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RESUMO 

A conjuntura de crise que se tem vivido nos últimos anos, associada ao período que sucedeu a 

uma vaga de construção de grandes proporções nas décadas de 80 a 90, fez com que o parque 

habitacional nacional esteja excedentário, privilegiando-se a reabilitação de imóveis em 

detrimento da construção nova. A reabilitação, por seu turno, enquanto modo sustentável de 

construir, reveste-se de especificidades e particularidades que cada vez mais são alvo de 

estudo e são apreendidos pelos diversos intervenientes no projeto, na construção e na sua 

manutenção.  

No que diz respeito à modernização na indústria Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) 

esta tem inovado nos seus métodos de projetar e construir através da implementação do 

Building Information Modeling (BIM), no entanto, tem surgido necessidade de aprofundar 

como este conceito pode ser aplicado a projetos de reabilitação. Para tal, neste trabalho, 

começam por se apresentar vários conceitos relativos ao BIM que incidem especificamente na 

reabilitação nomeadamente o levantamento do existente e a modelação. 

De forma a colocar em prática os conceitos de reabilitação estudados estão descritos dois 

casos práticos de levantamento do existente, nomeadamente na Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Porto (FAUP) e no Paço dos Duques em Guimarães, onde foram utilizados 

aparelhos de recolha de nuvens de pontos (NP) através da técnica do laser scanning (LS). 

Tendo em conta que os Estados Unidos da América revela ser um dos países que mais tem 

levado a cabo a implementação do BIM em empresas de construção realizou-se também um 

estudo por amostragem desta aplicação em pequenas e médias obras, com recolha de 

depoimentos localmente. 

Por último apresenta-se um caso de estudo em que foi aplicado o BIM à reabilitação em que 

foi construído um modelo BIM a partir do levantamento do existente. Este modelo foi 

posteriormente explorado, nomeadamente na obtenção de documentação útil, tal como mapas 

de quantidades e peças desenhadas que representam tanto as operações de demolição como 

construção nova numa aplicação total do BIM a este tipo de construção. 

 

Palavras-Chave: BIM, REABILITAÇÃO, LEVANTAMENTOS, LASER SCANNING, DEMOLIR E 

CONSTRUIR.  
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ABSTRACT 

The crisis’ status that has lived in recent years associated with the period followed a wave of 

construction of large proportions in the decades 80-90th, has made the national housing stock 

get to a point of surplus. Because of that there has been given value to retrofitting buildings 

instead of making new ones. Rehabilitation, as a sustainable way to build, is made of special 

features and characteristics that are increasingly the subject of study. As a result they are 

enjoyed by the various actors in the project, construction and maintenance. 

Through the modernization in the Architecture, Engineering and Construction’s (AEC) 

industry that has innovated in their projection methods and construction of buildings through 

the implementation of Building Information Modeling (BIM). This dissertation appear by the 

need to deepen as this concept is applied to rehabilitation projects. To this end, firstly several 

concepts have been learned concerning the BIM which is focused mainly in rehabilitation and 

in particular surveying the existing and modeling it. 

In order to put into practice the rehabilitation’s concepts studied are described though two 

case studies at two different locations: Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 

(FAUP) and Palácio dos Duques where was used laser scanning devices in order to collect 

point clouds. Given the fact United States turns out to be one of the countries that has taken 

over the implementation of BIM in construction companies, was carried out a study on a 

sample of this application in small and medium sized construction works. 

After all in order to apply all the knowledge that was learn was made a case study where BIM 

was applied in a rehabilitation project. With results we get a BIM’s model that was exploited 

since the surveying of existing elements to obtained useful documentation, such as quantities 

and draw elements that represent both demolition and new construction operations. 

 

Keywords: BIM, RETROFITTING, SURVEYING, LASER SCANNING, DEMOLISH AND BUILD. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento Geral 

A atual situação da construção em Portugal está marcada pelas consequências de uma 

conjuntura económica e de crise, acompanhada por uma diminuição da população nacional 

devido ao aumento da emigração e à redução da natalidade, o que se traduz numa diminuição 

na procura de bens imobiliários (Pires, 2015). Por este motivo, tem-se vindo a verificar um 

abandono crescente de alojamentos de residência habitacional e, como consequência, um 

aumento no número de alojamentos vagos e de residência secundária (INE & LNEC, 2013).  

Em Portugal, de forma a melhorar o nível de qualidade das edificações, tem-se evoluído para 

um modelo em que a reabilitação de edifícios ganha dinamismo (INE et al., 2013). À conta 

disto verifica-se uma maior aposta na intervenção e reabilitação do património, como aspeto 

mais visível desta recuperação, plasmado na recapacitação de edifícios antigos situados nos 

centros de cidades (Penttilä et al., 2012). 

Também nos restantes países desenvolvidos tem-se observado que a construção nova tem 

estagnado, dando agora maior protagonismo à reabilitação. Pelo que se verifica uma maior 

aposta no planeamento e implementação de medidas de reparação e recapacitação de edifícios 

existentes (Volk et al., 2014). 

De salientar que, na atuação em edifícios deteriorados do ponto de vista estrutural e funcional, 

é necessário ter em consideração exigências técnicas e operacionais fomentadas tanto pelo 

dono de obra como pelo município. Além de edifícios denominados de “património”, existe 

um maior número de infraestruturas relativamente recentes, construídos desde a década de 70, 

que necessitam igualmente de obras de reabilitação cujo objetivo deixa de ser o de 

“recuperar”, aproveitando partes estruturais, e passa a ser o de “reconstruir” onde se deseja 

elevar o nível de qualidade e conforto dos ocupantes.  

Assim, dado o aumento crescente em obras de reabilitação, quer por entidades públicas, quer 

privadas, é necessário adaptar este setor às exigências tecnológicas atuais. A reabilitação de 

edifícios antigos é uma matéria especializada, que coloca desafios importantes devido à 

complexidade das geometrias bem como à heterogeneidade dos materiais da construção 

existente.  



A integração do Building Information Modeling num projeto de reabilitação 

2    Andreia Lucas 

Neste enquadramento, o presente trabalho apresenta uma abordagem de adoção do Building 

Information Modeling (BIM) em projetos de recuperação e reabilitação de edifícios. Esta 

metodologia permite apoiar os processos internos e a troca de informação nas empresas de 

Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), com implicações a vários níveis, relativamente 

aos processos tradicionais. 

Deste modo, o recurso das construtoras à metodologia BIM tem vindo a destacar-se como 

resposta à crescente complexidade dos projetos. O uso desta metodologia apoiada 

tecnologicamente as tarefas ganham rentabilidade graças à facilidade de aplicação da 

informação recolhida através de um modelo tridimensional do edifício em estudo. Para além 

disso, o BIM está a deixar de ser uma ferramenta auxiliar em projetos de AEC e começa a 

tornar-se uma obrigatoriedade, nomeadamente em países anglo-saxónicos, como o Reino 

Unido onde, a partir de 2016, as empresas terão de adotar projetos totalmente colaborativos 

BIM em que toda a informação e documentação se encontra em formato digital inserida num 

só modelo de fácil acesso (CabinetOffice, 2011; Out-law, 2015). 

Assim, a adoção generalizada deste método acarreta alterações às estruturas organizacionais 

das empresas envolvidas, resultando, a curto prazo, em ganhos relevantes de eficiência nos 

principais processos operacionais de suporte ao planeamento e coordenação, deteção de 

conflitos, orçamentação, gestão das compras, fornecedores e controlo financeiro (Parreira, 

2013). 

No que concerne às exigências da indústria de construção, o BIM permite uma mudança de 

paradigma na busca de maior produtividade e competitividade das várias partes interessadas 

da indústria AEC. 

Torna-se, pois, pertinente e fundamental, que as empresas incluam a tecnologia BIM no seu 

planeamento estratégico, antevendo-se, desde já, uma abordagem à legislação do setor que 

inclua alterações relativamente aos métodos de gestão usuais. Será, igualmente, importante 

verificar de que modo o BIM se articula, em termos de transição com outros processos 

organizacionais tradicionais no setor da reconstrução imobiliária. 

Uma questão a ter em conta é a da sustentabilidade nos projetos de reabilitação de edifícios 

que corresponde a um conceito recente que incorpora princípios que habitualmente não são 

tidos em conta, tal como os da preservação de valores culturais, os da proteção ambiental, os 

dos consumos energéticos e os da valorização patrimonial.  
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Em suma, pode sintetizar-se esta tendência nos seguintes aspetos: 

o A indústria da construção civil enfrenta uma crise generalizada por todo o mundo 

resultado da sua incapacidade em acompanhar tecnologicamente outras indústrias 

nomeadamente nos níveis de eficiência, eficácia e sustentabilidade (Parreira, 2013);  

o Necessidade de aumentar a eficiência e produtividade, que por sua vez reduz custos e 

potencia lucros recorrendo a novos modelos tecnológicos, entre eles o BIM; 

o Tendência de aumento do investimento na recapacitação urbana relativamente à 

reconstrução e reabilitação de edificações; 

o Crescente envolvimento e participação dos especialistas na conceção e implementação 

de intervenções urbanas promovidas pelas autarquias em parceria com as organizações 

da sociedade civil; 

o Elevados investimentos ao longo das últimas décadas na qualificação urbana com a 

implementação de equipamentos de proximidade, no espaço público e nas 

infraestruturas viárias servidas por sistemas de transporte de grande funcionalidade; 

o Défices nas abordagens urbanas integradas desenvolvidas nos últimos anos, 

nomeadamente na articulação das dimensões técnica, social, económica e na 

conjugação dos instrumentos tecnológicos; 

o Existência de áreas críticas, caracterizadas pela coexistência de graves problemas 

sociais e urbanísticos (áreas históricas, bairros sociais, urbanizações periféricas). 

Nesta perspetiva, as hipóteses de reflexão neste estudo incidirão sobre:  

a) A metodologia BIM, estrutura, simplifica e sistematiza os processos internos, em 

pequenas e médias empresas de construção;  

b) O BIM pode ser implementado em reabilitação sem o modelo ser desenvolvido na fase 

de conceção do projeto;  

c) A colaboração entre equipas internas na empresa é melhorada pela utilização de dados 

de informação resultantes do BIM.  
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1.2 Âmbito e objetivos 

Assim, a presente dissertação de mestrado surge com o intuito de responder à pergunta “como 

aplicar a metodologia BIM à reabilitação de edifícios?” tendo em conta a pouca informação 

que existe relativamente a esta temática. Como tal, pretende-se reunir um conjunto de regras 

de implementação do BIM em obras de reabilitação, de forma a transmitir ao utilizador os 

procedimentos necessários para a aplicação da metodologia no seu projeto, assim como 

detalhes relativos ao levantamento e modelação de objetos existentes. 

Este conjunto de indicações demonstrará como poderá ser aplicado este conceito desde a fase 

de levantamento e recolha de dados do existente até à fase final onde serão definidos os 

elementos a construir ou a demolir. Para sustentar esta hipótese recorrer-se-á a um caso de 

estudo onde será descrita a forma de aplicação da metodologia BIM numa obra de reabilitação 

com o intuito de motivar para a sua utilização futuramente. 

Os objetivos desta dissertação consistem no estudo de técnicas necessárias para realizar uma 

obra de reabilitação com auxilio à metodologia BIM com o propósito de explorar como estas 

podem ser melhoradas e implementadas em projetos de envergadura.  

