

O trabalho completo resultaria da reunião do modelo principal e dos outros ficheiros contendo as 

janelas, portas e todos os outros elementos necessários. 

 
Figura 32: Esquema de trabalho da modelação da Casa da Cerca (fonte: IA) 
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Figura 33: Planta de divisão das fachadas da Casa da Cerca (fonte: IA) 

 

Logo a partir da primeira reunião revelou-se uma grande discrepância entre o trabalho geral e o 

das famílias. Se no primeiro caso qualquer decisão era sempre guardada para a reunião semanal 

e para que fosse decidido por todos, no caso das famílias os alunos assumiram total autonomia, 

havendo mesmo alunos que tinham quase a totalidade das suas famílias (Figura 34) ao fim da 

primeira semana. De notar também que enquanto no ficheiro base, esperavam por discutir as 

decisões mais importantes com o coordenador, e apresentavam mais dúvidas, no trabalho 

individual optaram quase sempre pela troca de ideias entre eles, o que fomentou mais o trabalho 

de grupo do que era esperado, e onde as duas alunas com formação em Revit se mostraram 

fulcrais para o sucesso do trabalho dos colegas. 

Devido a este trabalho cooperativo, decidiu-se na primeira semana que as duas alunas 

desenvolveriam uma janela e uma porta, as quais, após aprovação pela coordenação, foram 

levadas para a reunião tendo sido elas a explicar aos colegas o método a usar e como tinham 

feito para chegar aqueles resultados. 

 

 
Figura 34: Família de janela da Casa da Cerca (fonte: MGVE 2014/1516) 

 

                                                      
16 Mariana Trancoso 
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No campo das dúvidas, há a assinalar que, devido à motivação extra pela qual foram escolhidos, 

os alunos mostraram sempre bastante autonomia perante os problemas encontrados. Por este 

motivo certas reuniões acabaram por ser um simples balanço do estado do trabalho. Excetuando 

as dúvidas referentes às famílias de portas e janelas, na primeira reunião, (motivadas pela breve 

abordagem do tema nas aulas de MGVE), os alunos nunca apresentaram dúvidas ao longo do 

trabalho, uma vez que este tipo de software já têm uma base de dados e vídeos muito grande 

disponível na internet. A maioria das questões são solúveis com uma pesquisa rápida, sendo 

muitas vezes o único problema os termos com que se pesquisa. 

Os problemas levantados foram por isso não relativamente ao programa, mas sim relativamente 

à melhor maneira de abordar os problemas que a modelação levanta. Na primeira fase em que 

se preparou algum terreno, surgiram questões sobre o melhor modo de dividir os terrenos para 

a sua edição não suscitar incorreções posteriores. Mas as dúvidas que os alunos levantaram 

foram, não sobre como fazer, mas sim sobre a melhor divisão para o caso concreto, por ser uma 

questão estratégica para o resto do projeto. 

A partir daí as questões levantadas foram sempre de estratégia, ou seja, de como abordar o 

problema e não de como utilizar o programa. Até ao momento, e tendo em conta que o projeto 

teve um atraso e continuará no ano letivo seguinte, foram discutidas questões sobre: 

- terreno e a sua divisão; 

- colocação das plantas base e orientação do trabalho; 

- sequência de modelação, consoante os prazos existentes; 

- colocação dos Building Pads; 

- identificação e correta colocação dos níveis, que permitam uma relação coerente entre 

elementos; 

- primeira modelação de paredes e lajes, com a maior correção possível visando uma 

primeira noção do edificado; 

- primeira inserção das famílias. 

De assinalar ainda os problemas levantados nas primeiras sessões tais como sistemas Windows 

emulados em computadores Mac (provocando o mau desempenho de algumas funções) e, a 

pouca capacidade de processamento de alguns computadores (quando o trabalho começa a ter 

muita envolvente e fica demasiado pesado). No início estas situações levantaram problemas por 

alguns computadores correrem ainda perfeitamente o modelo enquanto outros, mesmo nessa 

fase inicial, já bloquearem e atrasarem o trabalho. 

 

No decurso do trabalho, houve a necessidade de ir fazendo correções. Começaram a diferenciar-

se dois tipos de comportamento: alunos que simplesmente cumpriam o pedido e depois 

deixavam de se preocupar com a continuação do projeto, e outros sempre disponíveis para 

qualquer trabalho. Neste contexto, a entrada em fase de exames conduziu a que o projeto tivesse 

uma primeira fase de suspensão para que os alunos não fossem prejudicados nas entregas finais 

e avaliações. 
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No entanto, ainda durante este período de suspensão deu-se a indicação aos alunos (dado cada 

um saber qual a sua fachada), que nos tempos livres poderiam e deveriam adiantar trabalho. 

Mais uma vez, aconteceu uns alunos cumprirem enquanto outros pararem por completo.  

Nesta fase havia, portanto, terreno, uma primeira modelação de paredes e lajes, e os ficheiros 

soltos das famílias. Estes apresentavam uma clara diferença de qualidade entre alunos e, mesmo 

entre os que trabalham melhor, havia diferenças devido ao método usado. Alguns alunos não 

tinham ainda completado as famílias que lhes eram destinadas. Devido ao estado da modelação, 

ao menor interesse de alguns dos participantes, e à entrada em período de férias, decidiu-se 

pela continuação do projeto no próximo semestre, quando seria mais fácil entrar em contacto 

com todos os intervenientes e manter reuniões regulares, o que não interferia com as pretensões 

camarárias. 

 

Por fim, uma reunião com a Câmara Municipal de Almada, nomeadamente ao nível da Vereação 

da Cultura, levou à necessidade de compilar todo o material existente, e à junção de parte das 

famílias ao modelo para dar uma real noção do trabalho já realizado. 

Devido ao período de férias e o grupo de trabalho estar disperso houve uma dificuldade inicial 

em reunir os dados. 

Nesta situação, destacaram-se as duas alunas que tinham tido curso de Revit as quais, apesar 

das dificuldades de comunicação com alguns colegas, tentaram reunir o material possível. No 

período de uma semana, e só com uma aluna a modelar, foi possível realizar um bom trabalho 

o qual envolveu as seguintes fases: 

- reunião de material existente; 

- correção, e alguma estandardização, das famílias criadas para não haver 

discrepâncias; 

- correção do modelo base devido a faltas, e a espessuras incorretas, ou para melhor 

encaixar as famílias existentes; 

- inserção das famílias anteriormente criadas. 
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O resultado final (Figura 35), foi do agrado da Vereação, apesar de faltarem elementos 

importantes para a compreensão do edifício, como as escadarias, as colunas e a cobertura. 

Permitiu ao coordenador do projeto a noção do trabalho já efetuado, entender os erros a corrigir 

em trabalhos com alunos nos anos vindouros, e adquirir a noção do trabalho necessário no 

próximo semestre para concluir o projeto de modelação, o qual servirá de portefólio para futuros 

trabalhos. 

 

 
Figura 35: Exemplo mostrado à CMA da modelação (fonte: IA) 

 

Na globalidade esta experiência de colocar os alunos em ambiente real, foi bastante 

compensadora, e todos os alunos envolvidos mostraram claramente melhorias e mais método 

de trabalho relativamente ao apresentado por outros colegas, ou mesmo por eles antes de 

entrarem no projeto.  

Como em qualquer trabalho houve sempre alunos que se destacaram muito, tanto pela qualidade 

do trabalho como pela maior disponibilidade em resolver os problemas e colaborar, mesmo em 

períodos mais críticos. De destacar que o grupo de alunos que se mostraram sempre disponíveis 

mesmo em período de férias, são também os que conseguem atingir melhores resultados de 

modelação e que chegaram ao final com um nível global maior, sendo esse destaque bem 

vincado. De notar ainda que apesar das duas alunas que já tinham tido formação apresentarem 

sempre um resultado melhor com os outros, o que é normal por começarem com um nível inicial 

mais alto que os outros, os restantes que se mostraram sempre disponíveis mostraram uma 

evolução bastante maior que as dos alunos não integrados neste projeto com um caso de estudo 

real. 

Há por isso uma perceção de que esta abordagem foi bem sucedida, e que se podem 

desenvolver projetos dentro do ISTAR, que permitam adquirir meios para este laboratório sendo, 

ao mesmo tempo, um bom método para os alunos evoluírem nestas áreas. Pensa-se ainda que 

o conceito criado com a modelação poderá e deverá ser usado com outras valências do curso, 
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permitindo uma maior permeabilidade deste com a sociedade e realidade fora do Instituto 

Superior Técnico. 

Como pontos negativos, a corrigir no futuro próximo temos: 1) a sobrecarga de trabalho de uns 

por desinteresse e afastamento dos outros; 2) a necessidade de máquinas mais potentes para 

aguentar trabalhos mais pesados e, por fim, 3) o incumprimento de algumas das datas previstas. 

No primeiro problema haverá duas soluções possíveis: 1) a integração destes trabalhos numa 

UC de estágio (como já referido), acedida em função de uma determinada prestação dos alunos 

em aulas ou trabalhos preliminares ou, 2) (caso os estágios não sejam implementados ou 

enquanto não o são), a criação de checklists periódicas como meio de controlar a prestação de 

cada aluno, individualmente e em grupo; os alunos que não cumpram os requisitos mínimos 

serão preteridos dando oportunidade a outros alunos. 

No segundo caso, pensa-se que com a realização de trabalhos para o exterior será possível, 

paulatinamente, melhorar as condições de trabalho, não para as aulas mas para estes trabalhos 

mais exigentes quanto a capacidade de hardware. Outra hipótese será o estabelecimento de 

parcerias que levem as empresas a ceder equipamento em troca de serviços. Claro que em 

casos de estágios no exterior os problemas de hardware passam a ser da responsabilidade da 

empresa em questão. Por fim, no terceiro caso, a solução é bem simples: a criação protocolos 

com uma entidade cliente obrigará a estabelecer um prazo e a cumpri-lo ou, caso não haja prazo, 

este cria-se internamente para não deixar arrastar os trabalhos e prejudicar a oportunidade de 

realização de outros. 

Havia por fim a necessidade de perceber a pertinência da continuação destes trabalhos. 

