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RESUMO
Título: Aplicabilidade prática do conceito BIM em projeto de estruturas.
A necessidade de melhorar os atuais processos de trabalho praticados na indústria da
arquitetura, engenharia e construção (AEC), caracterizados pela ineficiente capacidade
cooperativa entre os diversos intervenientes no projeto devido à inexistência de uma
plataforma de trabalho comum, provocando imprecisões no projeto e consequentes
derrapagens de tempo e custos, levou ao aparecimento do BIM – “Building Information
Modeling”.
O conceito BIM envolve a geração e gestão de uma representação digital de características
físicas e funcionais de uma edificação, apoiando arquitetos, engenheiros e construtores a
melhor cooperarem e planearem o projeto, desde os seus primeiros estágios conceptuais até à
sua demolição. O conceito assenta assim, essencialmente, numa metodologia de construção
virtual que, entre muitas outras capacidades, permite a partilha de informação entre todos os
intervenientes e fases do projeto.
Na presente dissertação pretende-se, usando uma aplicação informática BIM existente no
mercado, avaliar a aplicabilidade prática deste conceito em projeto de estruturas, sendo
enquadrados não só os aspetos mais consolidados do atual estado de desenvolvimento
tecnológico mas também, os maiores entraves à sua plena adoção, em particular em projeto de
estruturas.
No final do trabalho são retiradas algumas conclusões.
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ABSTRACT

Summary: Practical apllications of the BIM Concept in structural projects
The improvement necessity of the current work processes in the arquitecture, engineering and
construction industry (AEC), known for inneficient cooperative capability among the several
subjects that intervene in the project, due to the inexistence of a commom working plataform,
that cause imprecisions in the project at hand and leads to financial and time slippages, led to
the appearance of the BIM concept: «Building Information Modelling».
The BIM concept consists in the generation and the management of a digital representation of
the phisical and functional features of a building project, supporting arquitects, engineers and
contructors to cooperate more efficiently and better planning the project itself, since the first
phases of his designing until his demolition.
The concept is essentially a methodology of virtual construction that, among many other
capabilities, allows the trading of information among the various subjects that work in the
creation of the project.
The current dissertation intends, using a digital BIM application available in the market today,
to evaluate the practical applicability of this concept in structural projects, not only focusing
on the most consolidated progresses of the current technological developments, but also the
main obstacles to his full growth, particularly in structural projects.
In the end of this work some conclusions will be attained.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento
A elaboração de um projeto de construção civil é tradicionalmente dividido em diversas fases
(projeto de arquitetura, projeto de estruturas, projetos das restantes especialidades, construção,
operação, demolição, entre outras), onde participam distintos intervenientes (arquitetos,
engenheiros, fabricantes, construtores, donos de obra, entre outros), levando a que este
processo seja por natureza fragmentado. Adicionalmente, na metodologia de trabalho atual,
cada especialidade realiza o respetivo projeto de forma desconectada das restantes, pois não
existe uma fonte completa e permanente de informação referente ao projeto global,
encontrando-se esta segmentada pelos diversos intervenientes. Existe assim, uma ineficiente
capacidade de cooperação, comprometendo a qualidade dos projetos e tornando-os mais
morosos e dispendiosos. Consequentemente, devido à ineficaz capacidade de encontrar
conflitos e incongruências no projeto, estes propagam-se frequentemente para a obra,
influenciando o seu custo, tempo de construção e, em último caso, a sua qualidade.
Deste modo, da necessidade de melhorar os métodos de trabalho, nasceu o conceito “Building
Information Modeling” (BIM), que proporciona automatismos de integração de projeto,
criando uma plataforma informática única e transversal a todos os intervenientes e capaz de
englobar todo o ciclo de vida de uma infraestrutura, abrangendo aspetos de conceção,
manutenção e gestão. O projeto torna-se também mais acessível a outras entidades que no
futuro possam intervir neste, facilitando eventuais operações de reconstrução, demolição,
entre outras.

1.2 Objetivos
Pretende-se com a presente Dissertação, avaliar a aplicabilidade prática do conceito BIM em
projeto de estruturas, utilizando programas informáticos existentes no mercado.
De forma mais particular, pretende-se avaliar:
1- a capacidade de comunicação e troca de informação entre os distintos projetos de
especialidade;
2- a praticidade e qualidade da modelação BIM;
3- a capacidade de agregação e gestão de toda a informação respeitante ao projeto de
estruturas num só modelo BIM;
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4- a capacidade de comunicação e troca de informação entre o modelo BIM e distintos
programas informáticos de interesse para o projeto de estruturas, como por exemplo
programas de cálculo estrutural;
5- a automatização de processos permitida pelo BIM;

1.3 Estrutura da dissertação
A dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo – “Introdução”
– é feito o enquadramento do tema, definidos os objetivos principais e realizada a estruturação
da dissertação.
No segundo capítulo – “Estado da arte” – é descrito o conceito BIM, a ideologia pretendida na
sua adoção, contextualizado o seu aparecimento e, de forma sintetizada, listadas algumas
vantagens inerentes à sua utilização. Enumeram-se algumas aplicações informáticas BIM
existentes no mercado e respetivas empresas fabricantes e, identifica-se as aplicações usadas
na dissertação. Por fim, apresentam-se alguns dados sobre a recetividade do mercado AEC ao
BIM e igualmente alguns exemplos concretos da sua adoção.
No terceiro capítulo – “Aplicação de uma ferramenta BIM em projeto de estruturas” – é
referido o Revit como a aplicação BIM usada na dissertação e analisada sequencialmente a
sua capacidade de apoiar a cooperação entre especialidades. É de seguida focado o estudo no
módulo do Revit dedicado ao projeto de estruturas (Revit Structure), o qual integra um
modelo multimaterial geométrico e analítico. Seguidamente são descritas e analisadas as
capacidades de ambos os modelos (geométrico e analítico) com o objetivo comum de
fornecerem as ferramentas necessárias à realização do projeto de estruturas. Por fim, são
descritas algumas capacidades possíveis de alcançar através do modelo BIM, como o
faseamento do projeto, auxilio à orçamentação e transmissão da informação para obra.
No quarto capítulo - “Intercâmbio de informação entre a ferramenta BIM e outras aplicações
informáticas de interesse para o projeto de estruturas” – é primeiramente situada a posição da
ferramenta BIM na rede de intercâmbio de informação possível com diversos programas
informáticos de interesse para o projeto de estruturas. De seguida são analisadas às relações
da ferramenta BIM com um programa de cálculo estrutural (Robot Structural Analysis), com
um programa de desenho automatizado (AutoCAD Structural Detailing) e por fim com um
programa orientado à gestão do projeto (Navisworks).
No quinto capítulo - “Conclusão, perspetivas futuras e estudos complementares” – são
realizadas as conclusões do trabalho desenvolvido, apresentadas algumas perspetivas futuras
referentes à aplicabilidade do conceito em projeto de estruturas e por fim, referidos alguns
estudos complementares de interesse sobre o presente tema.
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2 ESTADO DA ARTE

2.1 Introdução
Desde o aparecimento dos computadores, tem-se assistido a uma constante evolução nas
tecnologias informáticas, que dão apoio a muitas áreas de atuação. Na indústria de arquitetura,
engenharia e construção (AEC), este desenvolvimento proporcionou várias ferramentas de
trabalho, como são exemplo o desenho assistido por computador (CAD – “Computer-Aided
Design”) ou programas de cálculo estrutural baseados no método dos elementos finitos, que
são hoje em dia ferramentas correntes apoiando a eficácia das metodologias de trabalho.
Atualmente a indústria AEC encontra-se perante novos desafios de grande relevância, tais
como, a crescente complexidade dos projetos a executar, a necessidade de praticar opções
sustentáveis, as preocupações energéticas globais, a melhoria da produtividade, entre outros.
Para um correto planeamento do projeto, a cooperação permanente e eficaz entre todos os
intervenientes no projeto nas suas várias especialidades é cada vez mais uma necessidade.
Um estudo realizado pelo NIST (National Institute of Standards and Technology – E.U.A) em
2004 indica que a falta e/ou má interoperabilidade entre os intervenientes em projetos de
engenharia civil provoca um custo adicional anual de 15.8 mil milhões de dólares na indústria
de construção americana por ano[1]. Não é precipitado portanto concluir que os custos atuais
das construções têm ainda uma margem relevante de otimização. A qualidade dos projetos é
ponto essencial para que seja possível haver uma redução de custos quer durante as fases
construtivas quer durante toda a vida útil da edificação[2].
Como forma de resposta à necessidade de melhoria dos processos atuais de trabalho em
projeto, surgiu o conceito BIM, que essencialmente assenta numa metodologia de construção
virtual que, entre muitas outras capacidades, permite a partilha de informação entre todos os
intervenientes e fases do projeto.
Assim, neste capítulo procurar-se-á definir e contextualizar o BIM, apresentar aplicações
informáticas atualmente disponíveis e por fim, apresentar alguns dados sobre a recetividade
do mercado ao BIM e igualmente alguns exemplos concretos da sua adoção.
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2.2 Building Information Modeling – BIM
De acordo com a “National BIM Standart” o conceito BIM envolve a geração e gestão de uma
representação digital de características físicas e funcionais de uma edificação. O modelo BIM
criado resulta num recurso de conhecimento confiável partilhado que apoia a tomada de
decisões desde os primeiros estágios conceptuais do projeto até ao final o seu período de vida
útil[3].
O Arquiteto e consultor da Autodesk “Phil Bernstein” foi o primeiro a usar o termo BIM,
contudo foi Jerry Laiserin – analista da indústria de construção, focado em tecnologias de
colaboração que apoiam o projeto e estratégias de trabalho cooperativo – quem o popularizou,
conceito que era referenciado em diferentes empresas de produção de plataformas
informáticas de apoio à indústria AEC, por diferentes termos: pela Graphisoft como “Virtual
Building” ou pela Bentley Systems como “Integrated Project Models”[4]. De acordo com Jerry
Laiserin e outros, a primeira aplicação BIM estava sob o conceito de “Virtual Building” do
ArchiCAD produzido pela empresa Graphisoft, na sua estreia em 1987 [4].
A necessidade de criar um modelo representativo dos processos de construção levou a que se
percebesse a importância em abandonar a simples representação de elementos através de
linhas, formas e texto (técnicas tradicionais de CAD) e se passasse a representar um modelo
como uma associação de elementos individuais, através de uma modelação orientada por
objetos. Para tal, atribui-se aos objetos significado que determina o modo de interação destes
numa estrutura racional dividida por especialidades. Assim, a estes objetos são conferidas
características geométricas, físicas entre outras. Entre os parâmetros encontram-se, tipo de
material, propriedades físicas, térmicas, custo do material, entre outros.
Num modelo BIM a informação encontra-se interligada por relações paramétricas o que
significa que as alterações são processadas em tempo real em todo o modelo, evitando a
propagação de erros e dinamizando os processos de atualização. Qualquer alteração do
modelo é repercutida automaticamente em todas as suas componentes gráficas tal como,
igualmente, em toda a restante informação não gráfica do modelo por esta afetada.
Todos os profissionais envolvidos no projeto compartilham um modelo único, permitindo
reduzir, as perdas de informação que tradicionalmente ocorrem quando uma nova equipa
intervém no projeto, os conflitos entre projetos e as duplicações de processos. Ao ser usado
um projeto único, garante-se também que qualquer interveniente no projeto trabalhe sempre
com a informação mais atual.
O modelo BIM deve deste modo ser visto como um modelo central de grande concentração de
informação acessível a todos os intervenientes no projeto. Esta informação vai sendo
progressivamente adicionada ao modelo pelas várias especialidades tais como, arquitetura,
engenharia estrutural, engenharia mecânica, entre outras, facilitando a cooperação entre elas.
Pretende-se que esta contínua introdução de informação não se resuma à apenas sua simples
adição, mas sim a um permanente intercâmbio entre todos os intervenientes. Com a utilização
4
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do BIM é possível também ao dono de obra visualizar com maior detalhe o seu projeto ainda
numa fase anterior à construção, melhorando assim a cooperação entre este e os projetistas.
O atual tradicional projeto de construção realizado em CAD é fortemente assente em
desenhos bidimensionais, com apoio de algumas representações tridimensionais. O BIM, por
sua vez, estende-se para além da representação tridimensional, pois estabelece a relação
também com outras duas dimensões, o tempo e o custo (5D). Esta capacidade permite uma
calendarização de todo o processo construtivo através de um só modelo virtual da edificação,
facilitando a perceção desse mesmo processo.
O BIM agiliza ainda os processos de orçamentação, possibilitando igualmente um maior
controlo das várias necessidades de matéria-prima, mão-de-obra, entre outras, ao longo do
processo construtivo, pois do modelo BIM é possível extrair valores de medições, quantidades
e custos.
Para além da fase de projeto, a fase de construção deve ser também parte integrante do BIM.
Desde modo, o modelo BIM gerado na fase de projeto é enviado para obra contendo toda a
informação necessária para a construção. Este processo contrasta com as metodologias
tradicionais, que são assentes na realização de uma entrega do Projeto de Execução, com a
criação de todos os desenhos necessários à preparação de obra com base em CAD.
Recorrendo ao modelo BIM, um preparador de obra pode extrair de forma automatizada todos
os desenhos ou outros elementos de apoio a uma tarefa específica como também visualizar a
partir do próprio modelo o processo construtivo. Para além de tornar o processo de construção
muito mais claro e apoiado, representa para a própria empresa um enorme aumento de
produtividade. A passagem do modelo BIM para obra representa também uma via de
comunicação facilitada com a equipa de projeto. De facto, alterações não previstas podem ser
rapidamente discutidas com base no modelo virtual da edificação e reajustadas em
colaboração com os vários intervenientes no projeto.
Analogamente ao apoio do modelo BIM na fase de construção, este como documento de
informação bastante completo do projeto, poderá e deverá ser também fonte de informação
para tomada de decisões durante a operação e manutenção da edificação, tais como
melhoramentos aos equipamentos de ar condicionado, aos sistemas elétricos, sistemas
prediais de água, entre outros, como igualmente em processos de reconstrução estrutural,
demolição ou até desmantelamento controlado, permitindo a racionalização de recursos.
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A figura 2.1 resume de forma esquemática o facto de o BIM potenciar a cooperação entre
todos os intervenientes e fases do projeto, devido à facilidade de acesso à informação.