Para a realização do estudo de técnicas necessárias para uma obra de reabilitação com auxílio 

à metodologia BIM recorrer-se-á a casos de estudo e casos práticos que contemplem estes 

critérios, pelo que, poder-se-á subdividir este objetivo, em que nos casos de estudo se 

procederá à pesquisa e aplicação de técnicas de levantamento e de que forma estas podem ser 

adaptadas na modelação de edifícios existentes. 

Relativamente ao caso de aplicação prática, após todo o conhecimento obtido e toda a 

experiência ganha ao longo dos casos de levantamento estudados, será modelado um projeto 

de reabilitação que consistirá num levantamento do existente, na modelação de elementos 

específicos assim como modelação de elementos a demolir ou a construir. 
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1.3 Organização da Dissertação 

A estrutura da dissertação está dividida em seis partes. O presente capítulo serve de 

abordagem à motivação de investigação. Clarificam-se aspetos abrangentes relativamente à 

reabilitação e recuperação de edifícios bem como as implicações de uma possível utilização 

generalizada do BIM salientando alguns aspetos do contexto. Inclui a definição dos objetivos 

gerais deste trabalho, tal como algumas hipóteses de estudo a serem consideradas e 

apresentadas na sistematização deste capítulo.   

O segundo trata do enquadramento do estado atual do conhecimento na problemática 

identificada no capítulo 1 através de uma revisão bibliográfica que aborda as principais 

temáticas estudadas como a reabilitação, o BIM e o BIM aplicado a um projeto de 

reabilitação.  

No terceiro capítulo é reportada uma visita técnica aos Estados Unidos da América em que é 

feita uma análise da realidade local no que concerne a temática BIM  

No quarto capítulo é apresentada a metodologia de investigação seguida para o cumprimento 

dos objetivos definidos, em que são retratadas duas aplicações práticas do uso de 

levantamento recorrendo ao laser scanning. 

No quinto é aplicado um caso de estudo em que são implementadas metodologias específicas 

de um projeto de reabilitação e é estudada de que forma é possível otimizá-las com base na 

aplicação do BIM. São modelados objetos específicos do projeto e avaliadas as diferentes 

fases inerentes a uma reabilitação, nomeadamente trabalhos de demolição e construção nova. 

Com base no modelo final são ainda analisadas formas de otimização de tarefas e 

comunicação com o arquiteto e o dono de obra.  

Por último, o sexto capítulo apresenta o balanço e as conclusões finais, bem como propostas 

para desenvolvimentos futuros. 
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2 REABILITAÇÃO E BIM 

2.1 Reabilitação 

Em Portugal, no período de 1981 e 1991, deu-se uma estagnação demográfica que levou ao 

aumento do índice de envelhecimento (68,1 idosos por cada 100 jovens em 1991 e 127,8 

idosos para 100 jovens em 2001), o que a nível europeu representa valores elevados acima da 

média (112,2 idosos em 100 jovens) (ver Figura 2.1) (INE, 2012). Porém, em 2011 existiam 

no país cerca de 5,9 milhões de alojamentos familiares para cerca de 4 milhões de famílias o 

que correspondia a 1,45 alojamentos por família (INE et al., 2013). Os principais motivos 

pelos quais se encontra um número tão elevado de casas vazias são vários. Ou não há 

escoamento de parte dos fogos no mercado atual, ou parte destas casas aguarda 

licenciamentos, ou as condições de habitabilidade são muito baixas ou o investimento 

financeiro está à espera de um melhor retorno (APRUPP et al., 2014). Assim, analisando o 

panorama do parque edificado nacional em Portugal afigura-se um decréscimo no potencial 

de construção nova nos próximos anos em detrimento do aumento do desenvolvimento do 

segmento da reabilitação (INE et al., 2013).  

 

Figura 2.1 Índice de envelhecimento da população dos Estados-membros da União Europeia, 
2011 Eurostat e (INE, 2012). 

Segundo o Decreto Lei nº32/2012 (2012), Reabilitação de Edifícios é “[...] a forma de 

intervenção destinada a conferir adequadas caraterísticas de desempenho e de segurança 

funcional, estrutural e construtiva a um ou a vários edifícios, às construções funcionalmente 

adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às frações eventualmente integradas 
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nesse edifício, ou a conceder-lhes novas aptidões funcionais, determinadas em função das 

opções de reabilitação urbana prosseguidas, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso 

com padrões de desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou mais operações 

urbanísticas.” 

Um projeto de reabilitação, habitualmente, surge com o intuito de intervir num edifício com 

intenções de melhoria do seu desempenho conforme o uso para o qual este necessita de 

responder. A definição de uso que, neste caso, se aplica, diz respeito a algo que é alterado ao 

longo do tempo de acordo com as exigências que se pedem a um edifício e que vão sendo 

modificadas com o passar do tempo devido a diversos fatores, nomeadamente ao avanço 

tecnológico que molda a forma de vivência e de estar do ser humano (Abreu & Lucas, 2003). 

Tem-se vindo a constatar uma melhoria geral do estado de conservação do edificado, porém 

em 2011 ainda existiam 918 mil de edifícios a carecerem de intervenção (Alves, 2014), sendo 

que 156 312 tinham urgente necessidade de reparações ou já se encontravam bastante 

degradados (INE et al., 2013). Os que se encontram em pior estado de conservação são 

maioritariamente os que foram construídos antes de 1945 com um ou dois pisos e sem 

estrutura de betão armado. Por este motivo, tem vindo a existir uma redução significativa da 

ocupação de alojamentos localizados em edifícios muito degradados, visto que estes poderão 

colocar em causa a segurança e saúde dos seus ocupantes. Para além disso, os alojamentos 

sobrelotados normalmente apresentam condições sem qualidade residencial para as famílias 

que os habitam.  

Entre 1991 a 2001 houve um crescimento do número de fogos de construções novas e foram 

registados cerca de 2000 fogos reabilitados por ano, todavia, entre 2002 e 2011 verificou-se 

uma diminuição gradual de construção nova mas um crescimento do número de fogos 

reabilitados. Só em 2011 a percentagem de conclusão de fogos de reabilitação era de 15,6% 

no número total de obras efetuadas, no entanto este valor significativo deveu-se também à 

diminuição de fogos concluídos em construção nova. A nível de gastos, em 2011, este 

segmento da reabilitação representava 26,1% do valor total das obras dos diversos sectores 

(construção de edifícios, reabilitação de edifícios e obras de engenharia) (Figura 2.2), sendo 

que a média europeia situava-se em 34,9% (Figura 2.3) (INE, 2012). 
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Figura 2.2 Distribuição da produtividade dos segmentos do setor da construção em Portugal, 
2011 (EUROCONSTRUCT, 2013). 

 

Figura 2.3 Produtividade do segmento de reabilitação de edifícios em países da União 
Europeia, 2011 (EUROCONSTRUCT, 2013). 

 

Especialmente em países desenvolvidos, onde a construção nova tem vindo a diminuir, faz 

cada vez mais sentido apostar em edifícios existentes onde são necessárias atividades de 

modificação, reparação e demolição (Volk et al., 2014). Habitualmente, as obras de 

reabilitação são maioritariamente de ampliação e alteração, seguidas da reconstrução. 

Contudo, tendo em conta o conceito de desenvolvimento sustentável, a indústria da 

construção revela ser o sector com maior impacto ambiental, social e económico em todo o 

mundo na medida em que é responsável por 40% dos recursos minerais, 25% de madeira, 

40% energia e 16% da água (Bragança, 2014). Assim, com o aumento da consciencialização 

de um futuro mais sustentável a reabilitação de edifícios existentes vem responder a 

importantes fatores, tais como a problemática económica através da reutilização, o aumento 

do conforto dos utilizadores nos edifícios e a diminuição do impacto ambiental graças à 
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redução de consumos energéticos, recursos naturais e produção de resíduos, contribuindo 

também, para além disso, para a preservação do legado histórico das cidades. Constata-se que 

tem vindo a aumentar o número de empresas com o alvará referente a “Reabilitação e 

conservação de edifícios”, facto que revela maior consciencialização da necessidade de 

alteração do perfil de intervenção no mercado (APRUPP et al., 2014).  

2.2 Building Information Modeling (BIM) 

2.2.1 Como se define? 

Com a procura da adoção da sustentabilidade na indústria da Arquitetura, Engenharia e 

Construção (AEC) cada vez mais se vai ao encontro de optar pela otimização do projeto de 

forma a reduzir o seu impacto ambiental através da diminuição de consumos energéticos, de 

emissões de gases e de utilização de água potável (Autodesk, 2008). Como resultado disto, 

tem surgido um novo conceito de edifícios sustentáveis onde são realizadas avaliações com 

base no seu ciclo de vida. Para além disso, com o aumento da complexidade dos edifícios é 

necessário recorrer a inovações tecnológicas que facilitem o processo de construção e sua 

manutenção. Neste âmbito, surge o Building Information Modeling (BIM) como uma 

metodologia inovadora que procura dar resposta a estas novas exigências do processo de 

conceção, construção e manutenção de edifícios. O BIM está definido como uma 

representação digital de um objeto construído pelas suas caraterísticas físicas e funcionais que 

envolve a aplicação, manipulação e manutenção de informação relativa a todo o ciclo de vida 

de um determinado edifício através de um modelo de dados, virtual, rico e consistente 

(Eastman et al., 2011; Gu & London, 2010). O BIM sistematiza assim, um conjunto de 

políticas, processos e tecnologias interrelacionados, e proporciona uma metodologia para gerir 

o projeto do edifício e os seus dados, num formato digital, ao longo da vida do edifício (Lino, 

2012)  

O BIM encontra-se em constante evolução. Partiu do 3D, onde é construída a geometria 

tridimensional e materiais do edifícios e se retiram plantas, cortes, renders e se interage com 

toda a arquitetura e se estudam análises estruturais. Passa para o nível do 4D, onde o 

construtor recolhe toda a informação necessária, de forma a planear todas as fases 

construtivas que irão acontecer e onde é realizada a gestão das especialidades a intervir. 

Definidos todos os trabalhos, consegue-se prever, através do 5D, os custos a que estes estão 
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sujeitos e estudar as diferentes formas de maneira a economizar o preço final da obra. Com o 

6D é possível apoiar as análises energéticas que cada vez mais são exigidas, numa indústria 

que tem em grande consideração a sustentabilidade. O BIM 7D está presente em todo o ciclo 

de vida do edifício através do facility management (FM) onde são previstas todas as 

operações de manutenção. Por último, recentemente, acrescentou-se o 8D que integra a fase 

final denominada de Integrated Project Delivery que se refere ao entregáveis finais que se 

obtém com base no modelo como é o caso de desenhos de execução e mapas de quantidades 

ou até mesmo, o modelo em si (Lumion3D, 2015). Assim, os benefícios retirados desta 

metodologia integram áreas que são melhoradas graças ao faseamento, produtividade, 

processo de fabricação, construção e visualização 3D (Mahdjoubi et al., 2012). A geração de 

modelos BIM precisos, sem falhas, é bastante importante, visto que afeta a credibilidade do 

modelo. Esta credibilidade é traduzida por fatores como o nível de detalhe (a nível de 

geometria) ou o nível de desenvolvimento (que inclui informação não geométrica) 

(BIMForum, 2012).  