Baseado nesta primeira experiência com a Casa da Cerca, e também no trabalho do Fórum 

Romeu Correia realizado em MGVE, vê-se que há interesse das entidades em terem os seus 

edifícios bem documentados. A juntar a isto houve reuniões com outras entidades a mostrar 

interesse nos trabalhos realizados e a ponderar avançar com parcerias para trabalhos com o 

ISTAR, percebendo o valor de ter elementos em plena formação associados a coordenadores 

com maior experiência, recebendo em troca trabalhos competentes, obviamente com um custo 

mais reduzido, e o benefício de estarem a contribuir para a comunidade universitária. 

Neste momento há a garantia da continuidade do trabalho da Casa da Cerca, tendo ainda de se 

discutir prazos e, devido a alguns dos problemas já apresentados, decidir a constituição da 

equipa inicial e suas eventuais alterações. 

Com o interesse demonstrado, pretende-se fomentar este tipo de trabalhos e apoiar o seu 

desenvolvimento através do estabelecimento de parcerias com empresas (como a Topcon 

Positioning Portugal e a Estupe), as quais podem contribuir com o seu know-how tecnológico 

para o robustecimento dos resultados e o enriquecimento das experiências de aprendizagem. 

Deste modo, é possível garantir a possibilidade de integração a mais alunos e claro, melhorar as 

condições do ISTAR para que este tenha cada vez mais hipóteses de experimentar outras áreas 

da arquitetura. 
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3.2.3. Integração de Levantamento por Laser Scanning 

Um dos problemas detetados no trabalho da Casa da Cerca, e um dos motivos de abandono do 

tema como tese, foi o da falta de dados, principalmente de parte da topografia a qual estava 

incompleta, e de espaços como a cisterna que não tinha quaisquer dados disponíveis. 

Devido ao interesse do autor da presente tese em tecnologia, havia o prévio conhecimento duma 

tecnologia em expansão, o Laser Scanning. 

 

O Laser Scanning é uma tecnologia que, com um scanner facilmente configurável, e 

normalmente com uma configuração prévia, permite com o premir de um só botão fazer uma 

série de varrimentos, que levantam milhões de pontos. Após os levantamentos, e com a 

sobreposição de dados permite que se ‘Capture a Realidade’ (Topcon, 2015). Esta nova 

tecnologia de medição e digitalização, permite adquirir informação 2D e 3D muito mais precisa, 

combatendo falhas de informação dos métodos tradicionais os quais capturam muito menos 

pontos de informação. As grandes vantagens deste sistema respeitam à precisão dos dados 

obtidos e ao detalhe. Por exemplo, numa parede em vez de se levantar os pontos limites da 

mesma originando planos, levantam-se todos os pontos percebendo-se assim qualquer 

deformação. 

O aparelho lê cada ponto considerando o ângulo horizontal, ângulo vertical e distância (Figura 
36), ficando cada ponto perfeitamente referenciado, reconstruindo-se assim o objeto. Conforme 

a maior ou menor definição pretendida, configura-se o aparelho para esse objetivo sendo 

necessários mais ou menos levantamentos. 

 

 
Figura 36: Funcionamento Laser Scanning (fonte: adaptado de Topcon(2014)) 
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Muitos destes lasers têm agora também incorporada uma câmara permitindo uma leitura das 

coordenadas dos pontos. Devido à foto cada ponto terá um parâmetro de cor associado, podendo 

depois modelar-se ou usar só a nuvem, dependendo do que é pretendido (Figura 37). 

 

 
Figura 37: Esquema de colorização da nuvem de pontos (fonte: CCT17, s.d.) 

 

Como qualquer tecnologia, apresenta ainda alguns problemas, os quais podem ser minorados 

com a preparação prévia do trabalho. Os problemas principais são: 1) a luz ambiente que diminui 

o alcance e aumenta o ruído, podendo se evitar a luz direta e aumentar a resolução; 2) as 

reflexões em materiais brilhantes, podendo reduzir-se a distância e aumentar o ângulo de 

incidência, e por fim 3) as cores escuras por refletirem menos luz, logo menos dados, podendo 

mais uma vez reduzir-se a distância e aumentar a resolução (Topcon, 2014).Outra questão a ter 

em conta é a relação distância e informação: quanto mais longe, menor o número de pontos 

alcançado levando a uma menor definição dos objetos (Figura 38). Este problema pode ser 

combatido com mais varrimentos a distâncias mais curtas. 

 

 
Figura 38: Densidade de pontos conforme a distância (fonte: Topcon, 2014) 

 

                                                      
17http://www.cctintl.com/services-and-training/laser-scanning-services 
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Quanto à globalidade dos laser scanners, a questão da segurança é de bastante relevância para 

garantir a segurança de quem o opera e de quem está nas imediações, havendo uma lista 

(Tabela 6) com as classes dos lasers, e os riscos correspondentes. 

 
Tabela 6: Classes dos Lasers e risco (informação Topcon cedida oralmente) 

Classes Risco 
1 Seguro em todas as condições 
2 A reação palpebral proporciona adequada proteção 

3R Potencialmente perigoso à visão direta prolongada 
3B Sempre perigoso à visão direta 
4 Pode causar danos inclusive sobre a pele 

 
Uma das grandes vantagens dos sistemas de laser scanning mais recentes é a evolução no 

processo de registo, ou seja, a maneira de relacionar uns varrimentos com os outros. Há cada 

vez mais hipóteses, sendo uma das mais comuns, o uso de alvos criados (Figura 39) ou 

referências do local, os quais ao serem lidos num varrimento, nos varrimentos seguintes o 

aparelho reconhece-os e relaciona os varrimentos que têm alvos em comum. Atualmente há 

também aparelhos que já não necessitam de referências reconhecendo a sua posição de modo 

automático.  

 
Figura 39: Exemplos de alvos (fonte: Topcon, 2014) 

 
No registo relativo, efetuado no local, e em qualquer das situações, é necessário um varrimento 

de referência, ao qual todos os outros varrimentos vão estar relacionados num sistema de 

coordenadas próprio. Tal facilita o sistema reconhecer as várias posições em que o scanner 

esteve e relacionar as nuvens obtidas. Há também a hipótese de fazer um registo absoluto, 

complementando o levantamento com georreferenciação que nos dá a posição exata dos 

varrimentos num qualquer mapa (Figura 40). 

 
Figura 40: Esquema de referenciação de varrimentos (fonte: Topcon, 2014) 
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O método de trabalho (Figura 41) a utilizar terá sempre a mesma base, e deve ser feito em 

sistema cíclico para ir otimizando o resultado final. Deve-se então começar por uma visita ao 

local, para conhecer o espaço e as condições de trabalho e planear o levantamento, o material 

a utilizar e o número de varrimentos a realizar. De seguida, deve-se proceder ao levantamento 

com o pré registo já explicado anteriormente. Com a nuvem de pontos levantada, o trabalho 

passa a ser de escritório, com o tratamento dos dados e o posicionamento correto dos 

varrimentos, para ir otimizando a nuvem de dados final. A partir daqui pode-se optar por dois 

caminhos: 1) importar o ficheiro para um programa e fazer modelação 3D, total ou parcial, 

modelando só o que se vai acrescentar, ou então 2) utilizar os dados em bruto com a criação de 

visitas virtuais ou simplesmente para medições ou para levantamento dos dados necessários. 

 

 
Figura 41: Workflow em Laser Scanning (fonte: IA) 

 

De notar que o laser scanning, conforme se utilizam os dados em bruto (i.e. a nuvem em si) ou 

como input de programas de modelação, permite múltiplas aplicações em áreas muito diversas 

(e.g. AEC e ciência forense) (Figura 42). Certamente, a expansão da tecnologia irá revelando 

outras sendo o limite a imaginação. 

 

 
Figura 42: Exemplo de aplicações do Laser Scanning (fonte: IA) 
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Devido ao custo destes sistemas, só seria possível realizar este trabalho com a cedência de 

equipamento por parte duma empresa. Entrou-se em contacto com a empresa Topcon, para 

saber da hipótese em estabelecer uma parceria com o ISTAR e através disso conseguir divulgar 

a solução tecnológica junto da comunidade académica, sendo a contrapartida a oferta de 

melhores condições no uso do equipamento e a possibilidade de usar os dados em âmbito de 

tese e de divulgação dos projetos do ISTAR. 

A abertura da Topcon ao trabalho foi fulcral para se conseguir em tempo útil introduzir o laser 

scanning no trabalho da Casa da Cerca. Assim, o protocolo com o ISTAR foi viabilizado através 

da FUNDEC (e em conjunto com a empresa Estupe) e nesse âmbito foi pedido e autorizado um 

primeiro trabalho de levantamento na Casa da Cerca. Foram levantados apenas pontos 

importantes para o que faltava (cisterna) e outros para perceber o tipo de trabalhos que mais 

tarde podem ser realizados (retábulo da capela). 

 

Apesar de ser um trabalho de âmbito académico, e por existir o protocolo, preferiu cumprir-se 

com todas as fases de trabalho, tanto para perceber onde se pode melhorar em futuros trabalhos 

como para permitir que quem estava a aprender se habituasse a este método. 

Assim foi realizada uma visita prévia onde, devido aos trabalhos dos alunos, só estiveram 

presentes o perito da Topcon e o autor da tese. Nessa visita foi dada a conhecer a Casa da 

Cerca e os seus espaços, e foi discutido o que seria possível levantar num dia de trabalho, e 

quantos varrimentos seriam realizados em cada espaço.  

 O objetivo era o trabalho ser maioritariamente realizado pelos alunos. Tal não ia atrasar em 

muito o processo de levantamento devido a ser realmente simples utilizar o laser. 

Assim ficou decidido levantar: 1) as quatro fachadas exteriores e o pátio central, (criando logo 

uma visualização geral do edifício), 2) a cisterna por não haver qualquer dado sobre esta, 3) a 

capela, por envolver duplo piso e 4) o altar por ser difícil de modelar poderia ser utilizado 

diretamente no modelo. 