Figura 2.1 - Capacidade de cooperação entre especialidades e fases do projeto permitida pelo BIM.

2.3 Síntese de vantagens do BIM
As vantagens na utilização do BIM são várias, algumas delas já salientadas no presente
trabalho. Apresenta-se seguidamente, de forma sucinta, as principais mais-valias que o
conceito BIM pode proporcionar[5][6][7][8].
•
•
•
•
•

Visualização 3D da estrutura e por isso melhor compreensão visual do projeto;
Melhor planeamento do projeto;
Modelação por objetos com definição das suas propriedades físicas;
Base de dados e informação integrada e coordenada, reduzindo erros ligados a falta de
coordenação interdisciplinar;
Informação interligada por via de relações paramétricas e portanto as alterações são
processadas em tempo real em todo o modelo;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesquisa e obtenção eficiente e facilitada de documentos de construção (plantas,
cortes, detalhes, entre outros);
Capacidade de deteção de conflitos;
A estrutura apenas é modelada uma única vez, podendo ser utilizada nas várias
especialidades e fases do projeto;
Unificação da informação do projeto em apenas um modelo BIM e consequentemente
em apenas um ficheiro informático;
Aumento da produtividade;
Facilidade de estimativas de quantidades e custos;
Facilidade de conceção e perceção das várias fases de construção;
Calendarização das fases de construção em 5D (tempo e custo);
Facilita intervenções futuras ao projeto

2.4 O BIM aplicado ao projeto de estruturas
O projeto de estruturas como parte integrante de um projeto mais global é condicionado pelas
opções das restantes especialidades. Assim, para que as vantagens permitidas pelo BIM no
intercâmbio de informação entre especialidades possam ser rentabilizadas é fundamental que
também o projeto de estruturas seja planeado, definido e consequentemente modelado em
BIM.
Para além das claras vantagens possibilitadas pelo BIM entre especialidades, este permite
também a troca de informação entre diferentes programas informáticos de suporte BIM de
interesse para o projeto de estruturas, tais como, programas de cálculo estrutural, desenho,
entre outros. A introdução dos dados num programa de cálculo estrutural é usualmente
morosa, todavia, o uso do BIM permite eliminar a necessidade de replicar o projeto de
estruturas neste, maximizando consideravelmente a produtividade. Estas relações são assentes
num intercâmbio que permite a bi-direccionalidade da informação, ou seja, são reconhecidas
também por parte do modelo BIM alterações à estrutura efetuadas nos programas de cálculo,
aquando da sua análise e dimensionamento. Diminui-se assim igualmente a probabilidade de
ocorrência de erros, pois elimina-se a necessidade de atualizar manualmente ambos os
modelos durante os processos de dimensionamento do projeto de estruturas. A troca de
informação entre o modelo BIM e alguns programas informáticos de suporte BIM de interesse
ao projeto de estruturas será tema do capítulo 4. O foco da dissertação, deste ponto em diante,
centrar-se essencialmente no projeto de estruturas.
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2.5 Aplicações informáticas BIM
2.5.1 Aplicações existentes

O conceito BIM e o seu sucesso está diretamente ligado à qualidade, usabilidade e
capacidades da aplicação informática utilizada para o efeito.
A necessidade de melhorar os processos de trabalho da indústria AEC e a competitividade
existente entre as várias empresas informáticas aplicadas à indústria AEC levou ao
desenvolvimento de várias plataformas BIM nos últimos anos.
Entre as empresas mais disseminadas no mercado encontram-se:
•

•

•

•

•

•

Autodesk – A Autodesk tem investido na produção de aplicações BIM com o
desenvolvimento do Revit (a Autodesk comprou o Revit à “Revit Technology
Corporation” em 2002, lançando em 2004 a sua primeira versão Autodesk Revit). Esta
aplicação apresenta vários módulos para diferentes especialidades. Para Arquitetura o
“Revit Architecture”, para Engenharia o “Revit Structure” e para instalações
Mecânicas, Elétricas e Hidráulicas o “Revit MEP”. Desde 2012 é vendido também o
Revit Suite que junta as capacidades de todos os módulos do Revit numa só. Para o
dimensionamento e análise estrutural é usado o “Robot Structural Analysis”, existindo
relação direta entre este e o “Revit Structure”.
Bentley – Apresenta também aplicações BIM para a indústria AEC, salientando-se,
para Arquitetura o “Bentley Architecture”, para Engenharia estrutural o “Bentley
Structural Modeler”, para Mecânica e Elétrica respetivamente, o “Bentley
Mechanical” e “Bentley Electrical”. No que respeita a aplicações dedicadas à análise e
dimensionamento estrutural, refere-se o “STAAD.pro” e o “Bentley RAM Structural
System”.
Graitec – Os seus programas informáticos BIM são orientados para Engenheiros e
incluem, “Advance Steel”, “Advance Concrete” e “Advance Design”, sendo este
último o programa de cálculo estrutural.
Graphisoft – Desenvolve o “ArchiCAD”, aplicação BIM orientada para Arquitetos.
Não possui nenhum programa dedicado ao projeto de estruturas, contudo a
interoperabilidade com aplicações estruturais é possível.
Nemetschek – Produz o “Allplan Architecture” destinado a Arquitetos, o “Allplan
Engineering” para os Engenheiros, bem como o programa de modelação e cálculo
“Scia Engineer”, que permite também a obtenção de desenhos.
Tekla Corporation – Comercializa o “TEKLA Structures”, aplicação BIM orientada
para o projeto de estruturas de aço e betão. Não possui programa de cálculo estrutural,
no entanto é possível a interoperabilidade com programas informáticos com essa
finalidade, tais como, o Robot, SAP2000, STAAD.pro, entre outros.

Como se conclui da lista apresentada, existem já variadas alternativas para aplicação do
conceito BIM, o que demostra também o interesse do mercado neste metodologia de trabalho.
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São de nota igualmente os esforços em produzir aplicações BIM dedicadas às várias
especialidades, entre as quais o projeto de estruturas, para que todo o projeto (nas suas várias
especialidades) possa ser modelado em BIM, possibilitando e potenciando a capacidade de
cooperação.

2.5.2 Aplicações informáticas de suporte BIM usadas na dissertação

As aplicações informáticas BIM usadas na presente dissertação foram as da Autodesk,
empresa que se encontra atualmente consolidada no mercado mundial. A escolha recaiu nesta
empresa pois, a juntar ao fato de disponibilizar gratuitamente à comunidade estudantil as suas
aplicações informáticas, possui também uma importante diversidade de aplicações com
suporte BIM, tanto dedicadas às várias especialidades como às diferentes fases do projeto,
potenciando a capacidade de troca de informação entre as diversas aplicações, condição
importante para a correta implementação do conceito BIM.
O programa base de estudo será o Revit, mais especificamente o Revit Structure – programa
de modelação BIM dedicado à Engenharia, mais concretamente ao projeto de estruturas. Será
também abordada a sua capacidade de intercâmbio de informação tanto com os restantes
Revit (Architecture e MEP) como também com outros programas de suporte BIM relevantes
ao projeto de estruturas, tais como:
Robot Structural Analysis – Programa de cálculo e dimensionamento estrutural.
AutoCAD Structural Detailing (ASD) – Programa especialmente concebido para a
automatização de desenho e detalhe de elementos estruturais, tais como, estruturas metálicas e
peças de betão armado.
Navisworks – Constitui um gestor de projeto, permitindo compatibilizar as várias
especialidades, ajudando a detetar conflitos e a planear o projeto antes da construção.
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2.5.3 Formato IFC

Para fomentar a interoperabilidade entre aplicações BIM das várias empresas foi criado o
Industry Foundation Classes (IFC), um formato de ficheiro aberto e independente não detido
pelos fabricantes[9]. Este formato é baseado em objetos com um modelo de dados
desenvolvido pela buildingSMART, organização internacional que visa melhorar o
intercâmbio de informações entre aplicações informáticas utilizadas na indústria AEC, para
facilitar a sua interoperabilidade [9].
A iniciativa de criação do IFC começou em 1994 quando a Autodesk procurou desenvolver
um conjunto de classes C++ que poderiam apoiar o desenvolvimento de aplicativos
integrados. Doze outras empresas americanas juntaram-se à iniciativa, inicialmente definida
como “Alliance for Interoperability”. Mais tarde, 1997, o nome foi alterado para
“International Alliance for Interoperability” devido à junção de mais empresas internacionais.
Esta nova aliança foi reconstituída como uma organização sem fins lucrativos, com o objetivo
de desenvolver o IFC como um produto neutro na indústria AEC. Em 2005, a designação
desta iniciativa foi de novo alterada para “buildingSMART”[10].
A primeira normalização do formato IFC foi lançada em 1997. Desde aí, ao longo dos anos, o
formato IFC tem sido alvo de melhorias com o lançamento de subsequentes novas versões,
com a cronologia indicada na figura 2.2.

Figura 2.2 – Histórico do lançamento das várias versões do formato IFC[11].

As melhorias assentam, não só na otimização das várias funcionalidades já suportadas pelo
formato, mas também no aumento da variedade de informação comportada. Por exemplo,
apenas após a versão IFC 2x2 foi possível transferir modelos estruturais, pois os módulos de
aplicações BIM dedicados ao projeto de estrutura surgiram também mais tarde. Mesmo assim,
só na mais recente versão, IFC 2x4, é possível, por exemplo, transferir a armadura modelada
em elementos laje ou parede, através do IFC[12].
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2.6 Implementação do BIM no mercado atual
O avanço da tecnologia nas aplicações informáticas BIM tem levado a indústria mundial AEC
à adoção do conceito, sendo demostrativo das melhorias que traz a Arquitetos, Engenheiros e
restante indústria da Construção [13].
Um estudo da empresa de consultoria “McGraw-Hill Construction’s” realizado em 2009 nos
Estados Unidos da América e Canadá reportava que cerca de 50% da indústria já usava
software BIM, um aumento de 75% em relação a 2007[14]. Uma organização Americana que
agrega algumas das maiores empresas construtoras denominada "CURT” (Construction Users
Roundtable), recomenda que os proprietários exijam a utilização do BIM nos seus projetos
para que haja uma cooperação eficaz e de qualidade[14]. No Reino Unido, desde Maio de
2011, o uso do BIM foi adotado para projetos públicos com valor superior a 5 milhões de
libras, e em Junho do mesmo ano foi publicada a intenção de todos os projetos com apoio
público requererem a adoção do BIM a partir de 2016[15]. Também na Dinamarca e Finlândia
é já obrigatória a utilização de abordagens BIM em projetos de construção com fundos
públicos[15]. Estes são sinais evidentes das mudanças em curso na indústria AEC global.
A exploração de todas as potencialidades do BIM só é obtida quando o projeto nasce como
BIM e todas as restantes especialidades são projetadas também em BIM, requerendo-se assim
que haja um investimento conjunto das várias áreas da indústria AEC. Esta é de facto umas
das maiores barreiras à implementação alargada das metodologias BIM. A não utilização do
BIM por alguma entidade envolvida no projeto poderá implicar um forte entrave à capacidade
de interoperabilidade, podendo até tornar a realização do projeto por este meio mais caro e/ou
moroso relativamente ao tradicional CAD.
Outro entrave à adoção do BIM é a ainda limitada capacidade de interoperabilidade permitida
pelo formato IFC. De facto, em alguns casos existe uma considerável perde de informação na
exportação dum modelo BIM para o formato IFC, limitando a capacidade de comunicação
entre modelos BIM de aplicações informáticos de diferentes empresas[16]. Isto constitui um
entrave pois, um projeto passará certamente por várias especialidades, levando-o com isso a
poder passar por diferentes gabinetes de projeto, pelo que, ocorre a possibilidade de estes
usarem aplicações informáticas de diferentes empresas, provocando uma consequente
ineficácia na relação de interoperabilidade que afetará o tempo, o custo e a qualidade do
projeto final obtido. Algumas entidades internacionais de construção estimam que uma má
interoperabilidade aumenta em cerca de 15-30 % o custo do projeto [14].
O investimento em BIM não será apenas nos programas informáticos, mas também no tempo
necessário na formação de pessoal. Este facto leva à natural perda de produtividade durante os
primeiros tempos de utilização do BIM, pois este requer a adoção de metodologias de trabalho
significativamente diferentes do CAD.
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Devido a estes fatores, o investimento para muitas empresas poderá representar um risco
económico. Contudo é também uma verdade que, a correta utilização e exploração do BIM
poderá ser uma vantagem competitiva no mercado atual.
A complexidade dos projetos tem sido também um fator de escolha no uso do BIM. O estudo
já mencionado da “McGraw-Hill Construction’s” em 2009 indica que o BIM é ainda pouco
aplicado em projetos de menor complexidade, especialmente em projetos de habitações
residenciais, dada a pequena escala ser frequentemente conotada com a ocorrência de menos
problemas, como por exemplo, conflitos entre projetos de especialidade. A juntar a este fator,
os riscos já mencionados inerentes ao investimento em BIM são ainda maior para empresas
mais pequenas, com menor poder económico, que em regra se dedicam a estes projetos de
menor complexidade[14].
Apesar da aplicação prática do conceito BIM estar agora a dar os seus primeiros fortes passos
no mercado de trabalho, será expectável que haja uma forte alteração dos métodos de trabalho
atuais nos próximos anos, motivada pelo aumento da implementação do conceito BIM e pela
otimização das aplicações informáticas que o suportam. Segundo um relatório divulgado pela
“Pike Research” – empresa de análise de mercado e consultoria focada no estudo de mercados
globais de tecnologias limpas – este afirma que a receita mundial com produtos BIM vai
crescer de 1,8 mil milhões de dólares em 2012 para 6,5 mil milhões em 2020.[17]
Em Portugal existem já alguns edifícios projetados com recurso ao BIM, como é exemplo a
sede da Vodafone no Porto (figura 2.3), onde a equipa da “AFAconsult” recorreu ao Revit
Structure de modo a transpor os desafios na conceção devido à sua geometria complexa[18].