Graças às diversas vantagens, o BIM está a deixar de ser uma ferramenta auxiliar em projetos 

de AEC e começa a tornar-se uma obrigatoriedade, nomeadamente em países como o Reino 

Unido em que, a partir de 2016, as empresas terão de adotar projetos “fully collaborative” 3D 

BIM (CabinetOffice, May 2011) onde toda a informação e documentação se encontra em 

formato digital, inserida num só modelo de fácil acesso, o chamado nível 2 de maturidade 

BIM (Masons, 2012). Segundo a primeira cimeira europeia sobre ferramentas tecnológicas 

organizada pela CAATEEB (Associação dos Arquitetos de Barcelona e BIM Academy), 

Barcelona e a Catalunha, em geral, irão implementar o BIM em 2018 com o intuito de reduzir 

em 20% os custos de construção e cumprir prazos. França anunciou em Março de 2014 que 

irá construir cerca de 500 000 casas utilizando o BIM até 2017 (Knutt, 2015). Alexander 

Dobrindt anunciou na exibição de BAU 2015 em Munique, a criação da Digital Building 

Platform (Platform Digitales Bauen) na Alemanha com o propósito de desenvolver uma 

estratégia BIM governamental (ver Figura 2.4) (Knutt, 2015). 
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Figura 2.4 As dimensões do BIM (adaptado de (Hughes, 2013)). 

 

O modelo BIM é, justamente, chamado de “rich model” por ser um modelo 3D paramétrico 

onde todos os objetos têm as suas propriedades e as suas relações internas em que, para além 

da geometria e texturas, representa virtualmente os componentes e objetos que integram a 

construção do edifício bem como permitem realizar simulações e cálculos avançados 

utilizando a informação que lhe é adicionada (Ballesty, 2007). A criação do modelo virtual é 

feita através de objetos paramétricos criados no diverso software disponível que traduzem os 

componentes a construir (Lee et al., 2006). Estes elementos contêm todas as caraterísticas 

necessárias de forma a ser possível compreender determinados comportamentos das 

estruturas, que poderão vir a acontecer, mesmo antes de se iniciar a construção. Com isto, é 

ainda acrescentada a interoperabilidade que esta metodologia fornece ao possibilitar a 

comunicação entre os diversos intervenientes da obra (dono de obra, arquiteto, engenheiro, 

construtor...) que gerem as suas diferentes especialidades no mesmo modelo. Desta forma, 

erros e omissões são evitados, devido às atualizações efetuadas em tempo real, o que elimina 

a necessidade de realizar retrabalho quando surgirem novas alterações no projeto. 

2.2.2 Limitações 

As preocupações recolhidas pelo estudo efetuado pela (Thompson et al., 2014) (Figura 2.5) 

apontam que apenas 10% dos 188 questionados não têm intenções de investir no BIM, uma 
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vez que existem ainda algumas preocupações relacionadas com o investimento inicial que é 

necessário fazer. Para além disso, o que se tem vindo a notar, é que apesar do processo de 

interoperabilidade ser teoricamente bastante viável, o que acontece é que os diferentes 

intervenientes ainda não trabalham no mesmo modelo, criando o seu em vez de acrescentarem 

a sua componente ao modelo central. Tendo em conta que algumas empresas podem não ter 

possibilidades de implementar o BIM e uma vez que os construtores ainda não o exigem, 

alguns ainda não acham conveniente apostar nesta ferramenta. Reforce-se que, dado que ainda 

é necessário fornecer sempre os desenhos às autoridades nas fases de aprovação regulamentar, 

poderá ser necessário recorrer ainda ao método tradicional que induz a problemáticas já 

conhecidas como a duplicação de documentação e projeto apoiado unicamente em vistas 2D, 

o que leva a que a metodologia BIM, por vezes, não seja tida em consideração, precisamente 

por não se usufruir totalmente da mesma nas fases iniciais de adaptação (Masons, 2012).  

 

Figura 2.5 90% das construtoras estarão preparadas para o BIM em 2015 (Ravenscrof, 5 de 
Fevereiro de 2015). 

 

2.2.3 Normalização BIM aplicada à Reabilitação 

Um modelo do existente pode ainda ser pouco adotado visto que, sendo necessário criar 

inicialmente princípios de modelação que sirvam como referência neste processo, ainda não 

estão disponíveis muitos guias, modelos ou bibliotecas relativos à reabilitação (Huber et al., 
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2011). Dá-se destaque ao United States General Services Administration (GSA), que tem 

vindo a fazer um esforço para incorporar o BIM em grandes obras de renovação de 

património através do seu BIM Guide Serie 03 (GSA, 2009). Esta entidade americana tira 

partido de aspetos chave que considera uma mais-valia na aplicação do BIM neste tipo de 

obras como a avaliação espacial, imagem 3D através de laser scanning (LS), faseamento 

construtivo 4D e o plano diretor de obra (Wagenen, 2012). A rápida recolha de informação 

3D é uma ferramenta chave na aquisição de documentação histórica, auditorias e parecer 

relativo às condições do edifício, que levará ao desenvolvimento da construção BIM do as-

built (GSA, 2009). 

A nível europeu, a Commom BIM Requirements (COBIM) é uma norma Finlandesa que 

define requisitos mínimos para os diversos tipos de projetos onde, na Série 2: “Modeling of 

the starting situation”, no capítulo 4, se definem os requisitos relativos a dados de origem 

como a obtenção de medidas, levantamentos, avaliações e inventários utilizando diversas 

técnicas de levantamento como estações totais e laser scanning (LS). Ainda nesta série, no 

capítulo 6, também se mencionam nuvens de pontos (NP) como documentos resultantes do 

levantamento de medidas (T. F. Oy & Rajala, 2012). Relativamente ao projeto de reabilitação 

em si, podem ser encontradas recomendações de modelação e gestão de inventário no capítulo 

6 da Série 3: “Architectural Design” (G. Oy & Henttinen, 2012). A nível mundial é corrente a 

utilização de sistemas de classificação que funcionam como uma base de dados eletrónica 

onde é organizada a informação relativa aos elementos, produtos, organização, trabalhos e 

serviços que são definidos ao longo de toda a obra. A OmniClassTM é um destes sistemas de 

origem americana onde estão contempladas as treze tabelas aprovadas pela iniciativa 

normativa National BIM Standard (NBIMS) desenvolvida pela buildingSMART allianceTM 

("BuildingSmart," 2015) (instituição não-lucrativa cuja finalidade é o desenvolvimento de 

normas para dados, processos e terminologias).  

Das treze tabelas aprovadas dá-se destaque a três que revelaram ser promissoras de um 

conteúdo pertinente para este projeto e onde foram salientados em anexo os números que se 

encontram diretamente relacionados com um projeto de reabilitação. 

Na tabela 22 relativa a resultados de trabalhos (work results) é possível verificar o detalhe dos 

trabalhos referentes à manutenção, levantamentos e avaliações relativos às condições 

existentes (ver Tabela 2.1). No Anexo 1 desta dissertação, pode encontrar-se uma tabela com 

todos os níveis selecionados pela autora como pertinentes.  
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Tabela 2.1 Excerto da Tabela 22 da OmniClassTM relativa às condições existentes. 

 

Na tabela 33 relativa às disciplinas (disciplines) é possível o detalhe dos planos de 

conservação, avaliações de levantamentos e inspeções ambientais, hidrológicas, geotécnicas e 

de risco (ver Tabela 2.2). No Anexo 2 desta dissertação, encontra-se a tabela com todos os 

níveis selecionados pela autora como pertinentes.  

Tabela 2.2 Excerto da Tabela 33 da OmniClassTM relativa ao faseamento de disciplinas. 

 
Na tabela 34 relativa às funções organizacionais (organizational roles) é possível verificar a 

que nível empresarial o programador/criador (developer) é o responsável pela renovação dos 

edifícios (Tabela 2.3). No Anexo 3 desta dissertação, encontra-se a tabela com o nível 

selecionado pela autora como pertinente. 
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Tabela 2.3 Excerto da Tabela 34 da OmniClassTM relativa ao dono empresarial. 

 
 
Relativamente aos deliverables, ou seja ao produto final que é entregue, existe um formato 

standard denominado de Construction Operation Building information exchange (COBie) 

que permite a troca de informação necessária do edifício (quantidades, manutenção, custos de 

operação, custos projetados, usos de energia atual) que possibilita ao dono de obra funcionar 

com este de forma segura. De interesse para esta dissertação salientam-se os seus requisitos 

de troca de documentação (ponto 4.3.6 do NBIMS (2015)) em que são referidas as fases de 

reciclagem como a remodelação, expansão e demolição e os seus recursos de implementação 

(ponto 4.2.9 do NBIMS (2015)). Revela-se proveitoso principalmente quando se está perante 

uma FM que funciona como um modelo de entrada de dados para a criação de um modelo as-

built (como construído) e, através desse, é possível armazenar a informação relativa ao 

inventário das instalações existentes. No Anexo 4 é possível encontrar em detalhe a 

informação existente relativa à troca de informação e aos recursos de implementação 

definidos pela autora como os de maior relevância para projetos de reabilitação. 
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2.3 BIM aplicado ao projeto de Reabilitação 

2.3.1 Enquadramento 

Enquanto, nos países desenvolvidos, a nova construção tem estagnado, simultaneamente 

começa a verificar-se uma maior aposta no planeamento e implementação de medidas de 

renovação e reabilitação de edifícios existentes (Penttilä et al., 2012). Enquanto para novos 

edifícios os processos BIM já se encontram estabelecidos, a maioria dos edifícios existentes 

ainda não são mantidos, remodelados ou desconstruídos usando o BIM (Penttilä et al., 2012; 

Volk et al., 2014). Habitualmente esta aplicação está associada ao planeamento, projeto, 

análise energética, construção e entregas de projetos de edifícios e estruturas construídos de 

raiz (Eastman et al., 2011). Porém, tem-se tido grande interesse em combinar as ferramentas 

BIM nas fases mais precárias do ciclo de vida de um edifício, onde a modelação deixa de ser 

de componentes novas e passa a ser a criação de as-built models, ou seja, modelação de 

edifícios existentes com todas as caraterísticas associadas ao estado em que foi construído, 

dando importante destaque a fases de manutenção, remodelação, demolição e considerações 

de fim de vida. No entanto, ainda não existem muitos casos onde tenha sido testada esta 

metodologia em projetos de renovação (Penttilä et al., 2012). 

Os principais desafios da implementação do BIM em edifícios existentes são relativos à 

modelação de elementos singulares, o que implica um esforço laboral elevado na modelação 

da informação capturada em objetos BIM e a constante necessidade de atualizar essa 

informação (Penttilä et al., 2012; Volk et al., 2014). Cada projeto de reabilitação é único e 

apresenta problemas e dificuldades individuais quer no seu projeto de modelação, demolição 

ou reconstrução, ao contrário de um projeto de uma construção nova. Ao ser possível 

monitorizar todas as circunstâncias que acontecem e prever eventuais obstáculos, o BIM 

torna-se bastante vantajoso na tomada de decisões (Huber et al., 2011). 

Os grandes benefícios do BIM consistem no projeto e visualização, estimativa de custos e 

quantidades, deteção de conflitos, construção lean (otimização de recursos humanos e 

diminuição de desperdícios). Por outro lado, ao implementar o BIM em edifícios existentes é 

possível, através da informação do modelo, gerir processos de manutenção ao longo de todo o 

seu ciclo de vida, inclusive até à sua desconstrução (Volk et al., 2014). 