 
A sessão de trabalho para o levantamento foi marcada para o dia 5 de maio de 2015, começando 

com uma breve explicação do aparelho que se iria utilizar, o Faro Focus3D S120 (Figura 
43).Para além das características comuns a estes leitores, as que foram transmitidas foram 

(Topcon, 2013): 

- integração dum ecrã táctil, para facilitar a configuração e visualizar o varrimento; 

- pequeno e leve (5 Kgs), sendo o menor scanner 3D já produzido; 

- modelo com câmara incorporada, permitindo a colorização da nuvem (até 70 

Megapixel); 

- não necessita alvos; 

- o tripé pode ser colocado torto porque o inclinómetro de duplo eixo vê a diferença à 

vertical; 

- gravação em cartão SD, para maior facilidade de transmissão de dados; 
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- bateria de duração de 3 a 4 horas, podendo funcionar ligado à corrente; 

- Wifi, que permite controlar o varrimento à distância através de um browser; 

- erro de +/- 2mm a 10 metros; 

- leitura até 120 metros; 

- velocidade máxima de 976000 pontos por segundo; 

- leitura a 305º (vertical) e 360º (horizontal); 

- altímetro e compasso; 

- laser de classe 3R, sugerindo-se uma área de segurança de 1.70 metros para olhar 

diretamente. 

 

 
Figura 43: Laser Faro Focus3D S120 (fonte: IA) 

 

Como o objetivo era o autor da tese e os alunos fazerem os varrimentos, houve uma primeira 

explicação do processo de funcionamento do aparelho o qual, devido a só ter quatro botões no 

ecrã táctil, é muito simples. Somente dois botões são constantemente usados: o de começar a 

leitura e o de visualizar a leitura, permitindo uma primeira ideia do resultado e, caso se note faltas 

de algum elemento, pode levar à repetição do varrimento ou fazer mais para ler algo omisso. Os 

outros dois botões são meramente de configuração. Utilizam-se no início e depois, salvo a 

mudança de local e alguma exceção, não são mais alterados.  

Um dos botões gere os aspetos internos e os dados, como o nome do projeto, a localização 

dentro do projeto, (por exemplo, se estamos a ler a fachada Este ou Oeste), sendo este o único 

que se vai alterando para facilitar depois o trabalho de escritório. Também controlamos a maneira 

de contar os varrimentos e o facto do wifi estar ligado ou desligado. O outro botão controla as 

definições como o uso ou não de câmara (em locais sem luz é escusado estar ligado porque ao 

contrário do laser não lê) e a resolução, medida na distância entre dois pontos que estejam a 

100 m do aparelho. No caso usámos 1 ponto por centímetro a 100 metros, levando isto a que 

cada varrimento durasse cerca de 3 minutos e meio. 
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Para facilitar o trabalho de registo a fazer mais tarde no computador, optou-se por fazer um 

esquema com as diversas posições dos varrimentos (Figura 44), o que é comum neste tipo de 

trabalhos para facilitar a relação entre varrimentos, e principalmente quando se muda de local 

no projeto. 

 

 
Figura 44: Esquema manual das posições dos varrimentos (fonte: MGVE 2014/1518) 

 

O sistema de trabalho foi eficaz, tendo a partir do 2º levantamento alunos a controlar a máquina, 

começando por contornar a casa pelo exterior e tendo especial atenção nas zonas de transição 

entre uma e outra fachada (Figura 45). O processo, apesar de conduzido por pessoas 

inexperientes, correu sem problemas e sem necessidade de repetir varrimentos. Os tempos 

esperados para o trabalho foram cumpridos, apesar das curiosidades que os alunos iam 

questionando, por exemplo, como distinguir se a seguir a um varrimento era necessário visualizá-

lo no aparelho ou não. 

 

                                                      
18 Afonso Nunes 
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Figura 45: Aluna a realizar varrimento e zona de transição (fonte: IA) 

 

Seguiu-se o levantamento do pátio central, mais uma vez efetuado rapidamente, exigindo apenas 

uns levantamentos extra devido às árvores presentes e a um veículo estacionado 

temporariamente no pátio. Realizaram-se também levantamentos numa varanda e na escadaria 

de acesso ao pátio. 

 

Até esta fase tudo o que tinha sido levantado existia documentado, servindo principalmente para 

criar uma visualização da casa ou para confirmar dúvidas nas fachadas, mas o elemento seguinte 

era um dos pontos de interesse, mesmo por parte dos responsáveis pela Casa da Cerca, por 

não haver qualquer registo da antiga cisterna. 

Mais uma vez o trabalho foi efetuado com particular cuidado na transição entre zonas, sobretudo 

por esta transição envolver uma escadaria. Depois foram feitas leituras no interior onde foi 

necessário confirmar sempre o resultado (Figura 46), tanto para garantir dados suficientes, como 

por haver um sinal que poderia refletir o laser. 

 

 
Figura 46: Varrimento da cisterna e leitura no laser (fonte: IA) 
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De seguida foram levantados elementos extra, dispensando o cuidado na ligação com o resto 

dos outros elementos já levantados. Tal como previsto, foi levantada a capela, onde se demorou 

mais tempo para explicar a utilidade destes dados. Por exemplo, num modelo Revit poderíamos 

juntar ao modelo só a nuvem do altar, o qual devido à sua complexidade formal seria muito difícil 

ou mesmo impossível de modelar com eficácia. 

O trabalho correu eficazmente, de tal modo que ainda houve tempo para levantar uma sala de 

teto abobadado, cujo interesse residia na utilização dos dados para experimentar a modelação 

de interiores menos lineares. Por fim, devido a um trabalho fabricação digital previsto para MGVE 

(ponto 3.2.5), foram ainda efetuados diversos varrimentos a uma só janela para testar 

impressões 3D. 

 

Após isto o trabalho em campo ficou concluído, e tal como a montar, no fim foi muito fácil 

desmontar e arrumar o aparelho. 

O dia foi produtivo sendo que em cerca de 8 horas foi possível realizar 44 varrimentos (Tabela 
7), por pessoas sem qualquer experiência anterior, incluindo cerca de uma hora na introdução 

inicial e cerca de 30 minutos de paragem para almoço. 

 
Tabela 7: Número e Localização dos Varrimentos 

Local Abreviatura Nº de Varrimentos 
Este E 7 
Sul S 5 

Oeste O 6 
Norte N 4 

Átrio Central A 8 
Varandins V 2 

Pórtico P 2 
Cisterna C 3 
Capela Cap 2 

Sala S2 1 
Janela da Varanda T 4 

Total  44 
 
 

A participação da Topcon no trabalho permitiu a todos os intervenientes uma aprendizagem 

completa sobre o tema do laser scanning. O trabalho no terreno foi complementado por uma 

sessão de trabalho de escritório (Figura 47) para aprender, de maneira introdutória, a tratar os 

dados obtidos e conseguir bons resultados de visualização. 
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Figura 47: Sessão de trabalho em escritório (fonte: IA) 

 

O tratamento da informação processa-se no software Scene para o qual se importam os dados 

das nuvens. Estas são organizadas por clusters. Um cluster é um grupo organizado/sobreposto 

de nuvens com relações de vizinhança entre si (e.g., grupo da fachada poente, grupo da fachada 

sul, grupo da cisterna). A nuvem final é resultado da sobreposição dos clusters.  

A organização por cluster é definida no campo e o levantamento é feito com base nessa 

organização. Para facilitar, o nome dado a cada estacionamento tem uma referência ao cluster 

que se está a fazer, e.g., FS01 para o 1º estacionamento da Fachada Sul. Ao virar uma esquina 

muda-se de cluster, assim como quando se muda de zona ou se passa por uma porta. 

O trabalho de junção dos clusters é quase todo feito automaticamente, sendo só necessário, em 

alguns casos, fazer ajustes para melhor colocação de nuvens. Num primeiro posicionamento 

destas, feito automaticamente pelo software trabalhando a ‘Top View’ (Figura 48), este tenta 

juntar as plantas das nuvens. As zonas vermelhas indicam grandes desfasamentos entre nuvens 

e exigem intervenção manual para proceder à sua recolocação em planta e corte. Depois faz-se 

um posicionamento ‘Cloud to Cloud’, um processo automático que melhora a junção das nuvens. 

Por fim, também pode facilmente colorir-se a nuvem se tiver sido fotografado o local, em 

simultâneo com a captação dos pontos – cada ponto é colorido com a cor do respetivo pixel. 

 

 
Figura 48: Alinhamento de nuvens de pontos em Top View (fonte: Topcon, 2014) 
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Os resultados extraídos na sessão de trabalho foram surpreendentes, permitindo obter uma ideia 

geral do exterior da Casa da Cerca. Esta só poderia ser melhorada com o recurso a drones para 

capturar a parte superior dos telhados. Do processo resultaram dados para três situações 

distintas, sendo que inicialmente só se esperava obter os dados para a modelação em Revit. 

O primeiro resultado (Figura 49) foi a obtenção dos dados para Revit: após uma passagem 

rápida pelo Recap19 da Autodesk para otimizar a nuvem, os pontos ficam imediatamente prontos 

para importar, com muita facilidade. 

 

 
Figura 49: Nuvem de pontos da Casa da Cerca (fonte: IA) 

 
O segundo foi perceber que através de vários softwares próprios da marca, se consegue 

(anteriormente à importação para Revit), obter muitas visualizações e sobre estas determinar 

todo o tipo de dimensionamentos (Figura 50), o que para muito tipo de trabalhos é o suficiente 

como, por exemplo, tomar decisões em obra. 

 

 
Figura 50: Medição sobre a nuvem de pontos (fonte: IA) 

 
 

                                                      
19https://recap.autodesk.com/ 
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Por fim, foi ainda possível montar uma espécie de visita virtual (Figura 51) na qual, a partir dos 

pontos de vista do scanner, é possível visualizar panorâmicas de 360º, e navegar pelo espaço 

saltando de varrimento em varrimento – funcionalidades que, mais uma vez, oferecem enormes 

possibilidades dispensando o esforço de modelação, em certos casos, em que a navegação no 

contexto é o foco. 

 

 
Figura 51: Visita virtual no software Scene Webshare (fonte: IA) 

 

Estes acréscimos ao trabalho inicialmente previsto constituíram uma compensação para os 

alunos que investiram o seu tempo e assim aprenderam e puderam experimentar tecnologias 

dificilmente acessíveis de outra forma.  

 Os resultados obtidos permitiram já desenvolver algum trabalho de modelação, mas este terá 

sido apenas um dos pontos benéficos desta experiência. O mais significativo será, talvez, a 

aprendizagem de uma nova forma de obtenção de dados, a qual se pensa ser o futuro dos 

levantamentos de edifícios, e terá cada vez mais aplicações. 