Figura 2.3 – Foto e modelo analítico de elementos finitos da sede da Vodafone no Porto[19].

A Mota-Engil está também a investir na implementação do BIM, contando já com alguns
projetos, tais como: uma torre de 15 andares e 5 pisos subterrâneos em Lisboa (figura 2.4);
um Hospital na Ilha Terceira, Açores (com uma área de construção superior a 45.000 m2); um
edifício da Fundação Champalimaud[20]. Numa entrevista do coordenador do departamento de
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Inovação da Mota-Engil Engenharia – António Ruivo Meireles – em 2010 à INFOR
(www.infor.pt), este afirma que, é grande o interesse da empresa pela grande inovação que
todo o conceito BIM traz à indústria AEC, e que apesar do conceito tardar a vingar em
Portugal, a Mota-Engil, também facilitada pela escala da empresa que permite integrar as
várias fases do projeto, orçamentação, preparação de obra e a obra propriamente dita, num
mesmo processo colaborativo, decidiu começar a aplicar as metodologias BIM.[20]

Figura 2.4 – Modelo BIM de uma torre de 15 andares e 5 pisos subterrâneos[20].

O gabinete de projeto NEWTON - Consultores de Engenharia, LDA. está também a apostar
na implementação do conceito BIM no seu dia-a-dia de trabalho, tendo uma forte componente
vocacionada diretamente para a Engenharia de Estruturas[21]. Apresentam-se de seguida dois
exemplos de projetos desta empresa em que foi utilizada a aplicação BIM da Autodesk.
O primeiro modelo em observação (figura 2.5) retrata o projeto de um órgão de uma Estação
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), cuja conceção foi iniciada pelo projetista do
processo de tratamento, recorrendo ao Revit MEP. Facilitado pelo intercâmbio permitido
entre os diversos módulos do Revit, o projeto foi transferido diretamente para a empresa
NEWTON para se proceder ao respetivo projeto de estruturas, usando o Revit Structure.
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Figura 2.5 – Representação estrutural de um órgão de uma ETAR projetada em BIM (autoria NEWTON)

O segundo projeto é um edifício cujo modelo 3D se encontra retratado na figura 2.6. Ao
contrário do exemplo anterior, a conceção deste trabalho foi iniciada pela equipa de
arquitetura utilizando ferramentas CAD, logo não adotado o BIM. No entanto, a empresa
NEWTON decidiu usar as capacidades do BIM para realizar o projeto de estruturas,
importando as plantas arquitetónicas para Revit Structure e modelando de seguida a estrutura
com o apoio destas. O modelo BIM criado contém apenas elementos estruturais não tendo
havido a participação de mais nenhuma especialidade através do BIM no projeto. Este foi
usado para o processo de dimensionamento estrutural através da sua relação direta com o
Robot Structural Analysis e para a obtenção de desenhos como plantas estruturais, alçados ou
vistas de corte da estrutura. Não foi contudo procedida qualquer modelação relativa às
armaduras tendo-se recorrido às metodologias CAD para seu detalhamento.
Deste modo, apesar do exemplo descrito não retratar a pretensão do BIM, a sua utilização por
alguma especialidade isoladamente pode mesmo assim, dependente das situações e dos
processos de trabalho das diversas empresas, ser vista como uma opção.
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Figura 2.6 – Projeto de estruturas de um edifício em BIM (autoria NEWTON).
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3 APLICAÇÃO DE UMA FERRAMENTA BIM EM PROJETO DE
ESTRUTURAS

3.1 Introdução
O presente capítulo apresenta o estudo ao programa de modelação BIM selecionado, o Revit,
no âmbito do projeto de estruturas.
Abordar-se-á a capacidade de intercâmbio de informação entre especialidades, focando de
seguida o estudo na aplicação do BIM em projeto de estruturas, com a enumeração e
descrição de algumas capacidades desta plataforma BIM para a realização do respetivo
projeto desta especialidade. Por fim, são identificadas algumas possibilidades permitidas pelo
modelo BIM de grande importância, tais como, a capacidade de definir fases de construção,
obtenção de medições e quantidades e por fim, a capacidade de transferir a necessária
informação do projeto BIM para obra.
Ressalva-se que os objetivos do trabalho não incluíram a comparação das capacidades e
características do Revit com outras plataformas BIM existentes no mercado (secção 2.5.1). No
entanto, indica-se que uma grande parte das capacidades e limitações descritas neste capítulo
para a aplicação informática adotada são comuns a outras aplicações BIM concorrentes

3.2 Intercâmbio de informação entre especialidades
Para que a implementação do BIM seja rentável e a sua utilização potenciada, a eficaz
comunicação entre especialidades é fulcral. Na plataforma Revit, atualmente existe no
mercado, como já mencionado na subsecção 2.5.1, o Revit Architecture, Revit Structure e o
Revit MEP, orientados respetivamente ao projeto, de arquitetura, de estruturas, e mecânico,
elétrico e hidráulico. A base dos programas é a mesma, apenas mudando ferramentas e
funcionalidades por forma a possibilitar uma correta modelação dos diversos elementos das
várias especialidades. Estes são assim diferentes módulos de uma mesma plataforma BIM –
Revit.
Ao serem fornecidas ferramentas e funcionalidades adequadas às distintas especialidades,
numa só plataforma BIM, os diversos projetos de especialidades criados nos respetivos
módulos são totalmente compatíveis com os restantes, permitindo o trabalho colaborativo sem
necessidade de qualquer tipo de conversão.
O processo de modelação e integração dos diversos projetos de especialidades com o objetivo
de obter o projeto global final pode ser procedido de distintas maneiras. Este pode ocorrer de
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forma sequencial, onde um só modelo passa sequencialmente pelas diversas especialidades
até ser alcançada a modelação de toda a edificação – contendo todas as respetivas
especialidades. Tem a desvantagem de apenas uma especialidade poder trabalhar no projeto
em cada momento. Em alternativa, o Revit possui a capacidade, através da opção “Link
Revit”, de importar outros projetos para um projeto anfitrião. Como exemplo desta
capacidade, o Arquiteto pode iniciar o projeto BIM e enviar o respetivo modelo para o
Engenheiro de estruturas e para o Engenheiro eletromecânico, para a realização dos respetivos
projetos de especialidade. Posteriormente, ambos os projetos podem ser inseridos no projeto
de arquitetura, identificando-se e eliminando-se conflitos e incongruências. A ferramenta em
Revit dedicada a deteção de conflitos apresenta, no entanto, ainda algumas limitações, como
por exemplo, a capacidade de confrontar apenas um projeto importado de cada vez com o
projeto anfitrião, e nunca entre dois projetos importados.
Nesta cooperação entre especialidades, o Revit apresenta ainda outra ferramenta –
“Coordination Review”. Continuando com o exemplo atrás relatado, o Arquiteto ao receber e
incorporar o projeto de estruturas e o projeto eletromecânico no seu projeto arquitetónico,
pode após sua análise propor alterações a esses projetos, para evitar conflitos, para respeitar
condicionantes arquitetónicas, entre outras possibilidades. Estas propostas podem ser
modeladas diretamente no modelo. Posteriormente, o Engenheiro de estruturas e
eletromecânico podem aceitar, rejeitar ou propor novas alternativas – o programa indica as
alterações realizadas por uma terceira pessoa ao projeto de especialidade correspondente. Este
fluxo de informação decorrerá até serem encontradas as soluções que sejam do agrado de
todas as especialidades.
Por forma a facilitar a análise dos diversos projetos de especialidade quando integrados com
os restantes, existem opções de filtro para que nas diversas vistas 2D e 3D a informação visual
disponível seja apenas a relevante. O Revit possui distintas disciplinas referentes às respetivas
especialidades e uma última opção, “Coordination”, onde todos os modelos dos diversos
projetos de especialidade ficam ativos. Um retrato da referida capacidade encontra-se na
figura 3.1, onde apenas o projeto AVAC se encontra ativo.
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Figura 3.1 – Modelo BIM apenas com o projeto de especialidade AVAC ativo[22].

3.3 Extensões e Suplementos
As extensões e suplementos são aplicações que podem ser acrescentadas ao programa base
Revit, adicionando novas capacidades e funcionalidades. A diferença entre extensões e
suplementos reside apenas no facto das extensões serem totalmente desenvolvidas e
fornecidas pela Autodesk, enquanto que, os suplementos são produzidos e fornecidos por
outras empresas, trabalhando em parceria com a Autodesk.
À data da escrita deste documento, as extensões disponibilizadas pela Autodesk para o
módulo de estruturas do Revit são:
•

•
•

•
•

Modeling – acrescenta algumas ferramentas e capacidades que podem facilitar/agilizar
o processo de modelação. São exemplo, uma funcionalidade que permite criar o
modelo BIM através da introdução de dados em Excel, ou outra funcionalidade que
permite automatizar a definição das linhas estruturais em planta e dos níveis de cota
pretendidos, eliminando a necessidade da sua introdução de forma individual.
Analysis – fornece possibilidades de cálculo para pré-dimensionamento de elementos
estruturais numa primeira abordagem ao processo de modelação da estrutura.
Reinforcement – permite modelar armadura em elementos de betão de forma
automatizada. Algumas das suas capacidades e limitações são abordadas na subsecção
3.4.1 – armadura.
AutoCAD Structural Detailing – permite a comunicação com o AutoCAD Structural
Detailing. Esta relação é analisada na secção 4.2.
Steel Connections – possibilita a modelação de ligações metálicas, embora de
momento seja ainda limitada apenas a dois tipos de ligações (pilar com viga com a
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•

ligação pelo banzo do pilar e pilar ao seu apoio), pelo que o seu uso é ainda
extremamente limitado.
Bridges – introduz capacidades de modelação e funcionalidades direcionadas a pontes.
Estas não serão abordadas no presente trabalho.

Relativamente aos Suplementos, estes podem se dividir em dois distintos grupos. O primeiro
referente a aplicativos que introduzem novas ferramentas de modelação em Revit, como são
exemplo o IDAT (desenvolvido pela empresa de mesmo nome) orientado para o projeto de
estruturas pré-fabricadas de betão ou o SDS/2 Connect (desenvolvido pela SDS/2) que
introduz capacidades de modelação de ligações metálicas. Por sua vez, o segundo grupo é
referente a aplicações que permitem ou otimizam a troca de informação entre Revit e outros
programas informáticos externos à Autodesk. São exemplo, o aplicativo de nome, BIMLink,
que permite a interoperabilidade entre Revit e Excel, aplicativos de conversão que permitem a
interoperabilidade do modelo estrutural entre Revit e programas de cálculo estrutural como o
STAAD.pro ou o RAM Structural System, ambos da Bentley [23]. Existem ainda aplicativos de
interoperabilidade entre distintos programas de modelação BIM, que otimizam a capacidade
de comunicação entre estes (já possível através do formato padrão IFC), como é exemplo
entre Revit Structure e Tekla Structures ou Revit Structure e Graitec Advance[24][25].
A maioria dos suplementos requer compra de licença, pelo que o seu estudo não foi explorado
na dissertação.