A diferença entre o planeamento de novos edifícios ou de um edifício construído consiste na 

necessidade de captura e avaliação da situação em que se encontra atualmente o edifício 
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(Petzold & Donath, 2004). Deste modo, segundo Huber e outros (Huber et al., 2011), 

distinguem-se três casos distintos na criação de um processo BIM para edifícios novos e 

existentes (ver Figura 2.6). No primeiro caso considera-se que, para edifícios novos o modelo 

de criação é denominado de “as-planned” (como planeado) e é feito através de um processo 

interativo com projeto e planeamento que, através de um software, permite atualizar o modelo 

do “as-built BIM”. No segundo caso inserem-se os edifícios que carecem de documentação 

sobre o preexistente ou em que o modelo existente se encontra desatualizado. Já no terceiro 

caso, que também é referente a edifícios existentes, o que acontece é que não existe qualquer 

tipo de informação relativa quer ao projeto, quer ao que existe atualmente e, como tal, é 

necessário recorrer a um processo de recolha de dados “points-to-BIM”. 

 

Figura 2.6 Criação de modelos BIM para edifícios novos e existentes (Huber et al., 2011; 
Volk et al., 2014). 

 

2.3.2 Levantamento 

Usualmente, o acesso a informação relativa ao edifício existente é rara ou quase nula. Como 

tal, para iniciar um projeto de uma obra de reabilitação é necessário fazer um levantamento de 

todos os dados que atualmente sejam possíveis obter, tendo em consideração o estado em que 

se encontra atualmente o edifício. Deste modo, este primeiro passo é fundamental e torna a 

compreensão do projeto bastante facilitada graças à visita ao local. O facto de se estar 
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presencialmente no local faz com que o nosso ângulo de visão absorva as perspetivas e 

dimensões do espaço ao mesmo tempo que repara em particularidades de interesse conceptual 

que sejam necessárias de ter em consideração. O grau de inspeção depende do objetivo do 

levantamento, bem como das limitações que existem para cada situação e que parâmetros 

serão avaliados.  

O levantamento tradicional remonta há já 3000 anos com os antigos egípcios que marcavam 

as cheias do rio Nilo. Mais tarde este processo foi refinado pelos gregos e os romanos. No 

século 17 e 18, com o aparecimento das unidades de medida foram criados aparelhos de 

medição como os teodolitos, níveis, compassos e sextantes. Mais recentemente, nos finais do 

século 20 com a introdução de técnicas eletrónicas digitais como o medidor de distância laser, 

registos eletrónicos, GPS (Global Positioning System) e computadores portáteis começaram a 

ser adotadas novas formas de realizar levantamentos (McWilliam et al., 2005). No entanto, o 

avanço tecnológico é cada vez mais rápido, tornando técnicas, outrora tomadas como 

inovadoras, em algo obsoleto e sendo por isso designadas de técnicas tradicionais.   

Da seleção realizada por (Volk et al., 2014) (ver Figura 2.7) é possível aplicar várias técnicas 

de levantamento após a “inspeção visual do espaço”, como as técnicas destrutivas nas quais se 

inerem técnicas manuais utilizando fita métrica, calibradores ou medidores de distância 

eletrónicos (EDM) e as técnicas não destrutivas que podem ser baseadas em imagem 

(fotogrametria ou videogrametria), técnicas de alcance (laser scanning (LS) ou laser 

measuring) ou outras técnicas (Radio Frequency Identification (RFID), códigos de barras, 

GPS ou fotografias e desenhos da preexistência). Estas técnicas podem e devem ser 

combinadas de forma a recolher a maior variedade de dados sobre o todo o edifício e assim 

tirar partido das características individuais de cada uma. 
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Figura 2.7 Técnicas de levantamento:(Volk et al., 2014). 

 

Num levantamento do existente consiste numa parte essencial do planeamento de um projeto 

de reabilitação em que são efetuados determinados procedimentos que fornecem informações 

básicas para todas as fases posteriores dando a conhecer determinados aspetos deste, tais 

como a sua história e através de levantamentos arqueológicos (permitem obter a relação entre 

o edifício e o local onde se situa), técnicos (que identificam e caraterizam materiais e soluções 

construtivas existentes), topográficos, fotogramétricos, arquitetónicos (geração de plantas, 

cortes, alçados e pormenores do existente) e geotécnicos consegue-se avaliar o estado de 

conservação em que se encontra e a partir disso começar o planeamento do projeto (Lopes, 

2007).  

O levantamento manual é algo bastante simples baseado na medição manual de todas as 

superfícies presentes no espaço. Habitualmente, segundo a RICS - Royal Institution of 

Chartered Surveyors o equipamento recomendado para um levantamento deste género é: 

material de escrita e papel; fita métrica ou medidor laser eletrónico; nivelador; lanterna; 

câmara fotográfica. 

Através das medições individuais recolhidas são depois combinadas em gabinete de forma a 

produzir plantas, cortes e alçados num documento 2D CAD (Computer Aided Design). 

Porém, apesar da simplicidade da recolha de informação através do uso destes equipamentos 

revela ser um método bastante arcaico, que requer muito tempo, e se demonstra ser ineficiente 

perante determinadas situações onde não é possível o alcance humano. Para além disso, 

traduz-se numa recolha muito díspar de informação (Petzold et al., 2004). No entanto, não é 
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de todo considerado indispensável que sejam adotadas estas medidas em circunstâncias 

pontuais onde se requer uma medição prática e imediata. Usualmente, realiza-se este tipo de 

levantamento quando há ausência de documentação do existente ou a mesma não pode ser 

utilizada (Petzold et al., 2004). 

Com o desenvolvimento das tecnologias informáticas, a fotogrametria, para além de auxiliar a 

produção de cartografia começou também a ser utilizada na obtenção de informação métrica 

que, através de medições com base em fotografias e utilização de softwares 2D é capaz de 

estabelecer a geometria real do edifício num curto espaço de tempo (Oz-Diagnóstico, n.d.). 

Recentemente, de forma a complementar os dois métodos de levantamento anteriormente 

descritos, surge uma tecnologia prometedora denominada de laser scanning (LS) 3D ou 3D 

imaging em que um dos principais motivos pelo qual se tem vindo a adotar na AEC/FM é 

devido à sua capacidade de com precisão, rapidamente, medir um ambiente em três 

dimensões (Tang et al., 2010). 

A metodologia BIM é reconhecida pelos seus benefícios nos projetos de construção, contudo, 

ao ser combinada com o LS 3D todas as atualizações de projeto podem tirar partido desta 

tecnologia através do modelo as-built (telas finais) ou do modelo as-is (do existente) criado 

com precisão, eficiência, flexibilidade e não invasivo que desenvolve uma base do início da 

conceção e construção (Randall, 2013). Ao fazer esta combinação são criadas bibliotecas de 

objetos paramétricos baseados nas regras de arquitetura histórica. Com isto surge um novo 

conceito: Historic Building Information Modeling (HBIM) que se difere de outras abordagens 

devido à criação de modelos 3D completos que incluem detalhes não só relativos à superfície 

do objeto mas também métodos de construção e revestimentos usados. No final é possível 

gerar automaticamente um documento relativo à conservação do património (Mphil, 2012). 

3D imaging system são os laser scanners (LS), também conhecidos por laser radars os 

LADARs (laser detection and ranging) ou os LiDARs (light detetion and ranging). 

O laser scanning pode ser utilizado na captura tridimensional das dimensões de uma 

determinada instalação existente sendo que a correspondente NP resultante pode ser 

manipulada de forma a criar um as-built model e facilitar, através da automação, um trabalho 

que outrora se revelava moroso, subjetivo e propenso a erros (Tang et al., 2010). Quando se 

utiliza o LS é possível capturar informação num curto espaço de tempo. Para o fazer, são 

necessárias algumas estações posicionadas em locais estratégicos para que se consiga capturar 

todo o espaço envolvente. São transmitidos milhões de lasers para as superfícies da divisão e, 
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baseado no tempo que o laser demora a incidir a superfície, é possível então recolher uma NP 

em poucos segundos.  

A informação retirada de um 3D imaging system para além das coordenadas polares (range - 

r, azimute - � e ângulo de elevação -	�) e cartesianas (x, y e z) pode também incluir a 

intensidade de reflexão e a cor associada a cada coordenada (red - r, green - g, blue - b) (ver 

Figura 2.8) (GSA, 2009). O esquema de colorimetria tem estas três cores que são baseadas na 

refletividade dos sinais de cada canal, devido à complexidade e à contínua variação das 

superfícies policromáticas foi importante definir uma escala de cores de forma a se medir 

pequenas áreas, assim obtém três sinais refletidos de cada ponto (Guarnelli et al., 2012). As 

ondas vermelho, verde e azul (RGB) recolhidas pela câmara podem ser inseridas na NP tendo 

em atenção a rotação e as perspetivas da projeção (Abmayr et al., 2005). 

 

Figura 2.8 Curvas que definem a amplitude (V) do sinal refletido em função da distância. 

Deslocamento de fase entre a referência e os sinais refletidos (Guarnelli et al., 2012).  

Para realizar o levantamento 3D imaging não é necessário nenhum tratamento prévio da 

superfície e esta nunca chega a entrar em contacto com o aparelho podendo a recolha ser 

efetuada de 1m até mais de 1km (GSA, 2009). A precisão diminui com o aumento da 

distância, porém estes erros podem variar desde o micrómetro até ao nível do centímetro, para 

além disso, na recolha de informação podem ocorrer ainda incoerências derivadas de 

imprecisão angular e de calibração (Barber et al., 2006). 
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A maioria dos equipamentos de 3D imaging utiliza a luz como auxílio do seu campo de visão 

o que pode vir a ser problemático em situações de sombra ou de pouca luz uma vez que estas 

áreas são interpretadas pelo aparelho como zonas de buracos o que se traduz em regiões com 

falta de informação (Volk et al., 2014). Para evitar que tal aconteça é aconselhável realizar 

pelo menos dois scans em direções opostas (Mahdjoubi et al., 2012) de forma a se conseguir 

completar o levantamento com o máximo de informação possível, que é por vezes omissa em 

determinadas perspetivas (GSA, 2009). Além disso, uma vez que a informação recolhida é 

baseada na superfície dos elementos, a profundidade destes pode não ser conhecida bem como 

a sua constituição, pelo que se torna viável integrar outras técnicas de forma a obter o máximo 

de informação de cada elemento. 

O tempo despendido em cada levantamento está dependente de diversos fatores tais como: 

tamanho do objeto ou região, campo de visão do aparelho, densidade de pontos, precisão 

desejada e as caraterísticas do próprio aparelho. As leituras podem ser feitas utilizando um 

laser 3D de satélite, aéreo ou terrestre, sendo que este último é o que melhor se adequa para o 

interior de edifícios, para além disso as estações terrestres podem ainda ser consideradas fixas 

ou móveis dependendo do alcance que precisa (Conforti, 2009). 

Existem três tipos de scanners que podem ser utilizados em levantamentos de edifícios 

antigos: triangulação, phase based e time of flight (TOF) scanners. 

A triangulação é um método baseado na utilização de um freixe plano de luz laser num ponto 

de coordenadas 3D desconhecidas, este é interpretado por uma câmara CCD (charge couple 

device) e, aplicando a lei dos senos � �
���	 =

�
���� =


���� = 2�� é possível retirar a distância a 

que o ponto dista câmara (Mphil, 2012; Pavlidis & CETI/ATHENA, 2006). É um método 

adequado para curtas distâncias até 3 a 5 metros (Figura 2.9).  
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Figura 2.9 Triangulação (Pavlidis et al., 2006). 