Destaque-se, ainda, que esta experiência permitiu testar um trabalho cooperativo e organizado, 

em que todos puderam trabalhar para um objetivo comum, com o menor desperdício de tempo. 

Tal conhecimento poderá ser aplicado em qualquer outra área cujo trabalho seja desenvolvido 

em grupo, sendo este é um dos principais propósitos da metodologia BIM. 
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3.2.4. Experiências de Modelação para Fabricação Digital 

Uma das outras opções para avaliação na UC de MGVE, alternativa à modelação Revit, era o 

desenvolvimento de um trabalho de fabricação digital no laboratório do ISTAR que envolvesse, 

com recurso às várias máquinas disponíveis, a criação de um modelo físico. 

O grupo das duas alunas20 com conhecimentos prévios de Revit foi um dos grupos convidados 

para a realização deste trabalho, pois pouco teriam a aprender com mais um trabalho de 

modelação, tanto mais que também integravam o projeto da Cerca. E por esta razão, optaram 

por realizar um trabalho de fabricação digital sobre elementos da Casa. Puderam assim, por 

exemplo, usar a tecnologia de Laser Scanning para o seu levantamento e testar como 

funcionavam os dados obtidos para efeitos de impressão 3D. Criaram assim peças que puderam 

ser apresentadas à Vereadora da Cultura da CMA e à Diretora da Casa da Cerca. 

 

As alunas propuseram, como objetivo, a comparação de dois métodos diferentes: 

- levantamento tradicional, associado à gravação laser; 

- levantamento Laser Scanning, associado à impressão 3D. 

 

Começando pelo primeiro método, e descrevendo sumariamente o processo começou-se por 

modelar uma janela de sacada em Revit, com o cuidado de isolar cada uma das molduras 

visando a sua exportação para o Autocad, onde mais tarde foram definidas as propriedades 

certas para corte e gravação. 

Foram então escolhidos os materiais a utilizar e feitos os testes de velocidades de gravação para 

perceber como chegar às texturas pretendidas, e a escala a utilizar que seria 1:10. Utilizou-se 

acrílico para a cantaria, balsa para as várias molduras da janela e acetato para os vidros. Estes 

materiais foram escolhidos com ideia de dar textura ao acrílico para imitar a cantaria, e escurecer 

a balsa para as diferentes cores da janela. 

 

 
Figura 52: Testes de velocidade de gravação (fonte: MGVE 2014-1520) 

 
 
 

                                                      
20 Cristina Sousa, Patrícia Ramos e Paulina Plotczyk 
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Neste primeiro processo os problemas encontrados ao longo do trabalho foram, entre outros: 

- testes demorados; 

- potência (do laser) excessiva motivando alguns padrões queimados na balsa; 

- demora a processar padrões mais complicados no acrílico; 

- ficheiros com padrões muito pesados demoraram muito tempo a imprimir; 

- erro levou a compra de acrílico extrudido (em vez de vazado) o qual acabou por 

derreter; 

- o acrílico mais grosso teve de ser passado várias vezes na laser para cortar. 

Por fim foram realizados cortes e gravação, coladas as peças entre si e o conjunto a uma base 

para se poder manter vertical, chegando a um bom resultado final (Figura 53). 

 

 
Figura 53: Resultado do 1º método (fonte: MGVE 2014-1521) 

 
Para o segundo método foram utilizadas as nuvens de pontos obtidas durante o trabalho de 

Laser Scanning. De notar que, desde o início, se sabia que o método iria levantar dificuldades 

por ninguém envolvido ter antes testado este sistema, nem mesmo a empresa Topcon. 

Inicialmente escolheu-se a janela que se tinha levantado especificamente para o efeito, e tratou-

se a nuvem no programa Scene22, onde se isolou a janela que se pretendia. Posteriormente 

passou-se para o programa MeshLab23 (sugerido pela Topcon) para se criar a superfície da 

janela. 

                                                      
21Cristina Sousa, Patrícia Ramos e Paulina Plotczyk 
22http://www.faro.com/en-us/products/faro-software/scene/overview 
23http://meshlab.sourceforge.net/ 
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Durante esta fase surgiram vários problemas decorrentes da refletividade do vidro (Figura 54). 

Esta originou o aparecimento de pontos que não existiam, e este efeito acabou por gerar uma 

superfície com irregularidades. 

 

 
Figura 54: Nuvem de pontos da janela (fonte: MGVE 2014-1524) 

 

Daí ter-se optado por testar este método num objeto mais pequeno e sem vidro; escolheu-se 

uma das colunas do balaústre em frente à janela. 

Repetiram-se então os tratamentos no programa Scene e o resultado foi importado novamente 

para o MeshLab. Como o objeto não era o pretendido inicialmente houve falta de pontos da 

coluna, optando-se pela modelação em Revit (Figura 55), tentando fazê-la com duas extrusões, 

uma primeira usando o perfil transversal e outra com o longitudinal. 

Após este trabalho foi preciso utilizar outros comandos de Revit para completar as junções dos 

perfis e corrigir o topo da coluna, tentado obter o melhor resultado final possível. 

 
Figura 55: Modelação da coluna em Revit (fonte: MGVE 2014-1524) 

 

Foram obtidas duas extrusões completas, uma correta (modelada) e outra incorreta resultantes 

diretamente da nuvem. Os ficheiros foram gravados na extensão (.stl), com recurso a um plugin 

dado a operação não ser viável diretamente no Revit. 

Importando as extrusões para o software de impressão Insight (Figura 56) foi decidido imprimir 

às escalas 1:10, a escala do primeiro método, e 1:20 para ver se na escala de maior redução a 

diferença entre as duas extrusões daria resultados muito diferentes ou não. 

                                                      
24Cristina Sousa, Patrícia Ramos e Paulina Plotczyk 
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Figura 56: Coluna em Insight (fonte: MGVE 2014-1525) 

 
Realizados todos os procedimentos necessários para preparar a impressão de modo a gastar o 

menos possível de material, decidiu-se por imprimir uma vez a coluna perfeita e a imperfeita a 

1:20, uma vez a imperfeita a 1:10 e 6 fezes a perfeita a 1:10, para se colocar em frente à janela 

produzida no método 1. Depois dum primeiro problema com a impressora que não imprimiu tudo, 

e novos testes, conseguiu-se imprimir com qualidade suficiente para tirar conclusões (Figura 
57). 

 

 
Figura 57: Resultados das impressões das colunas (fonte: MGVE 2014-1525) 

 

O que se pode concluir, é que o primeiro método é menos problemático e mais simples, exigindo 

um planeamento prévio e testes, e onde a maior dificuldade se deveu aos materiais escolhidos.  

Já o segundo método, como esperado e devido a não haver um conhecimento prévio, levou a 

muitos problemas principalmente na regularização das superfícies, e até por se ter feito uma 

coluna para a qual não havia um bom levantamento. Em resultado disso, à escala 1:10 a coluna 

impressa a partir da nuvem está com diferenças bastante visíveis, enquanto na escala 1:20 a 

coluna já representa bem o que se quer mostrar àquela escala, apesar das suas deficiências. 

Sobre este segundo método, tem de se ter em conta que com experiência prévia os resultados 

podem ser bastante melhorados, tal como teria melhorado se tivesse havido um levantamento 

específico da nuvem de pontos da coluna. 

                                                      
25Cristina Sousa, Patrícia Ramos e Paulina Plotczyk 
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Apesar das dificuldades, a experiência foi positiva, abrindo mais um caminho de trabalho com as 

nuvens de pontos, tendo principalmente de se melhorar a aprendizagem neste campo e ter o 

cuidado de fazer mais varrimentos do objeto que se for usar. 

Contudo, e tendo em conta ser uma primeira experiência da qual já se esperava dificuldades, o 

resultado final da junção dos dois métodos atingiu bons resultados (Figura 58), já passíveis de 

serem apresentados, neste caso à CMA, transmitindo uma noção do que pode obter com a 

modelação física. 

 

 
Figura 58: Resultado final da janela com as colunas (fonte: MGVE 2014-1526) 

  

                                                      
26Cristina Sousa, Patrícia Ramos e Paulina Plotczyk 
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3.3. MANUAL REVIT PARA ESTUDANTES DE ARQUITETURA 

 

O trabalho necessário de preparação das aulas de MGVE, e de investigação do tema da presente 

tese, motivou a consulta de diversos manuais de Revit (Wing, 2014) (Krygiel et al., 2014) (Duell 

et al., 2014). Como já referido, estes manuais organizam-se segundo a descrição das funções 

do programa ao invés de seguirem uma explanação por fases de projeto. 

Muitos dos alunos que frequentam os cursos de Revit acabam então por não utilizar este 

software, quer pela insuficiência de colegas igualmente capacitados o que origina problemas de 

cooperação nos trabalhos de grupo, quer pelo modo como os cursos estão estruturados. Estes 

falham em pontos importantes para um estudante de arquitetura, não satisfazendo as exigências 

das muitas e diversas entregas de trabalhos académicos. 

Dispondo dos resultados dos outros trabalhos, e como já havia alguns dados nos mini manuais 

produzidos em aula, decidiu-se rentabilizar esse trabalho e tentar colmatar a falha das 

abordagens formativas correntes escrevendo um manual de Revit específico para estudantes de 

arquitetura. 

 

No âmbito do protocolo de colaboração firmado, solicitou-se a colaboração do Engº Nuno Santos, 

para que a Estupe, representante da Autodesk, apoiasse este livro procedendo à sua revisão. 

Tal parceria permitiria assegurar o rigor da metodologia descrita. A ideia foi bem recebida pela 

empresa a qual percebeu o valor do livro e até anteviu a possibilidade de posteriormente se 

alargar o conceito a outras especialidades. 

 

Com a ideia estruturada, e com intenção que este livro se constituísse como manual de MGVE 

já a partir do ano letivo 2015/16, houve a necessidade de estabelecer prazos para que o livro 

fosse publicado atempadamente. Tratando-se de um projeto pedagógico emergente no âmbito 

de uma unidade curricular no contexto do IST, foi contactada a IST Press. A editora mostrou-se 

disponível para apreciar o documento informando sobre os prazos normais de revisão e de 

produção (3 meses para cada fase). 