3.4 Revit Structure
O Revit Structure (versão 2013) adotado na dissertação integra um modelo multimaterial
geométrico e analítico, para permitir a modelação e análise estrutural adequada ao correto
dimensionamento de um projeto de estruturas.
O modelo geométrico não é mais do que a modelação da estrutura por objetos, característica
de um modelo BIM. O modelo geométrico representa assim a estrutura física da edificação,
sendo deste dependente a obtenção de documentação para apoio à obra, a quantificação dos
materiais, entre outros dados possíveis de extrair do referido modelo. É deste modo de
extrema importância que o processo de modelação seja preciso e completo pois, a qualidade
de toda a informação referente ao próprio projeto é consequência da qualidade da modelação
realizada.
O modelo analítico, por sua vez, é uma representação 3D da engenharia estrutural de um
modelo geométrico. O modelo analítico consiste nos componentes estruturais, suas
geometrias, propriedades do material, graus de liberdade existentes nas ligações entre
elementos e nos apoios da estrutura, cargas e combinações, que juntos formam um sistema de
engenharia estrutural. O modelo analítico é criado automaticamente ao elaborar o modelo
geométrico e pode ser exportado para aplicativos de análise e dimensionamento estrutural.
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Inicialmente o modelo analítico é geometricamente dependente do modelo geométrico, mas a
este podem ser posteriormente alteradas algumas características tais como, por exemplo, a
localização do elemento analítico ou os graus de liberdade nas ligações dos elementos. [26]
Deve portanto haver uma preocupação na precisão de ambos os modelos para que o modelo
geométrico retrate com exatidão a pretendida estrutura e igualmente, o modelo analítico
traduza o comportamento estrutural mais indicado. A existência de ambos os modelos em
aplicações BIM orientadas ao projeto de estruturas não é particularidade apenas do Revit
Structure, existindo também em outras aplicações informáticas, como por exemplo, o Scia
Enginner, o Bentley Structural Modeler ou o Tekla Structures [27].

3.4.1 Modelo geométrico

Nesta secção será analisada a capacidade de modelar o projeto de estruturas em Revit. Este é
um ponto de extrema importância, pois as plataformas BIM necessitam fornecer as
necessárias capacidades para que o modelo geométrico obtido seja o mais completo e correto
possível visto que, como já mencionado, a qualidade de um projeto está intrinsecamente
dependente da qualidade da modelação realizada.
É primeiramente importante referir que a plataforma Revit possui duas partições de nome,
“Projeto Revit” e “Revit Famílias”. A primeira é dedicada à modelação do próprio projeto, e a
segunda à criação de novos objetos BIM inicialmente não disponíveis no “Projeto Revit”, os
quais se tornam utilizáveis em modelação – o Revit possui também uma segunda ferramenta
para a criação de novos objetos, que se encontra no próprio “Projeto Revit”, de nome “model
in-place”.
A análise às capacidades de modelação do programa Revit Structure encontra-se dividida em
três distintas partes. Primeiramente é abordada a modelação dos elementos físicos. Numa
segunda parte, a capacidade de criar novos elementos com geometrias e dimensões físicas não
inicialmente disponíveis no “Projeto Revit”, usando para isso o “Revit Famílias” ou a
aplicação “model in-place”. Por fim a capacidade de modelar armadura nos elementos
estruturais de betão.

Estrutura

Conforme indicado em 3.2, o Revit divide os diversos projetos de especialidade por
disciplinas, assim, para que este reconheça os elementos modelados como estruturais e deste
modo, pertencentes à disciplina referente ao projeto de estruturas, é necessário defini-los
como estruturais nas suas propriedades (figura 3.2). No Revit Structure os elementos
modelados são em regra automaticamente considerados como estruturais. Quando, pelo
contrário, estes são modelados em outro Revit, como por exemplo no “Revit Architecture”, é
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necessário em determinados elementos que o Arquiteto os defina como estruturais ou, que tal
seja feito pelo Engenheiro quando recebe o projeto de arquitetura (o módulo de arquitetura do
Revit possui alguns elementos de modelação iguais ao módulo de estruturas, como por
exemplo, lajes, pilares ou paredes). O respeito por este tipo de disciplina facilita a partilha de
modelos entre especialidades.

Figura 3.2 – Propriedades estruturais de um elemento BIM de betão – parede.

A correta separação do projeto de estruturas dos restantes é importante pois, permite que se
obtenham os respetivos dados das medições e quantidades (auxilio à orçamentação), fases de
construção, entre muita outra informação referente à parte estrutural da construção.
Para além do interesse acima referido, ao se definir um determinado elemento como estrutural
fica também possibilitada, a modelação de armaduras nos elementos de betão, a definição dos
valores de recobrimento pretendidos, como também de particular interesse, a possibilidade de
ativar o modelo analítico desse elemento (figura 3.2). A existência de um modelo analítico
representativo do respetivo elemento físico estrutural é indispensável para que esse elemento
estrutural seja transferível para programas de cálculo, como é exemplo o Robot Structural
Analysis. Sem modelo analítico a exportação do referido elemento fica impossibilitada.
Entre os diversos elementos estruturais disponíveis encontram-se, pilares, vigas, lajes
maciças, paredes de espessura constante, fundações, treliças, entre outros. Outras formas e
geometrias para lajes e paredes são realizadas através de customizações aos elementos em
projeto, ou através da criação de novos objetos tradutores desses elementos.
A determinados objetos BIM é ainda possibilitada a capacidade de lhes atribuir distintas
partes. Isto permite por exemplo, definir várias camadas numa parede ou laje. Às diferentes
camadas podem ser atribuídas diferentes funções, possibilidade de interesse, por exemplo,
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para a conjugação entre projetos de Arquitetura e Engenharia Estrutural – parede com
acabamento em madeira, isolamento térmico e parte estrutural (figura 3.3) ou uma laje com
revestimento e parte estrutural são alguns exemplos. O modelo analítico reconhecerá apenas
as camadas estruturais.

Figura 3.3 – Elemento BIM dividido em distintas partes – parede com acabamento em madeira, isolamento térmico e
parte estrutural.

A modelação em BIM é feita por objetos que possuem caracterização não só geométrica como
também física, pois a estes objetos são associados tipos de materiais. Para além de uma lista
de materiais já pré-existente no Revit, é possível a adição e personalização de novos materiais
e respetivas características físicas e não físicas, podendo estes ser arquivados para futura
utilização em qualquer outro projeto Revit. Por exemplo, refere-se que as propriedades físicas
que podem ser introduzidas para o betão contemplam: resistência à compressão, módulo de
elasticidade, coeficiente de Poisson, módulo de distorção, coeficiente de expansão térmica,
peso por unidade de volume, sendo também possível definir materiais ortotrópicos. O
processo de caracterização dos materiais e sua atribuição aos respetivos elementos estruturais
é importante em BIM, desde logo porque o modelo BIM consiste no documento de
informação do projeto, evitando-se igualmente a propagação de erros para as aplicações
informáticas de cálculo estrutural. Características não físicas tais como, descrição do material,
nome da empresa produtora, comentários, custos, entre outras, podem também ser associadas
aos respetivos materiais.
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Capacidade de criar novos objetos BIM

A importância de um modelo geométrico de qualidade em BIM pode requerer a criação de
novos objetos BIM, capazes de traduzir os elementos pretendidos para a construção. Em
Revit, como já mencionado, para esse efeito existe o “Revit Famílias” ou no próprio “Projeto
Revit” a ferramenta “model in-place”.
Em relação ao “Revit Famílias”, neste existem várias partições destinadas à criação de
diferentes tipos de objetos. Existem partições orientadas para elementos arquitetónicos,
estruturais, mecânicos, como também partições “neutras” com capacidades mais genéricas. As
várias partições estruturais existentes são respetivamente dedicas a, pilares, vigas e
contraventamento, treliças e fundações. Os elementos estruturais criados nestas partições
possuem modelo analítico ao contrário do que sucede nas restantes partições.
Como exemplo da capacidade permitida pelo “Revit Famílias”, suponha-se que se pretende
criar uma viga de secção T não disponível inicialmente no “Projeto Revit”. Após definida a
geometria padrão pretendida (no caso uma secção T), é possível parametrizar as dimensões do
novo elemento, possibilitando com isso, que esta nova família de vigas seja incorporada no
“Projeto Revit” não apenas com determinadas dimensões pré-definidas, mas através de
variáveis que podem ser alteradas. Neste caso definiram-se os seguintes parâmetros: largura,
largura da alma, altura e altura total (figura 3.4).

Figura 3.4 - Parametrização de uma nova família de objetos BIM

As novas famílias podem ser guardadas e reintroduzidas em diferentes projetos sempre que o
seu uso seja necessário, permitindo que o utilizador vá criando uma biblioteca de novos
elementos. A existência de uma boa biblioteca é um fator importante para a rentabilização dos
recursos, independentemente da especialidade e, consequentemente, em qualquer módulo do
Revit (Architecture, Structural, MEP).
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No que respeita à criação de outros elementos BIM com interesse estrutural, como por
exemplo paredes de espessura variável ou capiteis, é necessário recorrer às partições mais
genéricas ou à aplicação “model in-place”. Estes elementos apesar de não possuírem modelo
analítico podem ser definidos como estruturais, e deste modo, pertencentes à disciplina
referente ao projeto de estruturas.
O “model in-place” não é mais do que uma aplicação que permite criar no próprio “Projeto
Revit” o objeto pretendido através de ferramentas idênticas às do “Revit Famílias”, contudo,
para além de não possuírem modelo analítico, a estes elementos não é possível associar uma
família, pelo que, é um objeto criado para uso único e pontual. Tem no entanto a vantagem de
ser criado diretamente no projeto, melhorando a capacidade de perceção visual da interação
deste com a restante estrutura. Na figura 3.5 encontra-se representada em corte a parede
exterior do projeto de estruturas da ETAR – figura 2.5 – que foi modelada com recurso à
aplicação “model in-place”.

Figura 3.5 - Parede exterior do projeto de estruturas da ETAR – figura 2.5.

Para contornar a inexistência de modelo analítico nestes elementos, e por forma a permitir a
sua incorporação no modelo analítico da estrutura, é possível desenhar sobre estes elementos
linhas e planos analíticos. Estas linhas e planos analíticos são contudo desprovidas de
informação, servindo apenas para definir a localização analítica destes elementos.
Em ambos os métodos (“Revit Famílias” e “model in-place”) podem ser criados não só
objetos sólidos como também “objetos” ocos. Como exemplo do seu interesse, encontra-se a
criação de cocos de aligeiramento para que estes sejam introduzidos nas lajes maciças por
forma a obter lajes aligeiradas.
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Armadura

Como parte integrante do BIM encontra-se também a pormenorização estrutural possível de
alcançar com este, sendo as armaduras um dos vértices mais importantes no âmbito do projeto
de estruturas. O nível de detalhe possibilitado pela visualização 2D e 3D das armaduras no
modelo (figura 3.6 e 3.7) permite uma mais cuidada avaliação às soluções de armadura a
adotar, ajudando na conjugação dos espaçamentos dos varões entre diferentes elementos,
evitando sobreposições e outros conflitos – em Revit existem ferramentas dedicadas à deteção
de sobreposição de varões. O respeito pelas geometrias físicas dos varões permite que o
modelo geométrico da estrutura seja o adequado e assim uma fonte de informação de
qualidade para obra. Por exemplo, se emendas de armaduras não forem devidamente
desfasadas no modelo, essa informação poderá passar despercebida ao engenheiro em obra.
Através do BIM pode-se também facilmente avaliar e comparar os custos envolvidos entre
diferentes soluções de armadura.

Figura 3.6 - Vista de pormenor da armadura na intersecção de uma laje com uma parede estrutural (na imagem
encontra-se representada apenas a armadura superior da laje de uma direção).