 

Time of flight (tempo de voo) scanner (Figura 2.10) calcula a distância através do tempo em 

que o laser demora a viajar desde a sua fonte até ao objeto e é refletido de volta à superfície 

refletida. Assim, sabendo a velocidade da luz e o tempo que demora o laser a atingir o objeto 

e refletir de volta, consegue-se determinar a distância à qual se encontra o objeto e o ângulo 

horizontal e vertical da posição de cada ponto, isto é conseguido através do movimento tipo 

rede que lê aproximadamente 330º no plano vertical e 360º no plano horizontal (Boehler et 

al., 2001). Porém, é um scan que requer bastante tempo de leitura mas permite alcance de 

média e grande escala (mais de 100 metros) e boa precisão (GSA, 2009). 
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Figura 2.10 Esquema do funcionamento do laser de tempo de voo - Time of flight (Mateus, 
2012). 

O Phase Based/Phase Shift (diferença de fase) scanner (Figura 2.11) calcula a distância 

baseada na diferença entre o comprimento de onda emitido e recebido do freixe de laser, o 

que traduz a potência ótica do objeto. A luz refletida é então detetada e comparada com a luz 

emitida de forma a determinar a mudança de fase das ondas de luz infravermelha (O'Day, 

2013; Solutions, 2013). Ao contrário do TOF este método é mais indicado para distâncias 

curtas (menos de 100m) o que o torna mais rápido na aquisição de informação (GSA, 2009). 

 

Figura 2.11 Esquema do funcionamento do laser de comparação de fase de onda – Phase 
based (Mateus, 2012). 
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Figura 2.12 Comparação entre Time of Flight e Phase Based (Solutions, 2013). 

 

Alguns equipamentos já vêm com uma câmara fotográfica integrada que permite no final do 

levantamento de pontos realizar uma fase de captura de imagem que inclui fotografias que 

servirão para uma futura compreensão da interligação de áreas, assim como para detetar 

eventuais defeitos que surjam no processo de levantamento (Mahdjoubi et al., 2012). 

Ao utilizar o LS é possível recolher visualização espacial através de milhões de pontos e 

aceder a locais inalcançáveis ao contrário do levantamento tradicional que apenas se obtém 

simples medições e alguns apontamentos. O 3D LS e o BIM oferecem novas possibilidades de 

captura, mapping e análise de informação de edifícios (Mahdjoubi et al., 2012). 

Segundo o estudo feito por (Mahdjoubi et al., 2012) a agentes imobiliários sobre a 

comparação entre abordagens de levantamentos convencionais e técnicas de CAD com a 

integração de 3D laser scanning e a metodologia BIM, concluiu que os inquiridos reportam 

que o BIM oferece a vantagem de adicionar vários layers de informação em apenas um 

modelo digital integrado. Por outro lado, ao utilizar o LS irá ser principalmente desvantajoso 

para empresas pequenas devido ao seu custo elevado e o conhecimento necessário para 

manusear este tipo de informação. Ao invés de serem utilizadas subempreitadas para 

produção de NP, ao fazê-lo in-house (dentro da própria empresa) pode-se poupar 40 a 50% 

dos custos e para além disso adotar o detalhe desejado a qualquer momento assim como o 

número de levantamentos ou precisão destes. Na Tabela 2.4 encontram-se alguns dos 

fabricantes das máquinas de levantamento LS, os scans obtidos podem tomar vários formatos 

consoante os respetivos fabricantes, como se pode ver na Tabela 2.5. 
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Tabela 2.4 Recolha de fabricantes de aparelhos de laser scanning. 

Fabricantes de Laser Scanning 3D: 

• Leica • Zscanner 

• Riegl • Minolta 

• Trimble • Deltasphere 

• Optech • Topcon 

• Z+F • Mensi 

• Faro • 3D Digital Corp 

Tabela 2.5 Recolha de formatos de scan disponíveis. 

Formatos disponíveis de scan: 

• E57 (ASTM internacional) • PTX, PTG, PTZ (Leica) 

• FLS, FWS, LS PROJ (Faro) • ZFS, ZFPRS (Zoller + Fro�hlich ZF) 

• RSP (RxP) (Riegl laser measurement systems) • CLR, CL3 (Topcon) 

 

Existem diversas áreas em que o BIM e o LS podem ser úteis tais como: desempenho 

energético de edifícios, estudos de estado, medições, características dos materiais, decorações, 

conformidade com as regulações do edifício, inventário de instalações, monitorização do 

estado de conservação de estruturas e principalmente em fases de inspeção, armazenamento 

de informação e fase de recuperação (Mahdjoubi et al., 2012; Park et al., 2007). Segundo a 

FARO (2015) as aplicações do LS são inúmeras como é o caso da: 

o  Arquitetura que cria documentação 2D e 3D precisa, modelo BIM de onde se pode 

fazer desde a colaboração de contratos, estudos energéticos, até monitorizar estruturas 

ao longo do tempo e executar pré-fabricações; 

o Construção onde deixa de existir retrabalhos e é monitorizado todo o faseamento da 

obra e criada toda a documentação 2D e 3D com base nesse progresso o que facilita 

todas as mudanças e revitalizações efetuadas; 

o Engenharia que tira partido da rápida digitalização das estruturas à distância que 

possibilita a recolha medições de deformações para futura análise de reforço; 

o Construção histórica na medida em que através dos modelos 3D gerados a informação 

detalhada capturada permite documentar as condições em que se encontra a instalação 

de forma a determinar os danos existentes e assim contribuir no projeto de restauração, 

para além disso, serve ainda para realizar uma monitorização preventiva de forma 

continua durante toda a vida da construção; 



A integração do Building Information Modeling num projeto de reabilitação 

28    Andreia Lucas 

o Geologia que graças ao detalhe de captura da superfície é possível desenvolver 

modelos 3D de locais arqueológicos que permitem fazer uma avaliação da área ou até 

mesmo contribuir para complementar informação das bases de dados como é o caso da 

Google Earth; 

o Topografia onde é utilizada esta tecnologia na criação de mapas topográficos que 

permitem medir distâncias, áreas e volumes e detetar deficiências de construção como 

deformações em pontes, para além disso, o levantamento virtual é automatizado com a 

visualização tridimensional que também permite gerar documentação 2D precisa como 

elevações e perfis de seções; 

o Engenharia de túneis que de forma a avaliar a capacidade do túnel é possível capturar 

o perfil do túnel real com o que foi realizado em projeto e acrescentar informação quer 

geométrica como a forma da cavidade, comprimento e volume mas também 

informação geológica de mapeamento realizados; 

o Avaliação florestal onde é criado um inventário que permite realizar análise do 

crescimento florestal e dessa forma otimizar toda a área e as respetivas espécies; 

o Indústria do petróleo e do gás devido aos inúmeros projetos complexos que esta 

necessita e na determinação de volumes de tanques, cilindricidade e análise de mapas 

de desvios. 

A aplicação da tecnologia tem sido focada mais para a Arquitetura, Engenharia, Construção e 

Facility Management (AEC/FM) ao contrário do setor imobiliário que ainda não tirou o 

devido partido das vantagens deste tipo de levantamento, porém demonstra ser uma das áreas 

que melhor poderá vir a beneficiar (Mahdjoubi et al., 2012). 

Apesar desta abordagem apresentar várias vantagens comparando com as técnicas 

convencionais que produzem planta a planta através de apenas medições, pode vir a ser um 

trabalho demoroso e suscetível a imperfeições (Mahdjoubi et al., 2012). Isto acontece porque 

quando se realiza um levantamento do existente as superfícies por vezes estão obstruídas com 

objetos o que impede a leitura correta de determinados elementos tornando um espaço que 

poderia vir a ser simples em algo complexo de modelar, este tipo de objeto que não é 

necessário ser incluído no modelo é denominado de “clutter” (desordem do espaço) (Tang et 

al., 2010). Outra desvantagem é o facto de por vezes o acesso à cobertura ou a determinadas 

zonas não ser possível o que resulta uma ausência de informação que se traduz como uma 

“sombra” na NP (Kimpton et al., 2010). Porém, (Xiong et al., 2013)procurou através de 
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medidas de diferentes localizações aplicar um algoritmo que estima que as formas das regiões 

ocultas e buracos podem ser referentes a janelas e aberturas de portas quando estas se 

encontram parcialmente escondidas. 

Mahdjoubi et al. (2012) realizou inquéritos de forma a comparar a utilização de abordagens 

tradicionais com CAD e a integração do 3D LS e o BIM Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 Análise da integração do 3D laser scanning – BIM Adaptado de Mahdjoubi et al. 
(2012). 

Tarefa Caraterísticas 

Captura de informação exterior as built Recolha precisa da estrutura existente 

Medição de dimensões em locais inacessíveis 

Gera detalhes precisos incluindo características de materiais 

Captura rápida de muita informação do as built 

Captura de informação interior as is Captura precisa de paredes interiores 

Captura precisa de áreas decoradas e com cores 

Criação de objetos e mobiliário específico  

Captura detalhada de representações de traços complexos 

Integração da informação as built com o modelo 3D digital Modelação geométrica para representar componentes do 
edifício 

 Manipulação de componentes do edifício, incluindo 
propriedades 

Estabelecimento de relações entre os componentes do 
edifício 

Visualização precisa da informação capturada 

Deteção de conflitos pela análise tridimensional 

Previsão exata de quantidades e custos 

Análise do comportamento energético do edifício 

Monitorização do estado de conservação das estruturas Avaliação do estado através da informação capturada 

Medição de exata de fissuras 

Monitorização do comportamento das estruturas 

Arquivo de informação do as built  

 

Ao contrário do levantamento utilizando métodos convencionais que requerem trabalho e 

tempo intensivos, o levantamento com a aplicação do 3D LS consegue ser mais apropriado na 

captura de maior informação sobre estruturas existentes especialmente em locais inacessíveis. 

O grande benefício da utilização desta tecnologia reflete-se na captura de detalhe com alta 

definição ao ponto de incluir características de texturas dos materiais (Mahdjoubi et al., 

2012). A tecnologia pode fornecer avaliações independentes e mais precisas da evolução das 

fendas e as suas implicações na segurança da estrutura do edifício.  
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Um as-built BIM project de uma obra de reconstrução consegue fornecer vários tipos de 

informação que completam o levantamento como as NP, ou então outro tipo de análise 

primitiva que possa eventualmente existir como o caso de modelos ou desenhos do as-built ou 

as-designed. Toda a informação que é possível recolher é bastante útil na medida em que 

complementa ou serve de apoio ao modelo BIM. O resultado esperado deste processo pode 

variar dependendo do nível de detalhe, tipos de objetos e nível de semântica que se pretenda 

que o modelo tenha. Em algumas aplicações como “spatial program validation”(validação 

espacial) apenas é de interesse os componentes “principais” de um edifício, ou seja, o tosco 

do edifício como as paredes e pilares. Ao passo que numa documentação de um edifício 

histórico detalhes de pequenos objetos podem ser importantes (Tang et al., 2010). 

Por vezes a informação de um determinado ponto é baseado na média retirada de várias 

leituras, o que, se o instrumento estiver bem calibrado fornece a verdadeira medida do ponto 

(GSA, 2009). 

Atualmente, o formato usual e mais completo que existe para armazenar este tipo de 

informação é o XYZIRGB, ou seja as coordenadas de localização de cada ponto (x,y e z), a 

intensidade (I) e a cor (R, G e B). Na Tabela 2.7 está presente uma recolha de alguns dos 

softwares que permitem processar nuvens de pontos  

Tabela 2.7 Recolha de softwares de processamento de nuvens de pontos disponíveis. 