 

Por fim, como parte do trabalho tinha sido realizado em MGVE, foi escolhido um grupo de alunos, 

que se tivesse destacado nas avaliações da UC, para participar na sua produção. 

 

 

3.3.1. Organização, Estruturação e Divisão de Tarefas 

O projeto do livro começou só com dois intervenientes, os quais procuraram identificar a sua 

mais valia e os benefícios para o utilizador final. 

Com a ideia de que seria algo positivo e que iria ajudar particularmente os estudantes, pois 

colmataria a falha dos cursos, existentes baseados na explicação por funções, e dos manuais 

normalmente muito extensos e por isso pouco operacionais, avançou-se para o briefing do 
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projeto. Neste âmbito determinaram-se as fases de trabalho, a estrutura do livro, os parceiros, 

as tarefas e ideias iniciais, e os alunos a convidar. A ideia era produzir um documento aberto o 

qual, consoante a chegada dos restantes colaboradores, fosse sendo melhorado. A experiência 

dos mini manuais permitiu comprovar a mais-valia dos tutoriais vídeos como elementos 

complementares quanto à explicação dos procedimentos. Por esta razão foram também 

adotados no caso deste manual.   

 

A base de trabalho assentou na definição das tarefas e definição dos seus prazos máximos para 

que o livro pudesse sair no prazo desejado. Assim, identificaram-se os seguintes pontos, 

estabelecendo prazos que permitissem recuperar algum imprevisto ou atraso: 

- fecho da equipa; 

- fecho da estrutura do livro e conteúdos a produzir; 

- fecho da estrutura base dos vídeos que acompanham o livro; 

- lista de vídeos a produzir; 

- escolha do projeto de exemplo; 

- distribuição de tarefas; 

- layout base; 

- redação do livro; 

- revisão do livro; 

- entrega do livro (à IST Press); 

- produção dos vídeos;  

Sabendo a data do último ponto, e visto estarem ordenados cronologicamente, foram-se 

atribuindo datas aos pontos anteriores. 

 

Com a equipa maioritariamente completa, contactou-se a IST Press para colher algumas 

informações fundamentais, tais como regras e prazos de publicação. Contactou-se a Estupe, 

através do Engº Nuno Santos, para parceira assegurando em todas as fases uma revisão dos 

textos e esclarecendo sobre alguns dos temas sobre os quais havia menos conhecimento no 

grupo. Por fim contactaram-se os sete alunos escolhidos27, uns por terem sido melhores na 

redação dos textos e outros por se terem destacado na organização dos layouts. 

 

Com a equipa fechada, e a aprovação da Estupe quanto à ideia chave do livro, havia a 

necessidade de o estruturar.  

A ideia chave era (recorde-se) o desenvolvimento das matérias basear-se no acompanhamento 

do processo de projeto, lecionado em meio académico, ou seja explicando as funções quando 

elas são realmente necessárias, e fazê-lo de modo direto e sucinto. 

                                                      
27 Catarina Gonçalves, Cristina Sousa, José Freitas, Maria Carolina, Maria Freire, Mariana Trancoso e 
Patrícia Ramos (MGVE 2014-15) 
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Por exemplo, num livro ou curso de Revit correntes quando abordam o tema das paredes 

explicam tudo, desde a sua criação até à sua pormenorização; enquanto num projeto, nas 

primeiras entregas as paredes inicialmente estão lá só como elementos divisores do espaço e 

só muito mais tarde se procede ao trabalho de definir a sua constituição. 

Sendo assim, chegou-se a uma divisão do workflow de projeto (Tabela 8) discutida entre alunos, 

professores e profissionais de Revit, e que se acredita ser uma divisão equivalente ao processo 

que os estudantes de arquitetura (e, grosso modo, os profissionais) seguem para chegar ao 

resultado final. 

A estrutura, que durante a revisão final poderá sofrer pequenas alterações, apresenta uma 

introdução ao ambiente de modelação em Revit e as cinco fases que se entende serem as mais 

importantes para adequar o programa à sua utilização pelos estudantes. Para completar, e mais 

uma vez complementar muitas falhas dos cursos as quais explicam o abandono do programa 

por parte dos alunos, optou-se por criar uma série de anexos, onde se abordam as funções 

necessárias em qualquer fase do projeto, quer nas entregas intermédias, quer na preparação do 

modelo para produção e impressão para a entrega em papel. 

 

Tabela 8: Estrutura Base do Livro 
Fases Conteúdo 

Introdução - explicação do ambiente de trabalho 
- vistas (alçados, cortes, renders, etc…) 

1 
Preparação 

- receção e importação de dados 
- modelação da envolvente 
- preparação para projeto (correção do terreno e BuildingPad) 

2 
Ideia 

(conceptualização) 

- modelação de volumes e estrutura espacial 
- organização funcional 

3 
1ª Modelação 

- 1ª modelação, sem pormenores 
- lajes, portas/janelas, escadas/rampas, telhados 
- introdução de 2º piso 

4 
Correções 

- alterações de desenho (mudança do local ou forma das 
paredes e de todos os outros elementos) 

5 
Pormenorização 

- pormenorização dos desenhos 
- materiais 
- colocação de elementos para possíveis cortes construtivos 

Anexos 

- colocação de elementos extra 
- famílias parametrizadas 
- templates 
- folhas 
- impressões 
- outras funcionalidades 
- estruturas 

 

Com a estrutura base finalizada, houve uma primeira reunião com os alunos. 

Os coordenadores do projeto (professora Ana Tomé e o autor da tese) forneceriam toda a 

informação aos alunos e cada um modelava o seu projeto de exemplo extraindo as imagens e 

colocando em texto as ideias que lhe foram passadas pelos coordenadores. Segue-se uma 
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primeira revisão dos coordenadores e uma segunda por parte da Estupe. Durante este processo 

o modelo é corrigido e segue para o aluno seguinte para começar uma nova semana de trabalho. 

Este esquema de trabalho (Figura 59) permite não só potenciar mais uma vez o trabalho 

colaborativo defendido pelo BIM, como otimizar ao máximo a produção da equipa tentando 

reduzir ao mínimo o tempo despendido, numa tentativa de entregar o livro à IST Press a tempo 

de que a sua produção esteja concluída no início do 2º semestre de 2015/16. Assim, chegou-se 

a um calendário de compromisso (Figura 60), com uma margem de 2 a 3 semanas em caso de 

atrasos. A ideia de que o livro que estão a ajudar a produzir irá servir como manual para os seus 

colegas, manteve, desde a fase inicial, os alunos motivados. 

 
 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S D 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S 

Aluno 1              
       

Aluno 2              
             

Aluno 3              

Coordenadores              
             

Estupe              
             

Livro Final              
             

        
  Modelo  Fase 1 Livro    
  Anexo  Fase 2 Livro    
Figura 59: Esquema de trabalho de cada elemento (fonte: IA) 
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Figura 60: Calendário de trabalho do livro (fonte: IA) 
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No fim da reunião discutiu-se o que fazer na semana seguinte, uma semana vazia antes do 

calendário criado. Para o trabalho começar em condições de haver o mínimo de falhas, seria 

preciso o projeto que serviria de base ao livro e também o layout base para os alunos irem 

trabalhando diretamente num ficheiro quase final. Os coordenadores ficaram então com a função 

de encontrar o caso de projeto mais adequado e recolher todos os dados sobre o mesmo. 

Entretanto destacou-se uma aluna para o layout, o qual, mais uma vez, teria como base a junção 

de ideias dos melhores layouts dos trabalhos de MGVE. 

 

A última fase antes do trabalho correspondeu à escolha do projeto. 

Mais uma vez, pretendia-se que o trabalho fosse totalmente produzido no contexto do MIA do 

IST. Assim, optou-se pelo trabalho de um ex aluno, realizado durante o curso. Tal permitiria 

também aproximar o mais possível o livro ao processo de projeto, e aos seus destinatários, os 

alunos, ideia base do manual. 

Foi estabelecida uma série de critérios considerados importantes para a escolha do projeto: 

- projeto realizado numa das UCs de projeto de arquitetura do MIA do IST; 

- projeto dum aluno com boa nota; 

- preferência por projeto de casa unifamiliar, para ter menor dimensão; 

- projeto formalmente controlado;  

- preferência por projeto com 2 pisos, ou que o autor deixasse introduzir 

momentaneamente um segundo piso, para se poder explicar essa função; 

- autor do projeto disponível para colaborar e esclarecer dúvidas; 

- projeto bem documentado, não só na fase final mas também na fase inicial, desde os 

esquiços conceptuais; 

- alguma liberdade para simular elementos no projeto permitindo  algumas explicações 

adicionais. 

Com estes dados, contactou-se um conjunto de ex alunos com trabalhos potencialmente 

enquadráveis nas condições acima referidas. Aqueles com condições mais próximas do 

pretendido, eram trabalhos do 1º semestre do 3º ano. 

Assim, o número de candidatos reduziu-se bastante, revelando-se difícil chegar a uma escolha 

final. Alguns trabalhos eram ligeiramente mais complexos do que o desejado; outros não 

dispunham dos dados das fases intermédias; a maioria não tinha segundo piso e, em outros 

casos, o projeto era interessante mas o resultado visual não o era, constituindo uma 

desvantagem, por exemplo, quando destacado na capa do livro. 

Com todas as informações em mão, optou-se pelo trabalho de 1º semestre do 3º ano, realizado 

no ano letivo de 2011/12 pelo aluno André Ferreira28 (agora arquiteto), feito sob coordenação 

dos professores João Pedro Falcão de Campos, Filipa Mourão e Miguel Braz, o qual obteve a 

classificação de 15 valores. 

                                                      
28 http://andreadferreira91.wix.com/andreferreira 
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O trabalho recaía sobre uma habitação unifamiliar num espaço natural, junto à barragem 

Marechal Carmona, situada em Idanha-a-Nova, segundo um programa previamente 

estabelecido. 

O resultado final (Figura 61) respeita a uma casa implantada num terreno com acesso direto à 

barragem, dividida em dois núcleos, um mais privado e outro mais público. Os dois volumes 

apresentam uma ligeira rotação, a qual permite uma vista ampla sobre a barragem bem como 

uma melhor exposição solar (Ferreira, 2011). 