Figura 3.7 – Vista tridimensional de uma emenda de armadura entre dois pilares de diferente secção.
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Para além das visualizações tridimensionais que se baseiam no aspeto (cor e textura) real dos
elementos (figura 3.6 e 3.7), existem outras opções de visualização onde é possível atribuir
diferentes cores aos diversos varões ou conjunto de varões, auxiliando, particularmente em
zonas com elevada concentração de armadura, quer o processo de modelação quer a posterior
interpretação das soluções de armadura adotadas.
Presentemente são três os métodos para a modelação das armaduras no modelo BIM da
estrutura, sendo a sua aplicabilidade dependente do elemento estrutural em causa:
1. importar diretamente as soluções dimensionadas em Robot, numa lógica de
intercâmbio de informação. Esta metodologia é atualmente apenas permitida em
elementos de barra (pilares e vigas). Esta capacidade será abordada em 4.1.2.
2. modelar diretamente as armaduras nos elementos estruturais do modelo. Este modo de
modelação da armadura é exequível em qualquer elemento estrutural. Neste, é o
utilizador que coloca diretamente nos elementos de betão os varões pretendidos, sendo
possível a escolha exata da localização pretendida para estes (figura 3.8). É portanto a
opção que permite maior personalização, sendo a melhor solução para elementos
estruturais com geometrias menos estandardizadas e/ou para soluções de armadura
mais complexas. Em elementos estruturais planos, tais como lajes e paredes
estruturais, para além da referida modelação individual de varões, existe também a
possibilitada de definir malhas de armadura. Refira-se que apesar de ser versátil e não
particularmente complexa, esta modalidade de modelação de armaduras é morosa e
pouco automatizada.

Figura 3.8 - Aplicação direta dos varões num elemento de betão.

3. modelar com recurso à extensão do Revit Structure para armaduras – “Reinforcement”
(secção 3.3). Nesta extensão é possível a modelação da armadura nos seguintes
elementos estruturais de betão: vigas, pilares, sapatas, maciços de encabeçamento,
estacas, muros de retenção e paredes. Este processo permite uma automatização
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superior pois a modelação da armadura ocorre através da definição do número e
diâmetro dos varões pretendidos, valores de espaçamento e recobrimento, entre outra
informação. Todavia, o seu uso é condicionado pelas formas e geometrias dos
elementos como também por soluções de armadura menos convencionais, que assim
possam não ser abrangidas pelas capacidades da extensão. Por exemplo, esta
contempla apenas vigas retangulares e pilares retangulares e circulares ou paredes
perfeitamente retangulares. A figura 3.9 representa o exemplo do uso da extensão
“Reinforcement” num pilar.

Figura 3.9 - Uso da extensão “Reinforcement” na modelação da armadura num pilar de betão.

A modelação de toda a armadura no modelo BIM do projeto de estruturas poderá traduzir-se
num processo moroso, principalmente quando o número de elementos estruturais com
geometrias menos convencionais e/ou as soluções de armadura menos frequentes são
dominantes. Em zonas onde existe uma afluência de armaduras de diferentes elementos
estruturais (figura 3.10), para que se consiga obter a conjugação dos vários varões desejada e
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sem sobreposições, o processo torna-se especialmente moroso, pois a definição das trajetórias
pretendidas para os varões é ainda um processo pouco intuitivo e de difícil definição.

Figura 3.10 – Vista tridimensional da armadura na interseção de duas vigas com um pilar.

Deste modo, o processo de modelação da armadura ainda não é suficientemente prático para
facilmente converter os tradicionais e enraizados métodos CAD para a modelação em BIM,
pois o processo de detalhamento da armadura recorrendo ao CAD é consideravelmente mais
rápido. Como exemplo desta situação, refere-se a experiencia na empresa de projeto
NEWTON que, até Março de 2012 continuava preferencialmente a recorrer ao CAD para
detalhamento da armadura nos elementos de betão, também facilitado pela capacidade de
exportar as pretendidas vistas do modelo BIM para formatos CAD (.dwg, .dxf, entre outros).
No entanto, apesar da morosidade no processo, a sua modelação no modelo BIM permite, por
sua vez, agilizar os processos de orçamentação, possibilitar em obra a observação das
soluções de armadura adotadas diretamente através do modelo, a obtenção de desenhos
completos, entre outra informação. Para uma plena implementação das metodologias BIM a
informação referente às armaduras deve estar contida no modelo BIM. No que respeita a
cabos de pré-esforço, não existem ainda ferramentas nativas especificas destinadas à sua
modelação em Revit, sendo necessário desenvolver essas famílias de elementos.
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3.4.2 Modelo analítico

Ao engenheiro de estruturas cabe a tarefa de modelar, analisar e dimensionar os elementos
estruturais. Com foco nas soluções da Autodesk, a modelação será realizada na aplicação
informática de modelação BIM – Revit Structure – e a análise e dimensionamento em “Robot
Structural Analysis”, repercutindo no modelo BIM possíveis alterações ao projeto, tudo isto
num processo continuo até se obter o projeto de estruturas final. Para que este processo seja
permitido é necessário que o programa de cálculo reconheça o projeto de estruturas, sendo
isto apenas possível, como já referido em secções anteriores, em elementos estruturais com
modelo analítico.
Na figura 3.11 encontra-se parte de um projeto de estruturas, onde é visível o seu modelo
geométrico (lado esquerdo) e o correspondente modelo analítico (lado direito).

Figura 3.11 - Representação de ambos os modelos, geométrico e analítico, de parte de uma estrutura.

A localização das linhas e planos analíticos dos diversos elementos estruturais pode ser
alterada dentro de determinados parâmetros, que por padrão se situam a meio vão nos pilares
e paredes estruturais e na superfície superior em lajes e vigas.
Ao modelo analítico da estrutura podem também ser atribuídos diferentes tipos de apoios –
mola, encastramentos, slides, entre outros – definindo os respetivos graus de liberdade.
Também aos elementos barra (vigas, pilares, contraventamentos, etc.) podem ser definidos os
graus de liberdade nas ligações, (por padrão as interseções entre elementos barra no modelo
analítico são consideradas monolíticas).

29

Aplicabilidade prática do conceito BIM em projeto de estruturas

É ainda possível introduzir no modelo analítico “troços rígidos”, de interesse por exemplo na
situação retratada na figura 3.12, onde o “troço rígido” conecta o pilar analítico a duas vigas
analíticas que se encontram desfasadas. Este é considerado como um elemento infinitamente
rígido, sem peso, entre elementos estruturais que permite a transmissão de esforços e não
permite o movimento relativo entre elementos.

Figura 3.12 – Aplicação de um “Rigid Link” no modelo analítico [28].

Tradicionalmente nos programas de cálculo estrutural, os elementos estruturais são traduzidos
por linhas e planos e as suas ligações como simples pontos (a modelação da estrutura parte de
uma conceção analítica), sendo que a representação física dos elementos é consequência dessa
modelação analítica, não havendo um necessário rigor nesta. O BIM, ao proporcionar o rigor
na representação física da estrutura proporciona também que o próprio modelo analítico possa
ser mais correto, pois precisamente, retrata mais fidedignamente o real posicionamento dos
elementos estruturais a construir. Na figura 3.13 encontra-se representada uma estrutura
simples, modelada originalmente em Robot, formada por 4 pilares e uma laje.

Figura 3.13 - Modelo analítico (esq.) e representação física (dir.) de uma estrutura modelada em Robot.
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Como visível na figura 3.13, a modelação analítica da estrutural em Robot levou a que a sua
representação física correspondente fosse incorreta (a laje não se prolonga ao bordo da secção
física dos pilares) sendo que o processo de alteração do posicionamento dos elementos, para
que estes representem o modelo geométrico pretendido nos programas de cálculo é muitas
vezes impraticável, pois estes não reconhecem os limites físicos dos elementos. Deste modo,
as aplicações estruturais BIM fornecendo o rigor na modelação e permitindo separar a análise
e edição do modelo analítico do modelo geométrico, traduzem-se numa plataforma capaz de
simultaneamente fornecer as necessárias ferramentas para que ambos os modelos (analítico e
geométrico) sejam mais corretos.
Todavia, existem limitações na capacidade de edição e conjugação de ambos os modelos pois,
um elemento físico estrutural com modelo analítico não é garantia que esse modelo analítico
se adapte a possíveis alterações físicas ao elemento, pelo que, deve haver um particular
cuidado quando se procede à personalização dos elementos em projeto BIM.
Como exemplo, representa-se na figura 3.14 uma laje com uma zona de espessura variável. O
seu modelo analítico, no entanto, continuará a reconhecer a laje como de espessura constante.

Figura 3.14 – Modelo BIM de uma estrutura com uma laje de altura variada.

Outra possível alteração ao modelo geométrico advém da introdução de aberturas nos
elementos planos estruturais (devidas a tubulações, portas, janelas, etc.). Todavia, em
situações onde as aberturas modeladas não atravessam a totalidade dos elementos, como
ocorre com os cocos de aligeiramento das lajes aligeiradas, não é possível informar o modelo
analítico que se trata apenas de “aberturas parciais”, pelo que, estas são reconhecidas
analiticamente como aberturas que atravessam todo o elemento físico (figura 3.15). Em
alguns programas de cálculo estrutural, quando as lajes aligeiradas são modeladas no próprio
programa de cálculo, estas são analisadas como lajes maciças de rigidez equivalente (exemplo
do Robot ou do SAP2000). Qualquer uma das alternativas não traduz analiticamente o exato
elemento modelado. A empresa de projeto NEWTON opta, preferencialmente, por não enviar
31

Aplicabilidade prática do conceito BIM em projeto de estruturas

as lajes aligeiradas do modelo BIM para o programa de cálculo, decidindo-se pela sua
modelação em Robot, para análise estrutural.

Figura 3.15 – Modelo geométrico e modelo analítico de uma estrutura com uma laje aligeirada.

No que respeita aos elementos estruturais sem modelo analítico (objetos BIM criados nas
partições não estruturais do “Revit Famílias” ou criados através da aplicação “model in-place”
ou escadas), e como já referido em 3.4.1, é possível que lhes sejam adicionadas linhas e
planos analíticos. Isto permite não só definir a sua localização analítica no modelo analítico da
estrutura, mas também, o reconhecimento por parte dos programas de cálculo estrutural
dessas linhas e planos. Posteriormente, nos programas de cálculo, a essas linhas e planos
analíticos “vazios” (desprovidos de informação – indicam apenas a localização analítica dos
elementos), é-lhes facilmente atribuído elementos estruturais substitutivos, ou seja, elemento
estruturais que da melhor forma possam estruturalmente traduzir os elementos modelados em
BIM, para proceder à análise estrutural.
Mesmo em elementos estruturais com modelo analítico (objetos BIM criados nas partições
estruturais do “Revit Famílias”), a sua exportação para os programas de cálculo pode não ser
possível caso a forma ou geometria do elemento não seja comportada pelo respetivo programa
(exemplo de vigas de secção variada quando exportadas para Robot –figura 3.16). Também
aqui estes elementos são reconhecidos como apenas linhas ou planos analíticos desprovidos
de informação, pelo que, também a estes devem ser associados elementos estruturais
substitutivos.
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Figura 3.16 – Vigas de secção variada em BIM reconhecidas em Robot apenas como linhas analíticas desprovidas de
informação

Estas simplificações levam, invariavelmente, a que se cometam imprecisões de cálculo pois o
elemento usado no cálculo estrutural é diferente do correspondente elemento em BIM
modelado, contudo, esta situação é atualmente uma inevitabilidade pois, para que
determinados elementos sejam reconhecidos pelos programas de cálculo tem que haver um
paralelismo entre os elementos modelados no modelo BIM e os elementos analíticos
disponíveis nesses programas de cálculo. O uso do BIM, neste aspeto, não se traduz num
avanço em relação ao CAD.
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3.5 Faseamento do ciclo de vida do projeto no modelo BIM
As fases são distintos períodos de tempo dentro do ciclo de vida do projeto. Estas podem
representar a sua evolução, desde a sua fase inicial de construção até ao fim da idade útil da
edificação, ou representar o projeto num determinado período específico do tempo (figura
3.17).

Figura 3.17 – Faseamento da construção de uma edificação[19].

No BIM, o faseamento do projeto é exequível usando apenas um modelo e consequentemente
apenas um processo de modelação, não havendo a necessidade de duplicação dos mesmos
processos sempre que se pretende retratar um distinto período de tempo, situação que ocorre
no CAD quando são criados novos níveis de desenho (usualmente designados por “layers”)
com essa mesma finalidade. Isto é possível porque a cada objeto BIM é possível associar uma
fase de construção e uma fase de demolição. Também a diferentes partes de um só objeto é
possível atribuir distintas fases – utilizando como exemplo a parede da figura 3.3, a sua parte
estrutural pode ser definida numa fase antecedente às correspondentes ao isolamento e
acabamento.
Este faseamento proporciona uma mais simples abordagem ao projeto e a sua própria
interpretação, apoiando igualmente o processo de construção. Igualmente facilitadas ficam
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também possíveis futuras intervenções ao projeto, tais como, demolição, reconstrução, ou
adição de novos módulos à estrutura inicial. Para estas intervenções futuras é apenas
necessário criar novas fases e nestas modelar as devidas alterações. Qualquer alteração não é
refletida nas fases anteriores, ficando assim o respetivo projeto inicial inalterado. Esta
possibilidade tem também a evidente vantagem de a intervenção à estrutura ser analisada e
projetada diretamente sobre o projeto BIM da construção existente, projeto este que é
caracterizado por ser bastante rico em informação e simples de interpretar, facilitando a
tomada de decisões sobre a respetiva intervenção.
No faseamento do processo construtivo em BIM, seria de interesse poder contabilizar as fases
de cofragem, conjugando-as com o faseamento estrutural definido, contudo o Revit não
contempla ainda a capacidade de modelar este respetivo projeto.
A capacidade de faseamento do projeto é também de relevância na análise do comportamento
estrutural da infraestrutura durante o seu processo construtivo, como exemplificado na figura
3.18.