Softwares de processão nuvens de pontos 

Empresa 

 

Software disponível 

Point Cab 

Leica  

Riegle  

Trimble 

Z+F 

Delft Tech 

Innovmetric 

Gexcel 

PhoCAD  

PointTools 

KUBIT 

Z corporation 

Minolta 

DeltaShere 

Geomagic 

Point Cab Layout 

Cyclone, Leica TruView, Cloudworks, Cloudworks-VR 

Riscan Pro 

Real Works 

Z+F Project View, LFM 

VSF 3DSM 

Pefedit, Polyworks 

JRC 3D Reconstructor, #D Manager 

PHIDIAS 

Point Tools 

Point Cloud 

Zscan 

Polugon Editing Tool 

Scene Vision 3D 

Geomagic 
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Rapidform 

Technodigit 

Menci 

MeshLab 

Dephos 

ClearEdge3D 

Autodesk 

 

Rapidform 

3D Reshaper 

PolyCloud, Z Map Laser, Zview 

MeshLab 

Dephos 

Clear Edge3D 

Point Cloud Tool for 2D’s max and 3D’s Max Design, Cloud 
Decimator (plug-in para AutoCAD 2011) 

Cloud Compare Cloud Compare 

2.3.3 Modelação semi-automática 

A construção de um modelo BIM a partir de um modelo CAD-based model - as-designed 

condition nem sempre, ou quase nunca, representa o edifício como este realmente foi 

construído - as-built condition ou como ele é na realidade – as-is condition (Tang et al., 

2010). É necessário salientar o facto de que a criação de um as-built BIM implica a 

apresentação de medidas geométricas e aparência de um edifício existente com grande 

detalhe. Tendo em conta que um projeto pode não ser construído exatamente como o arquiteto 

especificou devido a subsequentes alterações e renovações que possam eventualmente ter 

ocorrido. A criação de um as-built BIM através da utilização do LS é dividida em três passos: 

data colletion (coleção de dados); pré-processamento e modelação BIM. 

Na data colletion a medição de pontos do espaço é feita através de scans efetuados em 

posições estratégicas. Ao passo que com as estações totais, fitas métricas, ou até mesmo 

câmaras comuns são métodos de levantamento muito dispendiosos, inadequados e pouco 

práticos em levantamentos de grande escala, o laser mede a distância desde o sensor até 

próximo da superfície com precisão de milímetros a centímetros a uma velocidade de milhões 

de pontos por segundo. Os scans devem ser obtidos em paralelo com uma câmara digital de 

forma a utilizar essas fotografias como complemento de 3D no processo de modelação. 

No pré-processamento a NP é filtrada de forma a remover “artefactos” e é combinada numa 

única point cloud (nuvem de pontos) ou superfície de sistema de coordenadas comum. Tendo 

em conta que as coordenadas retiradas pelo scan são coordenadas locais é necessário que estas 

sejam convertidas em coordenadas globais de forma a facilitar o agrupamento das diferentes 

nuvens. Porém, este processo é semiautomático na medida em que é necessário identificar 

manualmente as localizações específicas dos alvos que serviram de apoio ao processo de 

registo, assim como para remover informação indesejada tal como objetos em movimento, 

reflexos ou outra captura não identificada. 
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Na modelação BIM a NP é transformada num modelo com base na modelação geométrica de 

componentes, associação de objetos às respetivas categorias e definição das propriedades dos 

componentes e sua relação entre eles. Dependendo do nível de detalhe que se requer do 

modelo e as prioridades que se deseja deste, estas fases podem nem vir a ser aplicadas.  

O processo manual de criação de um as-built BIM é algo bastante dispendioso a nível de 

tempo e de trabalho intensivo, subjetivo, tedioso e repetitivo o que requer pessoas 

especializadas devido à complexidade de ferramentas de modelação que são requeridas e as 

situações particulares que ocorrem com alguma frequência durante o processo de modelação 

e, como tal, os modeladores deverão ter um bom nível de qualificação e treino especializado 

para serem eficientes (Hajian, 2010).  

Idealmente o que se pretende é que se faça o levantamento da NP e que através disso seja 

possível um “fully annotated as-built BIM”, porém, isto apresenta diversos problemas tais 

como a complexidade do meio em que se insere, existência dos tais “clutter” que obscura a 

visualização dos modelos que se quer modelar.   
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3 VISITA TÉCNICA AOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Tendo surgido a possibilidade de efetuar uma visita aos Estados Unidos da América (EUA) 

durante os meses de março e abril, devidamente coordenada com os orientadores deste 

trabalho de investigação, não se quis deixar passar esta oportunidade rara de poder conhecer 

in loco a realidade de implementação do BIM neste país e, em particular, a sua aplicação aos 

projetos de reabilitação. Decidiu-se pragmaticamente, que a aquisição desta informação, ainda 

que de um modo empírico, através do contacto direto e em primeira pessoa com a realidade 

vigente num dos países mais impulsionadores desta metodologia (Wong & Fan, 2013), seria 

importante como complemento do trabalho desenvolvido em Portugal e até como termo 

comparativo para o correlacionar com outras realidades.  

3.1 Comparativo do Estado de implementação do BIM a nível global 

Como se pode ver na Figura 3.1, um dos países que mais partido tem tirado do BIM na 

indústria da construção são os EUA que, segundo o relatório The business value of BIM 

(Construction, 2014), em 2013 55% das construtoras eram consideradas com médio a elevado 

nível de implementação BIM e estima-se que este valor em 2015 seja de 79%.   

 

Figura 3.1 Percentagem de Construtoras com nível de implementação Alto/Muito Alto 
(Construction, 2014). 

 

Na verdade, a partir da análise de várias sondagens, pode constatar-se que os EUA têm sido 

um dos países que mais tem levado a cabo a implementação do BIM em empresas de 

construção, processo que terá sido facilitado devido a guidelines criados por diversas 

instituições, tais como a GSA, o National Institute of Building Service (NIBS), o CIC 
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Program da Penn State University e o American Institute of Architects (AIA). Essas mesmas 

sondagens têm revelado que as proporções que a implementação desta metodologia está a 

alcançar são significativas para o futuro da indústria AEC. A este propósito, veja-se os 

gráficos seguintes (Figura 3.2, Figura 3.3 e Figura 3.4) que espelham esta realidade 

comparativamente com outros países, com a particularidade de apresentarem percentagens 

para cada nível de especialização de compromisso e histórico na aplicação do BIM. 

 

 

 

Figura 3.2 Percentagem de Construtoras nos 
vários níveis de especialização BIM 

(Construction, 2014). 

Figura 3.3 Percentagem de Construtoras em 
cada nível de compromisso BIM 

(Construction, 2014). 

 

  

Figura 3.4 Período de tempo que as construtoras têm vindo a utilizar o BIM (Construction, 
2014). 
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3.2 Área visitada - Naples 

A área visitada foi a costa sudoeste do estado da Florida, no largo do golfo do México, que é 

considerada pela classe média/alta americana da zona Este, como um local de eleição para 

destino de férias. A área de Naples, em particular é por vezes apelidada de “Costa do Paraíso” 

(The Paradise Coast (Griffith & Griffith, 2006)). Da população desta cidade, que ronda os 20 

mil habitantes, 42,3% têm mais de 65 anos, o que comprova ser um local adaptado e propício 

para as pessoas que já se encontram reformadas ou prestes a reformar-se, de tal modo que foi 

eleita como uma das dez melhores cidades para se usufruir do tempo de reforma ("Florida 

Best Places for Retirement," 2015; Powell, 2012; Retirements, 21 de Fevereiro de 2015; 

Sighthings, 2 de Abril de 2013). Tendo em conta a faixa etária que se evidencia nesta 

localidade propensa a valorizar operações de reabilitação urbana do património, uma vez que 

grande parte dos edifícios não se encontram novos e como tal exijam maiores cuidados a nível 

de manutenção e reparação. Deste modo, são esperadas intervenções de reabilitação 

regularmente pelo que, com a aplicabilidade do BIM determinadas operações poderiam ser 

otimizadas.  

Geograficamente, esta cidade de 310 km2, fica relativamente perto de polos turísticos, a cerca 

de duas horas de carro quer da cidade de Miami, quer de Fort Lauderdale. A sua localização é 

bastante peculiar e estratégica, graças à oferta de ambientes diferentes que a rodeiam. A sua 

proximidade com o maior parque subtropical Everglades e as ilhas Key, são alguns dos 

exemplos. 

A nível de construção existem cerca de 6686 mil residências, 1264 espaços destinados a 

comércio e 43 arranha-céus. O custo médio de uma casa ronda os 1milhão dólares 

("Highrises," 2015), o que reflete a exclusividade que a zona garante a pessoas com estatuto 

social elevado. Esta cidade contém ainda pontos icónicos como são os casos do principal 

centro filantrópico de artes performativas do sudoeste da Florida ("Artis - Naples," 2015) e 

dos campos de golfe, com a curiosidade de ser reconhecida como a zona com maior 

quantidade de buracos de golfe per capita em toda a América. Possui, ainda, um jardim 

botânico cuja obra (ver Figura 3.6) foi realizada pela empresa DATUN com auxilio à 

metodologia BIM (Figura 3.6) ("DATUN Engineers, INC," 2010). 
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  Figura 3.5 Ilustração do Jardim botânico de Naples, Florida ("Naples Botanical Garden," 
2014). 

 

   

Figura 3.6 Modelo BIM dos jardins botânicos de Naples, Florida ("DATUN Engineers, INC," 
2010). 
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3.3 Avaliação do nível de implementação do BIM na área visitada 

Embora existam, cada vez mais, projetos utilizando o BIM nos EUA, verifica-se que na 

Florida, particularmente no sul, esta metodologia apenas tem vindo a ser utilizada em obras de 

grandes dimensões como são o caso dos centros de saúde, de edifícios educacionais e de 

hotéis como são os exemplos que a seguir se indicam (ver Figura 3.7, Figura 3.8, Figura 3.9 e 

Figura 3.10).  

 

 

Figura 3.7 Imagem do modelo BIM da Cleveland Clinic, Egil and Pauline Braathen 
Neurology Institute and Cancer Center ("Turner Construction," 2015).  
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Figura 3.8 Imagem do Modelo BIM da Florida International University Lakeview Hall 

("Turner Construction," 2015). 

  

Figura 3.9 Imagem do modelo BIM do Orlando Veterans Affairs Medical Center's 

Community Living Center, Chapel and Domiciliary ("Turner Construction," 2015). 
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Figura 3.10 Imagem do Modelo BIM do Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World 
Resosrt ("Turner Construction," 2015). 

 

Houve oportunidade de visitar obras de duas construtoras locais, a SBC Construction LLC do 

empreiteiro Steve Cowan bem como a Integral Building Corporation do empreiteiro John 

Melton, onde se colocaram questões sobre a implementação do BIM bem como sobre o modo 

como as obras são realizadas nos EUA. Houve ainda oportunidade para efetuar uma visita à 

Florida Gulf Coast University onde se pode falar com o Prof. Long Nguyen sobre a temática 

do BIM, nomeadamente no seu ensino académico. 