A casa apresentava em falta o 2º piso, mas o Arqtº André Ferreira autorizou a simulação de 

alterações que melhorassem o entendimento do livro, havendo um compromisso da parte dos 

seus autores quanto ao resultado final o qual seria fiel ao desenhado pelo autor. 

 
Figura 61: Planta da casa utilizada (fonte: André Ferreira, 2011) 

 

A preparação dos trabalhos de produção incluiu uma troca de contactos com a Estupe para 

acertar as datas de revisão e, também, agendar a formação sobre os temas de modelação menos 

dominados. 

 

 

3.3.2. Escrita e Produção 

Antes de iniciar redação do livro foi necessário produzir um layout base visando otimizar o 

trabalho desde o seu início. 

No site da editora colheram-se informações sobre regras de formatação e dimensões das 

páginas a adotar, optando-se por um tamanho de 18,3x23,5cm.  

Selecionaram-se três ideias, extraídas de três trabalhos diferentes, as quais funcionaram muito 

bem nos mini manuais de MGVE. Por isso formulou-se a intenção de as aplicar no livro. A 

primeira considerava a criação de uma barra lateral onde se localizariam as notas, ou alguns 

comandos secundários e por isso excluídos do texto principal (trabalho de Margarida Féria e 

Raquel Oliveira). Deste modo, embora secundários, esses comandos não deixariam de estar 

acessíveis imediatamente ao lado. A segunda ideia considerava um mini índice em cada capítulo 
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o qual permitisse, dentro de cada fase, identificar as partes importantes (do mesmo trabalho). E 

por fim, além do cuidado com o corte, qualidade e enquadramento das imagens, introduziram-se 

esquemas por cima das imagens os quais ajudavam a sua compreensão – ideia colhida em outro 

mini manual desenvolvido em MGVE (trabalho de José Maria Freitas e Raquel Silva Carvalho). 

Com estes dados, a aluna que criou os layouts desenvolveu três hipóteses, sendo depois 

escolhida uma. Durante o processo de escrita e produção do livro poderiam ocorrer alterações, 

conforme a opinião dos intervenientes ou conforme alguma necessidade específica do texto. Tal 

pode ser observado comparando as versões inicial e atual (Figura 62), onde para além de 

algumas alterações de tons e formato da barra das notas, se destaca o desaparecimento do mini 

índice - na fase 3 percebeu-se que havia excesso de dados ficando o layout confuso. 

Excluindo este, o problema maior com os layouts foi garantir a qualidade das imagens. 

 
Figura 62: Versão anterior (esquerda) e atual (direita) do layout do livro (fonte: IA) 

 

Na primeira semana de escrita, ocorreu um pequeno atraso com as entregas dos dados. Este foi 

recuperado com maior número de horas de trabalho e com a possibilidade de entregar um dia 

mais tarde o material aos coordenadores, mas chegando no dia certo ao Engº Nuno Santos 

(Estupe) para revisão. 

Foi conseguido um número limitado de páginas por capítulo, um dos objetivos do livro, tentando 

que este fosse atrativo por, o mais rapidamente possível, introduzir os alunos nesta temática. 

 

Logo na primeira semana foi possível a deslocação do autor da tese, acompanhado por uma das 

alunas, ao escritório da Estupe, de modo a esclarecer dúvidas maioritariamente sobre templates, 

folhas e impressões, e, ainda, sobre a modelação da envolvente. 

A sessão permitiu obter o material em falta para o livro. Os dois técnicos da Estupe manifestaram-

se disponíveis para o esclarecimento de qualquer outra dúvida que surgisse durante o processo, 

o que não foi necessário. 
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As quatro primeiras semanas do trabalho decorreram sem falhas relativamente ao calendário, 

sendo mais uma vez um teste ao trabalho colaborativo com resultados positivos. Os alunos 

sempre que tiveram dúvidas apressaram-se a esclarecê-las, e mesmo os atrasos de um dia, em 

certos casos, eram depois recuperados nas revisões. As entregas à Estupe foram sempre 

cumpridas. Isto foi positivo, tendo em conta a necessidade de acrescer um passo ao processo, 

i.e., a seguir à correção dos coordenadores o trabalho retornou ao aluno para incorporação 

dessas correções e, só posteriormente, o material já corrigido foi remetido para a Estupe. Este 

processo, apesar de envolver mais uma etapa, não consumiu dias extra. 

Apenas uma alteração ocorreu face ao previsto, não por atrasos mas por se perceber que teria 

mais lógica o anexo das Folhas efetuar-se numa fase mais avançada, para utilizar imagens da 

modelação mais acabadas. 

 

Na quinta semana de escrita ocorreu o problema que provocou maior atraso exigindo a gestão 

das semanas de margem na tentativa de cumprir os prazos estabelecidos previamente. 

O problema foi gerado por uma previsão incorreta da quantidade de texto associada à fase 4 do 

livro. Assim, o único erro de organização decorreu da distribuição de apenas uma aluna para a 

fase 4, o que se veio a provar insuficiente e, também, à falta de comunicação da aluna, o que 

motivou a perceção tardia deste excesso de trabalho. 

Este problema, para além de atrasar a parte base do livro motivou, também, atrasos dos três 

anexos dependentes de uma fase mais adiantada do modelo. 

A solução encontrada foi acelerar a parte do modelo (Figura 63), podendo a fase 5 já estar a 

decorrer enquanto se produzia o texto da fase anterior. Mais uma vez, esta recuperação só foi 

possível graças ao bom trabalho colaborativo, e ao esforço de vários intervenientes os quais, 

mesmo em período de férias, quiseram ajudar a recuperar o tempo. 

 

 
Figura 63: Render do modelo utilizado para o livro (fonte: Patrícia Ramos) 
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A fase 5 acabou por ser entregue antes, acabando por ficar para o fim a fase 4 e os anexos em 

atraso. 

Esta foi a única falha no processo, justificada por ter erros de coordenação e de procedimentos 

dos alunos. Estes constituem uma boa base de estudo para que neste tipo de trabalhos não se 

cometam estes erros ou que se possam desenvolver soluções minimizadoras dos danos como 

foi o caso. 

 

Na fase atual de pré produção, que é a que interessa para esta tese por ser aí que se notam os 

processos de trabalho, houve por fim uma reunião final, entre os coordenadores e uma aluna 

que se ofereceu para acelerar alguns trabalhos. 

Esta reunião surgiu no âmbito dos atrasos causados, e foi realizada num período em que a fase 

5 estava entregue e omissa a fase 4. Com o intuito de entregar o livro quase concluído (por haver 

sempre ajustes e partes que para revisão não necessitam de estar fechadas), estabeleceu-se a 

estrutura final do livro para saber que páginas se tinham de produzir, bem como a composição 

de certos itens como a capa, contracapa, índice prefácio e dedicatória/agradecimentos. 

A estrutura definida (Tabela 9) permitiu já ter noção quanto ao número de folhas e dimensão do 

manual, a qual ainda pode ser alterada, tanto por obrigações com a IST Press, como na 

sequência das leituras finais dos coordenadores e da empresa associada. 

 
Tabela 9: Número de páginas aproximado por secção 

Secção do Livro Páginas Secção do Livro Páginas 
Capa 1 Fase 3 10 

Folha em Branco 1 Fase 4 12 
Folha de Título e autores 1 Fase 5 5 
Copyright / Ficha Técnica 1 Anexo 1 4 

Dedicatória 1 Anexo 2 4 
Folha em Branco 1 Anexo 3 10 
Agradecimentos 1 Anexo 4 4 
Folha em branco 1 Anexo 5 4 

Prefácio 1 Anexo 6 4 
Preâmbulo 2 Anexo 7 4 

Índice 1 Comandos 4 
Introdução 5 Index 4 

Fase 1 5 Folha em Branco 1 
Fase 2 5 Contracapa 1 
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3.3.3. Considerações Finais 

O projeto do livro foi mais um ponto importante na compreensão e melhoramento dos 

procedimentos a adotar nos próximos anos, tanto para os trabalhos do ISTAR como para 

envolver mais os alunos neste tipo de atividades. 

Com um grupo de sete alunos foi possível fazer a maior parte da escrita e layout do livro num 

prazo inferior a dois meses, o que apesar de ser o que se tinha estipulado devido aos prazos da 

editora, acabou por se revelar um resultado ainda melhor devido aos atrasos e complicações. 

 

Como pontos positivos destaca-se o facto de se ter conseguido um livro mais curto que o normal, 

localizando as informações onde elas realmente importam para o processo de projeto, tornando 

o livro não só um bom instrumento de aprendizagem, de leitura fácil, acreditando que estas serão 

boas razões para o seu sucesso junto dos alunos. Os objetivos foram cumpridos de modo a que 

mesmo com menos texto o livro não apresente falta de qualidade. 

Como ponto negativo, apontam-se os pequenos erros de gestão do grupo, e um ou outro 

momento de falta de comunicação o qual, apesar de não ter atrasado o livro, se tornou o único 

ponto que motivou atrasos no processo. Este será um elemento a melhorar em qualquer tipo de 

trabalho, provando que fazendo um trabalho colaborativo o seu sucesso se deve em muito a um 

bom planeamento. 

 

Mais uma vez, e mesmo que por algum motivo o livro não fosse editado, o trabalho permitiu 

aprender mais sobre a melhor maneira de gerir trabalhos com alunos em regime colaborativo. 

Deu também a oportunidade, pela primeira vez nos trabalhos analisados nesta tese, de gerir um 

prazo bastante apertado, permitindo compreender o que tem de ser preparado de modo a que 

um ou mais elementos não prejudiquem o todo, ou que devido a algum problema externo não se 

tenha de abandonar o trabalho. 

 

Também se infere que a preparação e estruturação deste tipo de trabalhos é uma das, ou mesmo 

a parte mais importante, podendo daí suceder o sucesso ou fracasso do trabalho. Apesar da 

falha existente, o trabalho executado já mostrou um bom aproveitamento de toda a preparação 

prévia, sabendo sempre os elementos do grupo o que tinham de fazer e quando o tinham de 

fazer, evitando assim que a paragem de um leve à paragem total do trabalho. 