Figura 3.18 – Capacidade de análise estrutural às várias fases construtivas, permitida pelo BIM [29].

Inerentemente ao facto de se estar a trabalhar com aplicações BIM, não apenas as
representações visuais (2D e 3D) são associadas as definidas fases, como também toda a
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restante informação do modelo, como sucede por exemplo, com a informação respeitante a
medições, quantidades e custos.

3.6 Medições, quantidades e custos
Do modelo BIM é possível de forma automatizada obter dados relativos a medições,
quantidades e custos. Em Revit, estes dados são apresentados através de quadros que podem
conter variadíssimos parâmetros de quantificação (comprimento, área, volume, custo, entre
outros) e qualificação (descrição, comentários, nome da empresa produtora, nome do
elemento, entre outros) sendo igualmente possível criar novos parâmetros. Estes quadros de
informação, influenciados pelas definidas fases construtivas, facilitam os processos de
orçamentação e planeamento das necessidades de matéria-prima ao longo das fases
construtivas da obra, ajudando num maior controlo no processo de encomenda de materiais,
nas necessidades de mão-de-obra e maquinaria, minimizando desperdícios e portanto,
otimizando o custo da obra.
O modelo BIM permite também à equipa de projeto avaliar eficazmente a nível económico
diversas opções estruturais, facilitando e agilizando igualmente processos de reorçamentação
devido a alterações de última hora propostas ao projeto inicial, sendo para isso necessário
apenas atualizar o modelo com as pretendidas modificações.
Na entrevista já referida na secção 2.6, do coordenador do departamento de Inovação da
Mota-Engil Engenharia – António Ruivo Meireles – à INFOR (www.infor.pt), é mencionado
que, tendo por base o rigor indispensável no processo de modelação, as respetivas quantidades
retiradas dos modelos são “bastante fiáveis, com desvios máximos de 2%” em relação aos
valores reais em obra usados. [20].
Apesar da elevada precisão permitida pelo BIM, limitativamente em Revit não é possível
alterar a ordem de prioridades atribuída nas medições por este aos diversos elementos
estruturais, levando à obtenção de medições e quantidades que não respeitam as
recomendações do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), que são a prática
vigente em Portugal. Comparando algumas considerações assumidas pelo Revit – apoiadas
pela figura 3.19 – com as recomendações do LNEC[30], podem ser demostradas algumas
diferenças.
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Figura 3.19 – Imagem exemplificativa da atribuição de prioridades assumida pelo Revit na quantificação dos
elementos estruturais.

O Revit considera que a altura das paredes estruturais vai apenas até a base da laje, distinto do
recomendado pelo LNEC - “As alturas serão determinadas entre as faces superiores das lajes
ou das vigas de betão”. Igualmente, o volume da zona da viga incorporada na laje é incluído
na medição da laje ao contrário do recomendado pelo LNEC - “A medição dos volumes
incorporados na espessura das lajes será incluída na medição do betão das vigas, lintéis e
cintas”. A viga é também interrompida na sua contabilização pela parede estrutural, critério
díspar do LNEC - “Os comprimentos serão determinados segundo formas geométricas
simples, definidas pelas faces dos pilares ou das vigas que intercetam as vigas, lintéis ou
cintas”.
Estes são exemplos de considerações assumidas pelo Revit que não encontrar paralelismo nas
recomendações do LNEC, devendo haver o devido cuidado na sua quantificação. Esta
limitação não parece particularmente difícil de ser ultrapassada numa evolução futura desta
aplicação informática, pois, seria de claro interesse que o utilizador pudesse definir a ordem
de prioridades atribuída aos elementos nas medições em Revit.
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A introdução da capacidade de modelar o projeto de cofragens em BIM traria também
evidentes vantagens, quer ao processo de orçamentação, quer à avaliação das necessidades de
matéria-prima durante o processo construtivo, pois os dados seriam retirados diretamente do
modelo.
Refere-se por fim, que o próprio modelo BIM pode ser exportado para programas de
especialidade como o “Autodesk Quantity Takeoff” – programa com suporte BIM da
Autodesk orientado à extração de quantidades e orçamentação do projeto.

3.7 Comunicação com a obra
A comunicação com a obra é um fator de grande importância para que o projeto seja realizado
corretamente e dentro dos prazos e custos previstos. A aplicação plena do conceito BIM
envolve o uso do modelo BIM em obra, permitindo o fácil acesso à informação do projeto,
como igualmente uma eficaz via de comunicação entre projetistas e encarregados de obra.
Permite também que a obtenção da informação seja conseguida através de um processo
contínuo, que auxiliado pela definição das várias fases construtivas possibilita uma maior
perceção dos processos de construção.
Esta nova abordagem permitida pelo BIM não invalida, de todo, os tradicionais desenhos,
contudo estes deverão constituir informação de apoio à obra e não as únicas fontes de
informação, podendo ser obtidos de forma faseada durante todo o processo construtivo,
melhorando a sua próprio interpretação. Estes são obtidos diretamente do modelo BIM, quer
representações 2D (plantas, alçados, vistas de corte da estrutura na localização pretendida,
entre outras), quer representações 3D.
Em Revit, concretamente, existem folhas de desenho para onde são arrastadas as vistas do
modelo pretendidas. Estas folhas de desenho são também elas personalizáveis, desde o seu
tamanho até ao tipo de cabeçalho. Agilizada fica igualmente a definição da escala pretendida
para os desenhos, desassociando o processo de qualquer intervenção “manual”. Às
pretendidas representações 2D e 3D retiradas do modelo é acrescentada a informação
necessária para interpretação do desenho em obra (informação visual não pretendida pode ser
ocultada). Exemplo deste processo é retratado na figura 3.20, onde no quadro 1 se apresenta
uma planta estrutural retirada diretamente do modelo, ao passo que no quadro 2 são
adicionadas as devidas informações ao desenho para sua interpretação em obra.
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Figura 3.20 – Desenho de uma planta estrutural obtida do modelo BIM

Devido ao respeito pelas dimensões físicas das armaduras ser tido em conta na modelação
BIM, esta característica é consequentemente repercutida nos desenhos, realidade muitas vezes
não levada em consideração nos desenhos CAD (figura 3.21 – desenho de pormenor da
armadura na intersecção das vigas com o pilar representada na figura 3.10).
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Figura 3.21 – Desenho de pormenor da armadura na interseção dos elementos da Figura 3.10 –

Vista

tridimensional da armadura na interseção de duas vigas com um pilar.
A utilização do BIM para a obtenção de desenhos pode, desde já, ser vista como uma rentável
alternativa ao CAD, no entanto, as reconhecidas capacidade do CAD para o desenho
permanecem uma opção, auxiliada pela capacidade já mencionada, de poder exportar as
diversas vistas do modelo BIM para os formatos CAD. Existem empresas que apesar de
adotarem as metodologias BIM no seu quotidiano de trabalho, incluindo a obtenção de
desenhos, optam pelo CAD para situações onde a sua superior capacidade de personalização
seja conveniente[30].
Na metodologia CAD é realizado o habitual quadro de pilares, que contém concentrada a
informação de todos os pilares da estrutura (secção e respetiva solução de armadura adotada),
agrupados em conjuntos de pilares iguais. Apesar de, na metodologia BIM ser possível
através do próprio modelo retirar a requerida informação de forma sequenciada ao longo do
processo de construção, poderá, objetivamente, ser pouco prático necessitar de retirar os
necessários desenhos de todos os respetivos pilares. Pelo contrário, o quadro de pilares
permite um acesso mais direto à informação. No entanto, com a metodologia BIM pretende-se
alcançar um nível superior de pormenorização estrutural, pelo que, o quadro de pilares sendo
uma simplificação 2D das soluções adotadas, não possibilita a transmissão da qualidade e
quantidade da informação permitida pelo modelo BIM. O Revit Structure de momento não
possui nenhuma mais-valia para a obtenção deste tradicional quadro de pilares.
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4 INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO ENTRE A FERRAMENTA BIM E
OUTRAS APLICAÇÕES INFORMATICAS DE INTERESSE PARA O
PROJETO DE ESTRUTURAS

Para que o BIM se possa traduzir numa eficiente metodologia de trabalho para o projeto de
estruturas, é fulcral a existência de um eficaz intercâmbio de informação entre a aplicação
informática de modelação BIM com outras aplicações informáticas relevantes ao referido
projeto – por exemplo programas de cálculo estrutural.
No que respeita ao conjunto de programas informáticos de suporte BIM da Autodesk
orientados ao projeto de estruturas, encontra-se efetivamente como ponto central o programa
de modelação BIM – Revit Structure – ramificado pelas relações com outros programas que
permitem o apoio ao referido projeto, ilustradas na figura 4.1. As relações de intercâmbio em
estudo serão com os programas já referidos e sucintamente descritos na subsecção 2.5.2
(Robot, ASD e Navisworks).

Figura 4.1 – Relações de intercâmbio de informação entre o Revit Structure e outras aplicações informáticas de
interesse ao projeto de estruturas[31].
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Ao contrário da relação de intercâmbio existente entre os vários módulos do Revit, assente no
mesmo código base, logo no mesmo formato de arquivo evitando qualquer necessidade de
conversão, o mesmo não sucede com os restantes programas informáticos representados na
figura 4.1, pois estes têm modos de atuação e finalidades totalmente distintas e por isso,
necessidades de conversão.
Assim, no presente capítulo serão abordados diversos aspetos relacionados com a capacidade
de intercâmbio de informação entre o modelo BIM criado na aplicação Revit e o programa de
cálculo estrutural “Robot Structural Analysis” (secção 4.1). Na secção 4.2 será discutida a
automatização de desenhos com o apoio do programa ASD. Finalmente, na secção 4.3
discute-se a relação com a aplicação Navisworks orientada à gestão do projeto. Na análise a
estas relações procura-se avaliar as suas atuais valências e portanto, o atual estado da arte e
suas possibilidades de uso por parte do engenheiro de estruturas. Serão referidas capacidades,
limitações e algumas propostas de melhoria.

4.1 Intercâmbio de informação entre a ferramenta BIM e o programa de cálculo
estrutural
Para simplicidade na compreensão das capacidades de troca de informação permitidas pela
relação entre ambos os programas, o seu estudo será dividido em 3 subsecções: intercâmbio
de informação referente ao modelo analítico, intercâmbio de informação referente às
armaduras e ligações metálicas e por fim, intercâmbio de informação referente às ações e
combinações.

4.1.1 Intercâmbio de informação referente ao modelo analítico

Através da presente relação de intercâmbio facilmente se obtém o modelo estrutural em
Robot, enviando-o de forma direta do ambiente Revit Structure, eliminado assim as
necessidades de duplicação de modelos. A figura 4.2 e 4.3 representa, respetivamente, uma
estrutura simples com alguns dos elementos estruturais mais característicos do projeto de
estruturas, e uma treliça, modeladas em BIM e transferidas para Robot. A replicação do
modelo estrutural no programa de cálculo obtida é a esperada, com o reconhecimento dos
diversos elementos e a sua exata localização. Determinados elementos estruturais, como por
exemplo treliças ou elementos curvos, são particularmente difíceis de modelar em Robot, pelo
contrário, a sua modelação em BIM torna-se numa operação de dificuldade reduzida (devido
as próprias características destas aplicações informáticas serem orientadas para a otimização
dos processos de modelação), mantendo-se o rigor do modelo analítico obtido em Robot.
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Figura 4.2 – Modelo estrutural em Revit Structure e modelo estrutural correspondente em Robot.

Figura 4.3 – Treliça modelada em BIM e treliça correspondente obtida em Robot, e imagem de pormenor do modelo
geométrico e analítico numa das interseções.

A presente relação de intercâmbio é bidirecional pelo que, permite também que o modelo
BIM reconheça alterações ao projeto de estruturas efetuadas durante o processo de análise e
dimensionamento em Robot, tais como, a alteração da posição, eliminação ou adição de
elementos ou igualmente alterações às secções de vigas e pilares e à espessura das lajes e
paredes. Quando são usados elementos estruturais substitutivos em Robot (ver secção 3.4.2),
existem opções de filtro que permitem que estes elementos não sejam importados para o
modelo BIM.
Todavia, este fluxo de trabalho deve ser usado com cuidado, pois como analisado na
subsecção 3.4.2, a modelação no Robot parte de uma conceção analítica, advindo desta
característica a possibilidade de posteriormente se obter um impreciso modelo geométrico no
modelo BIM. Existem também algumas incapacidades por parte do modelo BIM em
reconhecer alguns elementos quando modelados no programa de cálculo, como são exemplo,
fundações, elementos curvos (elementos barra e paredes) ou aberturas – para que haja uma
correta troca destes elementos em ambos os sentidos, estes devem ser modelados no modelo
BIM. Nos elementos curvos, concretamente, a limitação ocorre pois o programa de cálculo
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estrutural reconhece analiticamente o elemento como uma sequência de pequenos troços retos
(figura 4.4), pelo que o modelo geométrico deste obtido seria incorreto. Estas condicionantes
reforçam a importância de nas metodologias BIM ser de boa prática efetuar alterações ao
projeto estrutural no modelo BIM e não nos programas de cálculo.