A obra da primeira construtora, a SBC Construction LLC, situava-se numa comunidade 

luxuosa denominada de “Aqualane Shores”. De salientar que esta obra consistiu na demolição 

de todo o edificado antigo para construção de raiz de um novo. Tendo em conta que o estado 

da Florida é uma área identificada como propícia ao aparecimento de tufões, furacões, 

tempestades a cada dois anos ("Hurricane City," 3 de Março de 2015) decidiu-se averiguar 

junto do construtor que medidas de precaução eram tomadas de forma a evitar o menor 

estrago na construção perante uma situação deste género. Ao invés da construção típica 

americana de madeira e estruturas metálicas, o estado da Florida recomenda a utilização de 

betão, nomeadamente blocos de cimento para criar algumas zonas de alvenaria que, pelo que 

nos foi transmitido, servem de contraventamento em situações de ações horizontais intensas, 

como os ventos e também os sismos, prevenindo desse modo a derrocada das zonas mais 
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sensíveis da casa. Na Figura 3.11 é possível observar algumas imagens relativas aos renders 

tridimensionais de algumas zonas da moradia. Evidencia-se o elevado nível de detalhe 

colocado nos desenhos com vista a melhorar a perceção conceptual da obra, nomeadamente 

em zonas mais críticas como o caso das escadas.  

  

 

 

 

Figura 3.11 Renders do projeto da Stofft Cooney architects (fotografia de 10 de março de 
2015). 

Durante a visita ao local foram fotografadas algumas zonas que se encontravam em fase de 

construção como é visível nas Figura 3.13 e Figura 3.13. 

  

Figura 3.12 Fotografias da Obra em Aqualane Shores (fotografia de 10 de março de 
2015). 
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Figura 3.13 Fotografias da Obra em Aqualane Shores (fotografia de 10 de março de 
2015). 

 

Relativamente à empresa Integral Building Corporation foi facultada a possibilidade de 

visitar uma obra de reabilitação na zona de “Golden Gate”. Esta área já mais rural e 

fisicamente afastada do centro da cidade, sendo então de uma categoria diferente. Os preços 

rondam os 500,000$ a 700,000$, ao invés da zona anterior onde as moradias apresentam uma 

discrepância de preços maior, tendo em conta que podem custar entre os 4,000,000$ e os 

25,000,000$ ou até mesmo em algumas situações pontuais 48,000,000$ e 68,000,000$ 

("Highrises," 2015). As obras efetuadas nesta moradia consistiam na reorganização e 

requalificação do espaço de forma a torná-lo mais amplo e funcional, bem como dotá-lo de 

sistemas AVAC e revestimentos adaptados ao local e à utilização para o qual a área era 

destinada. Tendo em conta o constante clima tropical que se faz sentir ao longo de todo o ano 

nesta zona, os sistemas de AVAC assumem grande importância nos edifícios da localidade, 

visto que é necessário mantê-los ligados quase todo o ano graças aos elevados níveis de 

humidade. Como demonstra a Figura 3.14 estes sistemas apresentam dimensões significativas 

de elevada complexidade de colocação em obra e manutenção futura. Abordando o 

empreiteiro com as vantagens da utilização do BIM, denotou-se que esta metodologia poderia 

ter sido usufruída no que concerne a montagem dos equipamentos numa estrutura de madeira 

existente, evitando colisões que apenas foram detetadas em obra. 
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Figura 3.14 Fotografias da visita à obra em Golden Gate (fotografia de 14 de abril de 2015). 

 

Além desta obra, tomou-se conhecimento de um novo projeto de reabilitação, com início 

previsto para o final do ano de 2015, num dos cruzamentos comerciais mais conhecidos da 

U.S.41 com a Seagate Drive (Figura 3.15). Tendo em conta os renders fornecidos, depreende-

se que estes foram gerados através de um dos softwares BIM. Tal facto pôde ser constatado 

num aspeto circunstancial através da análise dos gráficos das texturas dos materiais utilizados 



Capítulo 3 Visita técnica aos Estados Unidos da América 

43 Universidade do Minho 

(Figura 3.16). Conclui-se que, apenas com estes exemplos, se possa julgar que, também aqui 

lentamente, pelo menos no que respeita a edifícios de caráter privado, o BIM pode estar a 

chegar a estes pequenos projetos, ainda que só nas fases iniciais do ciclo de vida do edifício. 

  

Figura 3.15 Fotografias do início da obra na U.S. 41 (esquerda fotografada a 16 de março e 
direita a 29 de abril de 2015). 

 

Figura 3.16 Render do projeto final após obra de reabilitação. 

 

Foi também possível consultar o Prof. Long Nguyen da Florida Gulf Coast University, o qual 

nos transmitiu que, a nível académico, poucos são os docentes que se sentem confortáveis a 
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falar desta temática. No curso de licenciatura em Engenharia Civil desta universidade ainda 

não é abordado este assusto. O professor Long Nguyen acredita que, já no próximo ano letivo, 

se comecem a implementar conceitos relativos ao BIM apenas em algumas cadeiras e que este 

tema integre o plano de estudos através de seminários e conferências ou até mesmo na 

realização de alguns trabalhos práticos. 

3.4 Principais conclusões da visita 

Apesar do BIM nos Estados Unidos se encontrar em grande ascensão no que concerne à sua 

utilização e aplicação a contextos privados e públicos, o que se constatou, neste contacto 

local, é que apenas se encontra difundido em grandes empresas e nas grandes obras de 

Arquitetura e Engenharia, pelo que em empresas de pequena dimensão e/ou pequenas obras 

de construção como edificações urbanas de caráter familiar, este ainda não é de todo 

conhecido nem aplicado.  

Pela visita à SBC Construction LLC bem como à Integral Building Corporation do 

empreiteiro, constatou-se que estas duas construtoras locais ainda não se encontravam 

familiarizadas com esta terminologia nem estavam conscientes da forma como esta poderia 

vir a ajudá-los no decurso das suas obras. Todavia, pelas entrevistas que se realizaram, pôde 

depreender-se que, pelo menos numa das obras visitadas, a equipa de arquitetura possa ter 

eventualmente usado BIM, quanto mais não seja na produção de imagens. 

A nível académico, nomeadamente na Florida Gulf Coast University, o BIM ainda não é 

abordado estando a dar os primeiros passos nesse sentido. 

No entanto, tendo em conta o grande poder económico e o progresso da construção que se 

presenciou nesta cidade bem como na costa atlântica oposta, nomeadamente Miami, parece-

nos expectável que não tarde muito tempo até que o BIM seja implementado também em 

edificações urbanas e obras de reabilitação correntes.  
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4 LEVANTAMENTOS ATRAVÉS DE LASER SCANNING (LS) 

A aplicação desta técnica de levantamento do existente, diretamente ao modelo BIM, seja 

com ou sem tratamento semi-automático da nuvem de pontos, revela-se uma das grandes 

mais-valias do uso desta tecnologia no caso particular dos projetos de reabilitação. Assim, 

entendeu-se que a compreensão e familiarização com esta técnica seria muito importante para 

um estudo deste tipo, pelo que foi importante ter podido acompanhar dois casos de aplicação 

prática, nomeadamente o levantamento exterior e interior parcial da Faculdade de Arquitetura 

da Universidade do Porto (FAUP), bem como do Paço dos Duques em Guimarães. 

4.1 Caso 1 – Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 

Foi possível acompanhar o levantamento do edifício da FAUP, coordenado pelo Arquiteto 

Gustavo Pérez da Universidade da Corunha em conjunto com técnicos da Universidade de 

Sevilha. Este trabalho visava um levantamento exterior e interior parcial, de modo a poder 

servir de suporte a um curso de pós-graduação em BIM.  

Os trabalhos iniciaram-se com uma análise do espaço, de forma a estabelecer prioridades 

relativamente ao que se desejava levantar a nível arquitetónico. Numa situação como a da 

FAUP (Figura 4.1), que apresenta uma geometria pouco complexa, sem um valor patrimonial 

especial associado ao edifício, considerou-se que não necessário detalhe suficiente para captar 

todos os pontos que definem a superfície. Deste modo, entendeu-se que, para a fachada, a 

precisão de 5mm seria um valor aceitável. Apenas a título de exemplo, volta a ressalvar-se 

que, caso estivéssemos perante uma catedral ou edifício de tipo idêntico, seria necessário um 

valor de detalhe superior, com maior precisão, de forma a captar todos os pormenores que um 

edifício com essa tipologia contém.  
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Figura 4.1 Vista exterior da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (fotografia 
de 27 de agosto de 2015). 

 

Após decidido o nível de detalhe e a precisão que se pretendia do levantamento, procedeu-se à 

montagem do aparelho que consistiu na colocação de miras (Figura 4.2) em locais 

estratégicos de forma a criar pontos de referência que facilitassem a orientação e interligação 

durante os diversos scans e para que, quando fosse necessário, se criasse a NP final, ficando 

este processo facilitado. Para tal, necessitou-se de duas ou mais miras que ficaram 

posicionadas em pontos que auxiliaram de uma forma contínua e fluída os diversos locais 

onde foi realizado o levantamento.  

  

Figura 4.2 Colocação de miras (fotografias de 27 de agosto de 2015). 

Foi realizado o desenho esquemático da planta de todo o espaço exterior, contendo a 

localização de todas as miras. Deste modo, para além de possibilitar um melhor estudo do 

espaço, foi também criado um apontamento numérico das miras que se encontravam ao 

alcance de cada aparelho e a área que cada um tinha capacidade para cobrir. Para além das 
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miras, foi montado o equipamento, tendo havido o cuidado de o nivelar convenientemente 

(Figura 4.4). Este nivelamento consistiu num processo bastante simples e automático, uma 

vez que se encontra incorporado no próprio software do laser, o que proporciona grande 

precisão (Figura 4.4).  

 

Figura 4.3 Equipamento de laser scanning (fotografia de 27 de agosto de 2015). 

  

Figura 4.4 Nivelamento manual do aparelho (fotografias de 27 de agosto de 2015). 
 

De seguida, foi possível proceder à deteção das miras através do aparelho, sendo que este 

processo consiste em recolher as coordenadas exatas a que cada mira se encontra em relação à 

estação. Em vez de se calibrar o aparelho manualmente no monitor que este possui, é possível 

também fazê-lo através de uma aplicação onde se consegue manipular o aparelho através de 
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um dispositivo móvel (smartphone ou tablet), o que torna a utilização do software ainda mais 

prática e simples (Figura 4.5). Para além disso, e uma vez que não se está em contacto direto 

com a máquina, também se evita eventuais desníveis que se possam causar com o seu 

manuseamento. Antes de se proceder ao scan propriamente dito, é monitorizada e ajustada a 

resolução para o grau de precisão que se pretende, sendo que esta é fundamentada no ângulo 

de incidência da superfície que, quanto menor, maior será a resolução. Apesar deste ângulo 

ser bastante pequeno é de notar que aumenta com a distância que cada ponto tem em relação à 

estação. 

  

Figura 4.5 Deteção de miras através de um dispositivo móvel (fotografias de 27 de agosto de 
2015). 