Quanto à participação dos alunos retira-se como ponto negativo a necessidade de um sistema 

de prazos que permita penalizar ou mesmo excluir os alunos que não cumprem o trabalho, pois 

por uma questão de justiça não podem ter o mesmo destaque nos resultados. Já como ponto 

positivo retiramos o interesse da maioria dos alunos, o que leva a que quando existem falhas de 

algum colega, há sempre outros disponíveis em ajudar a adiantar trabalho por quererem mesmo 

ver o resultado final aparecer. 

 



 
 

84 
 

Para efeitos da presente tese, e apesar de não haver nada que indique esse caminho, a não 

publicação do livro não afeta em nada as conclusões retiradas. O que interessava aqui era o 

processo e a relação dos alunos com este novo programa, sendo o resultado final (Figura 64) a 

que se chegou, antes das correções finais, a prova do sucesso do método e da assimilação 

suficiente de conhecimentos por parte dos alunos para participação neste livro. 

O livro, que se espera estar produzido em breve, é também a demonstração da possibilidade de 

usar estes softwares e estes trabalhos na produção de material útil para os futuros alunos, sendo 

que essa ideia de estar a produzir algo que será utilizado por futuros colegas agradou bastante 

ao grupo de trabalho. 

 
Figura 64: Capa provisória do manual (MGVE 2014-1529) 

  

                                                      
29 Patrícia Ramos 
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3.4. REVIT VS. UNIDADES CURRICULARES DO MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA 

 

Ao longo do processo dos trabalhos atrás apresentados, e da perceção que a implantação do 

BIM é uma realidade a curto prazo, houve a clara noção de que um curso de arquitetura que 

incorpore desde já estes conceitos na sua estrutura curricular estará na vanguarda desse 

processo. 

A introdução do BIM no ensino poderá assumir três vertentes. A primeira considera os estágios 

e trabalhos, desenvolvidos em núcleos como o ISTAR, permitindo aos alunos a introdução em 

ambientes relacionados com esta realidade, apreendendo este conhecimento fora das UCs e 

numa perspetiva de complementaridade. A segunda seria a existência de uma ou mais UCs de 

BIM, o que provavelmente não poderá ser introduzido no imediato. Tal exigirá a preparação 

prévia do plano curricular e identificar os professores com formação na área ou que teriam de a 

receber para lecionar as UCs em questão. A terceira, que na visão do autor da tese pode ser 

implementada desde já, é a identificação dos pontos em que as UCs já existentes no curso 

podem ser relacionadas com a temática BIM e utilizar as vantagens destes softwares nesses 

contextos de ensino-aprendizagem. 

 

Sendo o autor da presente tese aluno do IST, houve um especial interesse em perceber de que 

forma esta realidade poderia ser implementada, de modo a tornar o curso desta instituição 

pioneiro na temática do BIM. Para além da vantagem óbvia em relacionar o curso com uma 

temática em clara expansão, tal pioneirismo traria vantagens aos alunos formados pela mesma, 

por estarem melhor preparados, o que numa candidatura a um trabalho no estrangeiro ou em 

Portugal poderia ser um elemento de destaque positivo (porque sendo utilizado na Europa e 

EUA, e.g., em breve o BIM será também uma obrigação em Portugal). 

 

Qualquer uma das três vias apresentadas exigiria um trabalho de sincronização entre UCs e 

harmonização das matérias curriculares e dos métodos BIM, por parte da coordenação do MIA 

e dos professores envolvidos. Mas, enquanto a hipótese dos estágios exige tempo para estudar 

parcerias e, à semelhança da hipotética UC BIM, implicam alterações na estrutura do curso 

sendo, portanto, processos mais demorados, a interligação das UCs já existentes, através dos 

processos BIM, pode ser implementada imediatamente e de modo faseado, conquistando mais 

alunos para esta temática a breve prazo. 

 

Durante os trabalhos anteriores foram identificadas relações possíveis deste tipo de softwares 

com algumas das UCs do MIA. Provavelmente haverá mesmo possibilidade de introdução destes 

conceitos em todas elas mas, no decurso desses processos, não foi possível esgotar tudo o que 

se poderia fazer. Um trabalho conjunto com os vários professores levaria, certamente, a que se 

identificassem muito mais oportunidades e, provavelmente, o aprofundamento de relações BIM 

com todas as UCs. 
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O Revit, na ótica da relação com as UCs sinalizadas, pode ser dividido em quatro funções base, 

as quais ajudam a sistematizar essa relação inicial com o BIM: (1) Modelação, onde poderemos 

englobar as UCs que podem usar o desenho 2D e 3D do programa, seja numa modelação mais 

comum (UCs de Projeto), numa modelação mais livre e inicial (Desenho de Arquitetura) ou na 

introdução de novas componentes ao desenho (Materiais de Construção ou Redes e 

Instalações); (2) Visualização/Tabelas, onde estarão as UCs que podem utilizar desenhos já 

produzidos para apoiar a análise histórica de edifícios (UCs de História), ou para retirar outros 

dados que saem automaticamente dos modelos como custos ou certos coeficientes (Gestão da 

Construção ou Espaços Construídos e Impactos Ambientais); (3) Reprodução, onde estão todas 

as UCs que necessitam dos dados impressos, desenhos ou valores; (4) Testes, os quais 

englobam todas as UCs que podem, através do programa, realizar testes sejam estes estruturais 

(i.e. Conceção e Dimensionamento de Estruturas ou Análise e Comportamento Estrutural), 

análises de iluminação ou isolamentos (i.e. Design Ambiental) ou análises de capacidade das 

redes (Redes e Instalações). O gráfico da Figura 65, aliado à Tabela 10, dá uma ideia geral da 

quantidade de UCs que podem beneficiar desta relação, tal como a função base onde se inserem 

e os anos mais beneficiados. 

Ao analisar o gráfico percebe-se uma certa constância ao longo dos anos quanto à possibilidade 

de utilização do Revit nas várias UCs. Tal facto permitiria ponderar a passagem da UC que forma 

os alunos neste programa (MGVE) para uma fase mais cedo da formação dos alunos. De resto 

percebe-se também que das 41 UCs listadas, a maioria utiliza o programa para produção de 

informação e para análises, o que pode ser considerada uma utilização ativa, enquanto só 6 UCs 

(Visualização / Tabelas) usam o programa só de forma passiva, visualizando os dados 

introduzidos. É possível ainda concluir que o campo da Modelação é aquele que abrange maior 

número de UCs (14).  

 

Diferentes UCs registam por vezes aplicações muito semelhantes, porque a intenção é 

perceber em que campo estas se podem inserir. Por exemplo, as UCs ligadas com a parte 

estrutural, estão todas inseridas nos Testes, porque o objetivo é utilizar a possibilidade de 

análise estrutural para retirar os dados necessários, sendo que depois cada UC aprofunda a 

análise conforme a matéria que se está a dar. 

 

Estas sínteses serão um contributo para uma possível base de trabalho as quais escrutinadas 

por professores, e a coordenação do MIA, poderão em breve conduzir a que esta temática seja 

uma realidade no IST. 
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Figura 65: Relação do Revit com as UCs do MIA (fonte: IA) 
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Tabela 10: Sugestão da aplicação do Revit (BIM) nas UCs do MIA 
UC Campo Aplicação 

Análise e Comportamento 
Estrutural Testes 

Utilização da componente de 
estruturas do programa para 

análise estrutural 

Comunicação Visual Reprodução 

Preparação da documentação do 
projeto, com todos os dados e 

gráficos que este software 
possibilita 

Conceção e Dimensionamento 
de Estruturas Testes 

Utilização da componente 
estrutural do programa para 

análise estrutural 

Desenho Arquitetónico 
I e II 

Modelação 
Transferência dos desenhos à mão 

levantada para o software e 
utilização no projeto  

Reprodução 

Impressão de desenhos que 
juntem o trabalho de modelação ao 

desenho à mão levantada (e.g. 
esquemas) 

Design Ambiental 
I e II Testes Análises (térmica, luz, etc.)  

Espaços Construídos e 
Impactes Ambientais 

Visualização / 
Tabelas 

Utilização do programa para retirar 
os dados do edificado, necessários 

para a análise da classe do 
mesmo 

Estática Testes Utilização da componente 
estrutural do programa 

Física das Construções para 
Arquitectura Testes Análises (térmica, luz, etc.) 

Geometria Descritiva Modelação 

Utilização do software para 
transmissão de conhecimentos 

sobre sistemas de projeção 
ortogonal, projeções central e 

axonométricas de objetos 
arquitetónicos 

Geotecnia e Fundações Testes Apoio ao estudo das fundações 

Gestão da Construção Visualização / 
Tabelas 

Utilização do software para 
orçamentação e quantidades  

História da Arquitectura 
Clássica e Medieval 

Visualização / 
Tabelas 

Criação dos modelos de alguns 
casos de estudo para usar nas 

aulas  

História da Arquitectura 
Contemporânea 

Visualização / 
Tabelas 

Criação dos modelos de alguns 
casos de estudo para usar nas 

aulas 

História da Arquitectura 
Moderna 

Visualização / 
Tabelas 

Criação dos modelos de alguns 
casos de estudo para usar nas 

aulas 

História da Arquitectura 
Portuguesa Contemporânea 

Visualização / 
Tabelas 

Criação dos modelos de alguns 
casos de estudo para usar nas 

aulas 

Levantamento de Construções Reprodução 

Importação de dados para o 
software e utilização de novos 

métodos como o Laser Scanning 
para visualização e documentação 

de edifícios 

Materiais de Construção Modelação Aplicação dos conhecimentos no 
software para melhor 
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compreensão dos materiais a 
aplicar nos componentes do 

projeto 
Programação e Computação 

para Arquitetura Modelação Uso de programação para modelar 
massas para Revit  

Projeto de Arquitetura I, II, III, 
IV, V e Final 

Modelação 

Modelação das propostas nas 
suas várias fases, podendo 

detalhar a proposta conforme 
necessário 

Reprodução 
Preparação de toda a 

documentação necessária nas 
várias fases de projeto 

Testes 

Em UCs mais avançadas, 
possibilidade de testar logo a 

viabilidade do projeto seja a nível 
estrutural, ambiental ou de custos 

Redes e Instalações 
Modelação 

Utilização da parte MEP do 
software para introdução das redes 

no edificado 

Testes Testes da capacidade das várias 
redes 

Resistência dos Materiais Testes Análises com base na componente 
estrutural do programa 

Tecnologia da Construção Modelação Modelação segundo o correto 
processo de construção 
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4. CONCLUSÕES 



 
 

92 
 

  



 

93 
 

Ao iniciar esta tese de mestrado foram definidos os seguintes objetivos, (1) contribuir para a 

melhoraria do ensino de modelação e otimizá-lo para a prática BIM; (2) refletir sobre as relações 

que se podem estabelecer entre as UCs e o BIM ou mesmo a necessidade de criar novas UCs; 

e (3) refletir sobre a importância de introduzir os alunos em estágios ou trabalhos com casos 

reais. Concluído este processo, considera-se que, devido às várias oportunidades criadas e 

experiências vivenciadas, os resultados obtidos já permitem formular uma ideia do sucesso de 

certas soluções, enquanto outras passarão sempre por um trabalho futuro supervisionado pela 

coordenação do MIA. 