Figura 4.4 – Modelo BIM de uma viga curva e sua equivalente no programa de cálculo estrutural Robot.

A presente relação de intercâmbio permite também transferir paredes de fachada do modelo
BIM para Robot, que apesar de não terem um papel resistivo para o cálculo estrutural, são de
interesse pois redistribuem os carregamentos pela estrutura, como por exemplo, devidos à
ação do vento ou da neve. No modelo BIM estas paredes são analiticamente reconhecidas por
um modelo analítico particular – sem capacidades resistivas – o que permite analisar a sua
conjugação com a restante estrutura analítica da edificação. Desta forma, estes elementos são
reconhecidos pelo programa de cálculo, através de elementos planos sem grandeza física –
“claddings” – permitindo a aplicação de cargas e a redistribuição destas pela estrutura. Este
modelo analítico reconhece ainda elementos “mullion” – elementos verticais usados
usualmente em janelas, dando suporte ao vidro – que podem influenciar a distribuição dos
carregamentos pela estrutura. Na figura 4.5 encontra-se ilustrado um exemplo desta
capacidade, através de uma estrutura BIM com 4 paredes de fachada em vidro e o
correspondente modelo analítico em Robot, onde é visível a distribuição de cargas
considerada neste por um carregamento horizontal (por exemplo o vento) numa das fachadas.
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Figura 4.5 – Reconhecimento por parte do modelo analítico em Robot das paredes de fachada modeladas no
correspondente modelo BIM.

Informação referente aos graus de liberdade dos apoios da estrutura ou à respeitante aos graus
de liberdade nas ligações dos elementos barra, pode ser introduzida em ambos os programas,
pois é informação transitável em ambos os sentidos da relação.
No que respeita à constituição dos elementos estruturais e características físicas dos materiais,
esta informação possui também livre circulação entre ambas as aplicações, contudo deve ser
introduzida durante o processo de modelação BIM, pois constitui informação indispensável ao
próprio projeto BIM (apoio à obra, orçamentação, etc.).
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4.1.2 Intercâmbio de informação referente às armaduras e ligações metálicas

Armadura

O processo de modelação da armadura no modelo BIM é, analogamente ao CAD,
necessariamente apoiado pela análise do comportamento estrutural da infraestrutura. Na
metodologia CAD, as soluções de armadura adotadas após análise estrutural são replicadas
nos documentos CAD. Por sua vez, na metodologia BIM pretende-se que, assente na
capacidade de troca de informação com os programas de cálculo, se evite duplicação de
processos, automatizando a transferência das soluções de armadura dimensionadas ou de
dados de apoio à sua modelação para o modelo BIM.
Esta transferência de informação referente às armaduras é já uma possibilidade entre Revit
Structure e Robot para vigas e pilares. De facto, é já possível incorporar diretamente no
modelo BIM as soluções de armadura dimensionadas em Robot como também, importar os
valores quantitativos da área de armadura necessária para vigas e pilares, permitindo a
comparação em Revit dos valores de armadura adotados com os requeridos, durante o
processo de modelação. No entanto, deve haver um particular cuidado na interpretação destes
valores de armadura requerida, pois foram obtidos tendo em conta determinados parâmetros –
propriedades do aço, valores de recobrimento, entre outros – definidos no cálculo em Robot,
devendo estes parâmetros ser respeitados durante a modelação da armadura em BIM, para que
a comparação entre valores de área requerida e providenciada seja passível de realizar.
Limitativamente, esta relação não importa ainda os valores informativos das necessidades de
armadura transversal. Na figura 4.6 encontra-se um exemplo deste processo num pilar, onde
são visíveis os valores de armadura requerida e os aplicados na solução adotada. Como
constatável pela figura, são cumpridas as necessidades de armadura.

Figura 4.6 – Quadro em ambiente Revit Structure com informação das necessidades de armadura de um pilar, obtida
do Robot.
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Devido a capacidade bidirecional da relação é possível também que sejam enviadas as
soluções de armadura do modelo BIM para o programa de cálculo, agilizando processos de
análise e revisão às opções de armadura adotadas em vigas e pilares.
No entanto, este processo de troca de informação referente às soluções de armadura dos
elementos barra (vigas e pilares) tem limitações, pois está restrito a elementos barra
retangulares e circulares. Para todas as restantes secções o procedimento de trabalho é
forçosamente análogo ao do CAD, ou seja, existe a necessidade de replicar no modelo BIM as
soluções analisadas e dimensionadas em Robot. Esta atual limitação parece, no entanto
simples de ultrapassar, pois existe a capacidade de dimensionamento em Robot de elementos
barra com outro tipo de secções, mas essas soluções de armadura obtidas não são ainda
transitáveis para Revit.
Em relação a outros elementos estruturais, tais como lajes e paredes, não existe ainda
qualquer tipo de possibilidade de comunicação Revit/Robot no que diz respeito à armadura
nesses elementos.
Numa futura evolução de ambas as aplicações informáticas e sua capacidade de comunicação,
seria de claro interesse poder alargar as referidas capacidades de transferência de informação
relativas às armaduras para os restantes elementos estruturais. Com particular interessante
poderá estar a capacidade de importar para o modelo BIM as envolventes de esforços em
elementos estruturais planos (lajes e paredes) convertidas para as necessidades de armadura
requerida para as diversas zonas da laje/parede, apoiando o engenheiro na tomada de decisões
relativas às soluções de armadura a adotar, confrontando as opções tomadas com as
necessidades de armadura. O Robot possui já a capacidade de fornecer essa informação, como
exemplificado na figura 4.7 – representa as necessidades de armadura inferior numa direção,
de uma laje.

Figura 4.7 – Necessidades de armadura inferir na direção X, de uma laje.
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Em alternativa poderá estar mesmo a capacidade de no próprio Robot se definir o tipo e a real
localização das armaduras pretendida para as lajes e paredes, proceder à sua análise e
dimensionamento e posteriormente, transferir a solução obtida diretamente para o modelo
BIM, para neste, se necessário, fazer alguns ajustes à armadura. Isto permitiria também que
soluções de armadura inicialmente modeladas em Revit nestes elementos (lajes e paredes)
pudessem ser reconhecidas pelo Robot e assim, possível a sua análise aos estados limites
últimos e de serviço, ajustando a solução de armadura se necessário.
Nos diversos processos de dimensionamento de armadura em Robot, este permite levar em
consideração as normas do Eurocódigo 2.

Ligações metálicas

No que refere às ligações metálicas, a troca de informação ocorre em ambos os sentidos da
relação, permitindo que a sua análise e dimensionamento em Robot e a sua modelação em
BIM seja um processo iterativo, simples e intuitivo.
A atual limitação deste processo encontra-se na muito restrita variedade de ligações metálicas
com paralelismo entre ambos os programas informáticos, pois como apontado na secção 3.3,
as atuais extensões para o Revit Structure disponibilizam apenas dois distintos tipos de
ligações metálicas, pelo que, para a rentabilização das capacidades da presente relação
Revit/Robot, haverá a forçosa necessidade de aumentar as capacidades de modelar ligações
metálicas por parte da Autodesk.

4.1.3 Intercâmbio de informação referente às ações e combinações

Reafirmando ideias já mencionadas, o modelo BIM assume um papel central de agregador de
informação respeitante ao projeto. Assim, no interesse do projeto de estruturas, é desejável
que este contenha informação não só relativa ao modelo estrutural geométrico e analítico,
como igualmente às ações atuantes na estrutura e respetivas combinações de ações. No
entanto, a pretendida interação total desta informação entre Revit Structure e Robot ainda não
é plenamente possível, pois, apenas de Revit para Robot existe plena comunicação, pelo que,
qualquer edição ou adição de informação no programa de cálculo não será posteriormente
reconhecida pelo modelo BIM. Todavia, as capacidades do Robot nesta área são por agora
mais completas, intuitivas e simples de usar, permitindo por exemplo, introduzir múltiplas
combinações simultaneamente ou introduzir cargas dinâmicas, ao contrário do que sucede em
Revit.
Por sua vez, a introdução desta informação em BIM permite uma maior perceção, através da
visualização do modelo BIM, de possíveis cargas pontuais de interesse estrutural, como por
exemplo paredes divisórias, e assim aplicar facilmente na localização exata a respetiva carga
tradutora (figura 4.8). De facto, de acordo com o Eurocódigo 1, as paredes divisórias com
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carga superior a 3,0 KN/m por comprimento de parede têm que ser modeladas explicitamente
como cargas “faca”. Sem este automatismo permitido pelo BIM, a sua contabilização no
modelo analítico em Robot seria mais dificultada.

Figura 4.8 – Aplicação de uma carga no modelo BIM devido a uma parede divisória.

No modelo BIM é ainda possível associar os carregamentos às diferentes fases do projeto,
possibilidade de interesse pois em diferentes fases do processo construtivo um determinado
elemento estrutural pode estar sujeito a diferentes carregamentos, por exemplo, devido à
maquinaria de apoio à construção. Esta possibilidade permite o auxílio à análise estrutural das
várias fases construtivas, processo facilitado pelas capacidades do BIM, como analisado na
secção 3.5.
Em futuros desenvolvimentos de ambos os programas informáticos, será benéfico que esta
relação de intercâmbio seja otimizada, permitindo que a introdução da informação referente a
ações e combinações num dos programas seja plenamente acessível, editável e usável no
outro.

Revisão de projetos

O modelo BIM do projeto de estruturas, contendo toda a informação (opções de modelação,
propriedades dos materiais, carregamentos e combinações, etc.) e permitindo a troca de
informação com programas de cálculo estrutural, poderá relevar-se uma ferramenta de enorme
interesse no contexto da revisão dos projetos. Com as relações de interoperabilidade geridas
por uma entidade como o IFC, ter-se-ia todas as condições para que o revisor tivesse acesso a
todas as informações do projeto de estruturas, independentemente do programa informático
BIM que usa-se, abrindo novas oportunidades à revisão aprofundada dos projetos.
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4.2 Intercâmbio de informação entre a ferramenta BIM e um programa de
desenho automatizado
A automatização de processos, onde se inclui a obtenção de documentação física (i.e em
papel) de apoio à obra, é um ponto onde se apresentam interessantes oportunidades pela
utilização de ferramentas BIM. A Autodesk com o “AutoCAD Structural Detailing” (ASD)
pretende fornecer ferramentas complementares capazes de potenciar essa pretensão. Em
adição a estas capacidades de desenho automatizado, o ASD possuí também uma partição
independente orientada ao projeto de cofragens. A relação de intercâmbio permite a
exportação de todos os elementos de betão do modelo BIM para o ASD. Esta ferramenta não
foi explorada durante a dissertação, todavia é de interesse a sua referência. Este projeto de
cofragens não pode, no entanto, se classificar como parte integrante do projeto BIM, pois é
desconectado do restante modelo da estrutura, não havendo qualquer comunicação de
informação respeitante ao projeto de cofragens possível de ASD para Revit. Contudo, é uma
aplicação que tira partido da apetência do BIM para à troca de informação.

4.2.1 Desenho automatizado

No que respeita a peças de betão armado, do modelo BIM é possível exportar para ASD
determinados elementos para que de forma automatizada este conceba o pretendido desenho.
Ao contrário das folhas de desenho do Revit, onde o desenho passa por um necessário
processo de adição de informação para sua interpretação em obra (ver secção 3.7), o uso da
interoperabilidade com ASD permite uma maior automatização de processos. De forma
automática é obtida não apenas a representação física do elemento como também a
informação necessária para sua interpretação em obra, pois, inerente à capacidade do BIM, a
informação modelada no objeto BIM representativo de determinado elemento estrutural é
exportada para ASD, havendo por parte deste a capacidade de criar o referido desenho com
base nessa informação. A informação contempla: as várias dimensões da peça, valores de
recobrimento, representação precisa da armadura modelada, sua legenda, informação da
distância entre varões, tipo de varões e quantidades usadas, entre outra.
Exemplo da descrita capacidade é retratado na figura 4.9, onde sem qualquer tipo de adição de
informação se obteve o representado desenho de um pilar (vista de perfil e vista de corte) e
sua correspondente informação, exportado do modelo BIM para ASD. O número de
representações de corte e sua localização no elemento são variáveis que podem ser definidas
pelo utilizador. Quadros de quantidades com várias opções de informação (nome dos
elementos representados, tipo de material, dimensões, quantidades, volumes, entre outras)
podem também ser obtidos de forma automática – no Quadro 4.1 encontra-se o resumo da
armadura usada no referido pilar da figura 4.9. A qualidade da informação mostrada esta
diretamente ligada à qualidade da modelação realizada, enfatizando uma vez mais a
importância de um preciso e completo processo de modelação e caracterização dos elementos
em BIM.
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No entanto, a diversidade de elementos estruturais de betão possíveis de transferir entre o
modelo BIM e o ASD é ainda restrito, limitando-se a vigas, pilares ou sapatas isoladas. No
que respeita a elementos metálicos não há limitações de registo.

Figura 4.9 – Vista de perfil e vista de corte de um pilar exportado do modelo BIM para ASD.

Quadro 4.1 – Quadro resumo da armadura usada no pilar da Vista de perfil e vista de corte de um pilar exportado do
modelo BIM para ASD.
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4.3 Intercâmbio de informação entre a ferramenta BIM e um gestor de projeto
O Navisworks é um programa informático de coordenação multidisciplinar capaz de agregar
diferentes projetos de especialidade e de os associar a dimensões 4D e 5D (tempo e custo).
Estas dimensões (4D e 5D) podem ser definidas no próprio programa, ou nele introduzidas
via programas dedicados à calendarização do processo de construção tais como, Microsoft
Project, Primavera entre outros, podendo com estes dados criar modelos virtuais de todo o
processo construtivo. Este é assim, essencialmente orientado para o planeamento e gestão do
projeto antes e durante a construção.
A análise concisa de muitas destas e outras capacidades não será aqui levada a estudo, pois a
orientação principal do Navisworks sai da esfera central de atuação do projetista de estruturas,
todavia, salienta-se a capacidade desta aplicação em detetar conflitos no projeto global
(englobando as várias especialidades).
Como referido em 3.2, o Revit possui uma ferramenta similar, todavia bastante mais
rudimentar e simplista. Ao contrário do Revit, em Navisworks é possível confrontar todos os
projetos de especialidade simultaneamente e avaliar a existência de conflitos durante todo o
processo construtivo previamente definido em Navisworks. Permite igualmente a seleção das
zonas do projeto, ou dos exatos elementos ou grupo de elementos que se pretendem
confrontar. Para além da identificação dos conflitos, este permite realizar relatório de erros,
propor alternativas e anexar imagens quer do conflito (figura 4.10) quer da situação proposta.
Podem igualmente ser definidas distâncias mínimas entre elementos, sendo detetado como
conflito sempre que a proximidade entre esses elementos seja inferior à pretendida, entre
outras funcionalidades de interesse à deteção de incongruências.
.

Figura 4.10 – Dois conflitos detetados em Navisworks (viga com parede e tubo com parede).
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5 CONCLUSÕES, PERSPETIVAS
COMPLEMENTARES

FUTURAS

E

ESTUDOS

5.1-Conclusões
Apresentam-se seguidamente as conclusões mais relevantes da dissertação, ressalvando-se
que estas dizem respeito à aplicabilidade prática do conceito BIM em projeto de estruturas
utilizando a aplicação informática Revit Structure e sua relação de intercâmbio com outras
aplicações de interesse para o projeto de estruturas.

As conclusões são retiradas tendo em conta os objetivos específicos definidos no Capítulo 1.
1 - Avaliar a capacidade de comunicação e troca de informação entre os distintos projetos de
especialidade;
A plataforma Revit, como uma só plataforma BIM capaz de disponibilizar vários módulos
com distintas capacidades de modelação dedicadas as várias especialidades (projeto
arquitetónico, estrutural, mecânico, elétrico e hidráulico), a juntar as ferramentas de
coordenação interdisciplinar que possui, fornece assim as necessárias condições para a
conjugação dos vários projetos de especialidade em apenas um modelo BIM, possibilitando a
eficaz troca de informação e deste modo, otimizando a cooperação entre os distintos
intervenientes no projeto. A interpretação visual dos distintos projetos quando conjugados é
também simplificada pela separação dos respetivos projetos por disciplinas, trabalhando cada
especialidade na sua correspondente disciplina. Como aspeto a melhorar salienta-se a
ferramenta do Revit orientada à deteção de conflitos entre projetos de especialidade, pois é
ainda rudimentar. Em alternativa poderá se usar as superiores capacidades do Navisworks.

2 - Avaliar a praticidade e qualidade da modelação BIM;
A aplicação informática de modelação BIM usada mostrou-se uma ferramenta simples,
intuitiva e capaz de fornecer ao engenheiro as funcionalidades de modelação necessárias ao
projeto de estruturas pois: disponibiliza um grande número de diferentes elementos
estruturais, acrescido da capacidade de criar novos objetos BIM parametrizáveis capazes de
serem usados no processo de modelação; a diversidade de formas e geometrias possíveis para
os objetos BIM permite que o projeto obtido possua uma assinalável capacidade de
representar a exata estrutura pretendida; permite modelar armadura em todos os elementos
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estruturais de betão; existe liberdade em definir as trajetórias pretendidas para as armaduras,
entre outras qualidades.
No entanto, existe campos de atuação que requerem ainda importantes melhorias, tais como:
tornar mais prática a modelação das armaduras; aumentar a automatização do processo de
modelação das armaduras; aumentar a variedade de ligações metálicas disponíveis; aumentar
a variedade das formas e geometrias comportadas por elementos estruturais com modelo
analítico; disponibilizar ferramentas específicas à modelação de cabos de pré-esforço.

3 - Avaliar a capacidade de agregação e gestão de toda a informação respeitante ao projeto de
estruturas num só modelo BIM;
O modelo BIM verificou-se como uma ferramenta com forte capacidade de agregar a
informação referente ao projeto de estrutura, pois: permite desde logo modelar todo o projeto
de estruturas num só modelo BIM; possui a capacidade de englobar o modelo geométrico e o
modelo analítico da estrutura num só modelo BIM; possibilita a introduzir das ações e
combinações no modelo BIM da estrutura.
Comprovou-se também a capacidade de através do modelo BIM se alcançar uma elevada
capacidade de gestão da informação respeitante ao projeto de estruturas, devido: à facilidade
de interpretação do projeto através da análise visual ao modelo 3D da estrutura; à
possibilidade de separadamente proceder à análise e edição de ambos os modelos, geométrico
e analítico; à possibilidade de definir diferentes fases do projeto através de apenas um modelo
BIM; à capacidade de retirar do modelo medições, quantidades e custos; à possibilidade de
retirar do modelo informação de apoio à obra, incluindo desenhos.
Como ponto negativo refere-se a limitada variedade de ligações metálicas, levando a que essa
informação não possa estar contida no modelo BIM.

4 – Avaliar a capacidade de comunicação e troca de informação entre o modelo BIM e
distintos programas informáticos de interesse para o projeto de estruturas, como por exemplo
programas de cálculo estrutural
A relação entre o modelo BIM (Revit Structure) e o programa de cálculo estrutural (Robot
Structural Analysis) constatou-se bastante simples e eficaz, permitindo a troca de informação
referente ao modelo analítico da estrutura, às armaduras e ligações metálicas e às ações e
combinações. Contudo, as referidas trocas de informação são ainda condicionadas a várias
limitações, tais como: às restrições nas formas e geometrias dos elementos estruturais
reconhecíveis em Robot; à incapacidade de troca de informação referente às soluções de
armadura de qualquer elemento estrutural que não elementos barra (vigas e pilares)

54

Aplicabilidade prática do conceito BIM em projeto de estruturas

retangulares e circulares; à restrita liberdade na troca de informação referente às ações e
combinações.
Por sua vez, a relação do modelo BIM com o programa de desenho automatizado (ASD)
permite uma apreciável rentabilização de recursos, pois obtém-se desenhos de qualidade
acompanhados da necessária informação de forma simples e automática. Esta relação, no
entanto, em elementos de betão armado é ainda restrita a apenas elementos barra e sapatas
isoladas.
Por fim, a relação do modelo BIM com o Navisworks verificou-se bastante simples,
permitindo uma revisão mais minuciosa ao projeto global, englobando as várias
especialidades.
O uso conjunto desta rede de intercâmbios, apesar das ainda existentes várias condicionantes,
já fornece práticos e rentáveis processos de trabalho ao engenheiro, indispensáveis à própria
rentabilização do uso do BIM em projeto de estrutura.

5 – Avaliar a automatização de processos permitida pelo BIM;
Ao longo do trabalho foi sendo comprovada a aptidão do BIM em automatizar processos,
devido: à capacidade de parametrização dos objetos BIM; às alterações ao modelo serem
processadas em tempo real em todo o projeto BIM (todas as vistas 2D e 3D, quadros de
quantidades, desenhos); à capacidade de se obter diretamente do modelo BIM medições,
quantidades e custos (orçamentação); à capacidade de definir distintas fases do projeto com
apenas um modelo; à possibilidade de obter desenhos diretamente do modelo BIM; à
capacidade de troca direta de informação entre o modelo BIM e outros programas de interesse
ao projeto de estruturas, entre outras faculdades. Os principais entraves à automatização de
processos encontram-se nas relações de intercâmbio entre o modelo BIM e os restantes
programas informáticos de suporte BIM de interesse ao projeto de estruturas, pois, devido às
necessidades de conversão entre os diferentes programas, a troca de informação apresenta
ainda limitações, algumas referidas no objetivo anterior.

Em conclusão final, à pretensão de avaliar na presente dissertação a aplicabilidade prática do
conceito BIM em projeto de estruturas, pode-se com segurança afirmar que esta nova
metodologia aplicada ao projeto de estrutura é uma alternativa de grande valor ao CAD, e que
já existem no mercado aplicações informáticas BIM que permitem implementar o conceito
com apreciável sucesso, representando uma efetiva melhoria nos processos de trabalho e uma
rentabilização de recursos. Por outro lado, para além das restrições/limitações mais
específicas à implementação do conceito já referidas na avaliação aos vários objetivos
específicos definidos, refira-se que a aplicabilidade prática do conceito em projeto de
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estruturas esta de modo significativo condicionada à necessidade da participação no BIM da
restante industria AEC.

5.2 Perspetivas futuras
Algumas das perspetivas futuras, em particular orientadas à aplicabilidade prática do BIM em
projeto de estruturas, passam inevitavelmente, desde logo, pela eliminação das limitações
levantadas ao longo do trabalho, quer referentes às capacidades de modelação quer às
capacidades de troca de informação entre o modelo BIM e os restantes programas
informáticos, permitindo que a aplicabilidade prática do conceito se aproxime da sua
potencial capacidade teórica – várias propostas de melhoria foram sendo levantadas ao longo
do trabalho.
Após a investigação realizada na presente dissertação, será sustentado afirmar que é
expectável uma alteração de paradigma nas práticas de trabalho atuais não só em projeto de
estruturas como em toda a indústria AEC, pois a própria participação de toda a indústria é
requerida para que se possam maximizar as potencialidades do BIM.
Deste modo, a facilidade, qualidade e quantidade de informação capaz de ser transmitida
através do BIM deve ser explorada, não só com a transferência do modelo BIM por exemplo
para obra, mas também para apoio à produção em fábrica (extraindo do modelo a necessária
informação), por exemplo para a produção de peças pré-fabricadas. No limite, seriam
desenvolvidos programas informáticos que permitiam interligar diretamente a informação do
modelo BIM com as máquinas de produção em fábrica. A própria relação da indústria
produtora com o projeto BIM poderá e deverá se transformar numa participação ativa.
Exemplo desta possibilidade poderá passar pela produção de catálogos “online”, onde as
diversas empresas desenvolveriam objetos nos diversos formatos BIM convenientes, sendo
estes objetos tradutores das peças pré-fabricadas produzidas pelas próprias empresas. Estes
objetos teriam informação física e não física atribuída pelas respetivas empresas produtores,
tais como, tipo de material e suas características, preço, textura, entre outras, pelo que, ao
serem adicionadas ao modelo BIM acrescentaria de forma automática a sua informação ao
respetivo projeto.

5.3 Estudos complementares
No intuito de aprofundar o estudo às capacidades da utilização prática do conceito BIM em
projeto de estruturas, seguem-se algumas propostas de estudo de interesse:
Analisar em maior detalhe a qualidade da cooperação alcançada entre distintos projetos de
especialidade usando a plataforma Revit, pois apesar de esta ser uma só plataforma BIM com
vários módulos dedicados às várias especialidades, permitindo em teoria uma total
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compatibilidade e conjugação entre os diversos projetos, a sua utilização prática levantará
certamente várias limitações e incongruências.
Analisar plataformas BIM orientadas ao projeto de estruturas de outras empresas (e.g Bentley,
Greitec, entre outras), analogamente ao efetuado ao longo da presente dissertação com as
aplicações informativas da Autodesk.
Analisar em maior detalhe as capacidades de interoperabilidade entre aplicações BIM de
diferentes empresas, pois um projeto global (contendo várias especialidades) poderá passar
por diferentes aplicações BIM durante a sua conceção, sendo indispensável que esta troca de
informação seja eficiente.
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