 

Globalmente, os resultados foram melhores que o esperado, levando a que os alunos se 

dedicassem ao software e o utilizassem tanto em aula como nas outras UCs, muito 

particularmente em Projeto de Arquitetura II. 

A mudança programática da UC de MGVE para um enfoque no software Revit criou um novo 

interesse nos alunos, comprovado pelos resultados dos inquéritos realizados. Estes levam a crer 

que, por já o terem feito este ano, o software será utilizado ao longo do curso, tendo por isso a 

UC cumprido a sua missão, servindo a aquisição de conhecimentos úteis e duradouros, em 

sintonia com o fenómeno de expansão destes softwares. 

A inclusão voluntária de grupos de alunos mais restritos em projetos extra aulas, também se 

revelou positiva. Os alunos demonstraram uma capacidade de assimilação do programa mais 

rápida, tal como uma maior predisposição para o trabalho autónomo e a resolução de problemas. 

Neste caso, foram importantes para a aprendizagem dos alunos os seguintes fatores: (1) 

saberem que estavam a fazer um trabalho que seria utilizado, (2) no caso do livro, o facto de 

estarem a realizar um trabalho que ia beneficiar futuros colegas e (3) verem resultados e 

melhorias logo desde início. 

 

Os pontos negativos foram comuns às várias componentes, constituindo fatores importantes 

para a melhoria destes trabalhos nos semestres seguintes. Destacam-se três pontos cuja 

melhoria tornaram este tipo de trabalhos mais eficientes e mais justos para todos os seus 

intervenientes: 

- distribuição desequilibrada de tarefas e do número de pessoas envolvidas, levando à 

extensão dos tempos de realização; 

- controlo deficiente sobre as contribuições de certos alunos, motivando a sobrecarga de 

outros, e originando atrasos no desenvolvimento das etapas de trabalho; 

- alguma falta de capacidade dos computadores usados. 

A correção dos dois primeiros pontos é relativamente fácil, sendo preciso melhorar o 

planeamento e definir prazos credíveis para que os alunos que não se mantêm motivados, ou 

que não trabalham, não prejudiquem os outros, mas a resolução do terceiro ponto depende de 

algum investimento. 
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Com estes trabalhos comprova-se, tal como defendido pelo BIM que, para além das vantagens 

decorrentes da utilização destes softwares, muito do sucesso dos projetos depende do processo 

e do seu planeamento bem como do trabalho cooperativo. 

Como conclusões mais específicas, para além do livro em produção, apresentam-se os três 

pontos seguintes. 

 

 

4.1.1 Estrutura Proposta Para Cursos de Modelação em Arquitetura 

A estrutura, abaixo sintetizada, para os cursos de modelação é a base da estrutura do livro, em 

que o foco principal é a opção por uma sequenciação de funções e procedimentos coerente com 

o workflow do processo de projeto, ao invés de uma divisão simplista por funções como é 

habitualmente feito. 

Assim permite-se que os alunos experienciem uma aprendizagem mais relacionada com o 

processo de trabalho ao qual estão habituados, colmatando também falhas paralelas 

relacionadas com as entregas de trabalhos a que estão obrigados. 

Sugere-se então uma sequenciação organizada em sete partes: 

1) Introdução ao programa – pequena explicação do ambiente de trabalho e das 

principais funções; 

2) Preparação – importação de ficheiros para o programa, e modelação do existente 

para criar uma base de trabalho; 

3) Ideia – criação de volumes e desenhos de natureza conceptual, e primeira perceção 

dos espaços a criar, como passagem para o meio digital das ideias expressas nos 

esquiços; 

4) Modelação – primeira modelação, onde se definem os desenhos base com os 

elementos modelados de uma forma geral, por exemplo, paredes com espessura 

aproximada; 

5) Correções – correção a nível do desenho dos elementos, seja por eliminação, 

recolocação ou por outras alterações; 

6) Pormenorização – fase para inserção de mais características aos elementos, desde 

a simples colocação de materiais aos cortes construtivos; 

7) Outros – explicação de procedimentos importantes em qualquer fase, etapa 

correspondente aos anexos do livro como, por exemplo, as impressões ou os 

templates. 
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4.1.2. Reflexão Sobre a Hipotética Integração de UCs Para Melhorar o Ensino da Metodologia 

e das Ferramentas BIM 

O trabalho associado a esta parte envolveu só a preparação de ideias base para o que poderá 

ser a introdução do BIM no MIA, sendo o principal objetivo colocar uma série de hipóteses e 

ideias à consideração da coordenação do curso. 

Analisando as várias UCs do curso, os seus objetivos e programas, chega-se à conclusão que 

numa primeira fase, se podia simplesmente incorporar softwares como o Revit no atual currículo, 

usando-o como ferramenta de trabalho antes duma alteração mais profunda. Tal contribuiria para 

melhorar a articulação entre UCs e, também, preparar a transição para um tema obrigatório a 

breve prazo. O trabalho envolvido seria o de avaliar se os professores das UCs detêm algum 

conhecimento sobre os softwares, ou optar pelo seu apoio por intermédio de alunos com 

conhecimentos nesta temática durante os períodos de explanação desta parte da matéria. 

Numa segunda fase poder-se-ia atualizar o plano curricular, com a introdução de uma ou mais 

unidades curriculares sobre este tema, as quais consolidariam o pioneirismo do curso na 

lecionação desta temática. Tal motivaria uma análise das UCs a serem redefinidas abrindo 

espaço às novas introduções. 

 

O tema mais testado centrou-se na relevância dos estágios, estudada através de trabalhos que 

não integraram a avaliação dos alunos. Tais ambientes de aprendizagem revelaram bons 

resultados, tendo os alunos que os experienciaram apresentado maior facilidade na assimilação 

da matéria devido em boa parte à oportunidade única de a porem em prática. 

Numa primeira fase poder-se-ia optar pela incorporação destes ambientes de aprendizagem na 

estrutura curricular do curso em regime opcional e a título experimental. Mais tarde, consoante 

os resultados obtidos, poderia optar-se pela sua inclusão (ou não) na estrutura do MIA com o 

estatuto de estágios reconhecidos. 

Estes trabalhos, além de acelerarem o processo de aprendizagem dos alunos, revelaram-se 

também catalisadores de motivação por os alunos verem os seus trabalhos aplicados a uma 

finalidade concreta. Assim, estes trabalhos poderiam também ser utilizados no âmbito doutras 

UCs dando oportunidade aos alunos de optarem por trabalhos mais em áreas do seu agrado. 

 

 

4.1.3. Organização de Seminário de Divulgação 

Após a conclusão dos vários trabalhos, houve a perceção da possibilidade e do interesse na sua 

continuação nos próximos anos, segundo as adaptações já mencionadas. 

De modo a que isso suceda, houve a necessidade de divulgar o trabalho efetuado, bem como 

as condições e trabalhos dos parceiros, ao maior número de (1) potenciais interessados na 

utilização dos recursos do ISTAR permitindo que este núcleo melhore, e (2) que alunos que 

percebam a vantagem da sua participação nestes trabalhos para criar as futuras equipas de 

trabalho. 
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Optou-se pela divisão deste evento em duas datas, uma primeira virada para o IST, para criar 

ligação aos professores para possíveis colaborações e aos alunos para participarem nos 

trabalhos, e o segundo orientado para entidades externas cujas necessidades possam constituir-

se como casos de estudo.  

 

O evento (Figura 66) dividiu-se por três fases, (1) apresentação dos parceiros e dos conceitos, 

métodos e aplicações relacionados com a tecnologia laser scanning e a modelação automática 

em ambientes BIM a partir de nuvens de pontos (Topcon e Estupe), (2) apresentação do 

portefólio e valências do ISTAR, e (3) demonstração, com base num caso prático, dos 

procedimentos de aquisição, tratamento de dados e obtenção de resultados (Figura 67). 

O 1ºevento contou com 44 participantes entre professores e alunos; e o 2º registou 18 

participantes de várias empresas interessadas nas áreas da modelação, preservação do 

património e construção. Os resultados apresentados nos eventos, bem como o interesse dos 

convidados, demonstraram a existência de margem para desenvolver trabalhos e deste modo 

abrir, aos alunos, mais oportunidades de confronto e envolvimento em casos reais. O resultado 

mais significativo terá sido, no final do 1º evento, a manifestação por parte de alguns alunos da 

sua vontade em participar nos projetos de modelação do ISTAR.  

 
Figura 66: Programa do evento de Laser Scanning (fonte: ISTAR) 
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Figura 67: Laser scanning  dos eventos produzidos para efeito de demonstração do processo de 

aquisição e tratamento dos dados (fonte: Topcon) 
 
 
O trabalho desenvolvido constituiu-se como um processo de reflexão sobre a temática do ensino 

da modelação BIM para alunos de Arquitetura, no contexto do MIA/IST, a propósito da 

implementação de um conjunto de experiências pedagógicas desenvolvidas no âmbito da UC de 

MGVE no 2º semestre do ano letivo 2014-15. Os ambientes de aprendizagem suscitados, e os 

resultados obtidos, permitiram antever vias de trabalho válidas para articular de modo 

consequente o ensino da modelação BIM com o ensino da Arquitetura e as necessidades dos 

alunos quanto a meios de representação digitais inteligentes que acompanhem as exigências 

desse ensino.     
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