Com o ajuste do nivelamento, da resolução e da velocidade de levantamento, começa-se a 

leitura. Neste caso, foram utilizados dois aparelhos, ambos da marca Leica®. O ScanStation 

C5 (Figura 4.6), modelo com cerca de dois/três anos, tem a possibilidade de leitura de cerca 

de 50 mil pontos/segundo, com um erro de 0,8mm e revela ser mais lento comparativamente 

com o outro aparelho, o ScanStation P40 (Figura 4.7). Mais recente e como tal apresentando 

uma velocidade de scan de um milhão de pontos/segundo e com um erro de 0,6mm. O scan 

em si é automático. Apenas foram inseridos os dados referidos e o programa integrado fez a 

leitura no período de tempo previamente estimado. O tempo de levantamento varia de 

situação para situação tendo em conta as caraterísticas que são definidas em cada caso, sendo 

que, quanto maior for o detalhe pretendido, mais tempo este demorará a fazer a leitura de todo 

o espaço. Nesta situação, foi criada uma estratégia de levantamento personalizada para cada 

um dos aparelhos nos diversos locais onde foram utilizados, sendo que o primeiro modelo foi 

escolhido para fazer as leituras mais detalhadas e que exigiam mais tempo de recolha de 

dados (uma a duas horas) e o segundo modelo foi então selecionado para as situações onde 



Capítulo 4 Levantamentos através de laser scanning (LS) 

49 Universidade do Minho 

não era exigido um elevado nível de detalhe e como tal os scans foram mais breves (15 a 30 

minutos). 

  

Figura 4.6 Leica ScanStation C5 (fotografia 
de 27 de agosto de 2015). 

Figura 4.7 Leica ScanStation P40 (fotografia 
de 27 de agosto de 2015). 

 

Por fim, utilizou-se o software Cyclone® da Leica® no processamento da NP em que se 

começou por carregar individualmente cada scan para se detetar as respetivas miras de cada 

um dos levantamentos (Figura 4.8). Este processo é semiautomático uma vez que o software 

possui uma ferramenta que permite focar a mira e denominá-la como tal. Assim sendo, 

quando se deseja sobrepor as NP, este irá fazê-lo automaticamente de acordo com a 

numeração que foi atribuída (Figura 4.9). 

  

Figura 4.8 Deteção das miras (fotografias de 27 de agosto de 2015). 
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Figura 4.9 Sincronização das miras nas diferentes nuvens de pontos (fotografia de 27 de 
agosto de 2015). 

Para além de se realizar a sincronização das miras nas diferentes NP recomenda-se a 

“picagem” de outros pontos que possam auxiliar e melhorar a sobreposição das mesmas 

superfícies. Para isso, apenas é necessário selecionar pontos ou planos que se encontrem em 

ambos os scans, assegurando-se deste modo o mínimo erro possível. 

Durante este processo surgiu um imprevisto. Uma zona entre edifícios, por ter uma distância 

relativamente curta, apresentou  sombra em todos os scans que foram realizados (Figura 

4.10), pelo que não foi possível captar informação relativa a este espaço, apesar de várias 

tentativas efetuadas pelo técnico. Concluiu-se então que o ideal seria realizar um novo scan 

mais específico que abrangesse apenas esta zona ao invés de ser um scan geral de grande 

alcance, sendo que a obstrução não seria tão evidenciada e seria possível obter pontos em 

comum com os levantamentos anteriormente feitos e assim completar a “falha” que apareceu 

na NP.  

  

Figura 4.10 Ausência de informação nas nuvens de pontos (fotografias de 27 de agosto de 
2015). 
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Além deste imprevisto surgiu um outro, relativo à “picagem” de pontos. Tal deveu-se ao facto 

de um dos scans realizados através de uma determinada localização ter sido configurado para 

gerar uma NP com uma baixa qualidade, ou seja, um número reduzido de pontos. Como tal, o 

que acabou por acontecer foi que, devido ao ângulo de incidência e à distância a que o 

aparelho se encontrava da superfície, a distância entre pontos revelou ser bastante 

significativa, de tal modo que quando se procedeu à deteção de pontos da superfície para fazer 

corresponder duas NP diferentes, já não foi possível executar a medição com o rigor desejado. 

Na Figura 4.11 verifica-se claramente a diferença entre as NP, sendo que a da esquerda 

demonstra uma densidade de pontos mais elevada comparativamente com a da direita. 

 

Figura 4.11 Densidade de pontos de diferentes nuvens de pontos (fotografia de 27 de agosto 
de 2015) . 

Com este caso prático foram possíveis reter algumas conclusões sobre a utilização deste tipo 

de equipamentos. O tempo de scan está diretamente relacionado com o nível de pormenor que 

se deseja para este, por isso quanto maior precisão se requerer mais tempo este demorará a ser 

realizado. No entanto, comparativamente com métodos mais convencionais, o nível de 

precisão consegue ser de tal forma detalhado que o tempo despendido acaba por ser 

justificado. Apesar de ser possível realizar algumas simplificações na realização de scans de 

curta duração, estas podem estar sujeitas a algumas consequenciais como é o caso de ausência 

de informação que poderá ser útil futuramente. Porém, em determinadas situações são 

justificadas para se conseguir reduzir o tamanho de ficheiro ou tornar o levantamento menos 

moroso. 
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4.2 Caso 2 – O Paço dos Duques 

Foi também possível obter diretamente a informação captada no levantamento do Paço dos 

Duques em Guimarães (Figura 4.12), coordenado pelo Professor Paulo Lourenço da 

Universidade do Minho e pela Dr. Lúcia Diaz Vilariño da Universidade de Vigo, que operou 

o aparelho.  

Desde o início que se pretendia que este levantamento, servisse como caso de estudo da 

aplicação das técnicas levantamento do existente através de Laser Scanning, à modelação 

BIM. 

 

Figura 4.12 Vista exterior do Paço dos Duques (cortesia de Luísa Pinto). 

Foi utilizado um aparelho FARO- Focus3D ® X 130m (Figura 4.13) que, segundo a marca, é 

um dos aparelhos de LS mais pequenos e leves no mercado, sendo ideal para utilização 

interior e exterior. Este dispositivo é de boa precisão até médio alcance (130m), rápido e apto 

para utilização profissional de LS 3D. Equipado com GPS possibilita a leitura scanner mesmo 

com pouca luz. Para além disso, tem uma partilha de dados quase ilimitada através de um 

SCENE Webshare Cloud (partilha de dados numa nuvem), o que o torna um aparelho prático 

graças à sua fácil mobilidade. É baseado na técnica Time of Light, técnica esta que, segundo a 

Dr. Lúcia Vilarinho era a que melhor se adequava ao edifício em questão. 
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Figura 4.13 FARO- Focus3D ® X 130m (cortesia de Luísa Pinto). 

Devido à complexidade arquitetónica do edifício (Figura 4.14), foi realizado inicialmente um 

scan geral da envolvente do edifício, de forma a facilitar a integração do edifício no espaço 

onde se insere. Depois seguiram-se os scans que incidiram sobre a fachada (Figura 4.15), o 

salão nobre (Figura 4.16), quarto do duque (Figura 4.17) e antecâmara (Figura 4.18). 

  

Figura 4.14 Mapa do Paço dos Duques ("Paço dos Duques," 2015). 
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Figura 4.15 Fachada Lateral do Paço dos 
Duques (Fonte: Cortesia de Luísa Pinto). 

Figura 4.16 Salão Nobre do Paço dos 
Duques (Fonte: Cortesia de Luísa Pinto). 

 

  

Figura 4.17 Quarto do Duque do Paço dos 
Duques (cortesia de Luísa Pinto). 

Figura 4.18 Antecâmara do Quarto do Paço 
dos Duques (cortesia de Luísa Pinto). 

Para cada uma das divisões procedeu-se pelo menos a dois scans, tendo em consideração o 

registo de pontos comuns entre salas ou com o exterior. Segundo Mahdjoubi, Moobela, & 

Laing, 2012, uma representação scan necessita de, pelo menos, dois scans de direções opostas 

para, no final, se completarem como um registo e ser captado o espaço onde foi colocada a 

estação ou outros eventuais “pontos cegos”. Visto que se trata de espaços que estabelecem 

entre si uma relação de continuidade, foi recomendada a leitura de, no mínimo, três pontos 

comuns, de forma a ser possível acoplar diferentes leituras e formar um modelo 

tridimensional com fluidez entre áreas. Para além disso, em determinadas situações, como foi 

o caso do quarto do Duque (Figura 4.19), as persianas que se encontravam nas janelas foram 

subidas de forma a não haver qualquer obstáculo entre o interior e o exterior e assim ser 

facilitado o alinhamento das NP. 
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Figura 4.19 Subida de persianas para evitar obstáculos (cortesia de Luísa Pinto). 

Cada leitura teve uma duração de aproximadamente 10 minutos (Figura 4.20), sendo este 

tempo proporcional à área e ao nível de qualidade que se exigia de cada um. A fase inicial de 

recolha de scans durou aproximadamente um dia de trabalho. 

 

Figura 4.20 Tempo de duração de um scan realizado no quarto do Duque (cortesia de Luísa 
Pinto). 

Após levantadas todas as zonas, passou-se para o processamento de todos os dados 

recolhidos, sendo que para este processo foi necessário realizar uma limpeza de toda a 

informação, uma vez que esta contém todos os mínimos detalhes capturados no alcance da 

estação, tais como árvores, pessoas, carros. Para o manuseamento da NP foi utilizado o 

software SCENE® da FARO, porém, uma vez que a licença só é disponibilizada para o 

proprietário do aparelho, foi recomendado o programa CloudCompare® para um uso mais 

académico (Figura 4.21). Para além da limpeza geral, também é possível realizar uma 

filtragem, onde são retirados pontos, de forma a diminuir o tamanho do ficheiro, fase esta 

considerada de extrema importância tendo em conta que, quando se fala de um projeto BIM, 
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toda a informação influenciará, não só o nível de desenvolvimento do modelo, como a 

performance deste. 

Após o tratamento da NP é possível então manipulá-lo de maneira a criar o modelo BIM. Para 

criar elementos parametrizáveis, existem duas formas bastante simplificadas que tornam este 

processo bastante prático e intuitivo. Convertendo o ficheiro para um formato “.E57” é 

possível inserir a NP num software como o Autodesk Revit® (doravante denominado apenas 

por Revit) que, através de “linkagem” de PointClouds (Figura 4.22), cria uma base de 

trabalho onde a partir de elementos arquitetónicos conceptuais como paredes, lajes, telhados, 

portas, janelas consegue-se dar forma à imagem representada apenas por pontos (Figura 4.23). 

Além do mais, tendo em conta que num projeto único, como é o caso dos projetos baseados 

em edifícios existentes, todos os elementos são singulares e requerem uma modelação 

específica, pelo que a utilização das famílias “default” dos softwares não se considera uma 

abordagem exequível. De forma a representar um modelo representativo do edifício real, 

recomenda-se que sejam editadas estas classes de objetos e, caso seja necessário, criadas 

novas que se adaptem à finalidade desejada.  

De seguida, na Figura 4.22 e Figura 4.23, é apresentado o quarto do Duque a título de 

exemplo da manipulação de uma nuvem de pontos pela aluna. 

 

Figura 4.21 Manipulação da NP no 
CloudCompare®. 

Figura 4.22 Transferência da NP para o 
software AutodeskRevit®. 
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Figura 4.23 Criação de paredes através da informação da NP. 

Após se ter decalcado toda a informação disponível na NP, o projeto é realizado de forma 

análoga ao que correntemente se faz num projeto BIM que tenha sido criado sem auxílio a 

esta tecnologia.  

Através da manipulação direta da NP foi possível averiguar a complexidade que um ficheiro 

destes requer, tanto a nível de hardware como a nível de experiência na área. Cada leitura 

scan foi armazenada num ficheiro diferente cujo tamanho impede que seja manuseado 

corretamente em todo o tipo de computadores, exigindo um placa gráfica capaz de processar 

rapidamente todos os pontos que cada nuvem contém. Para além disso, apesar de algumas 

empresas estarem a investir na criação de software  capaz de detetar superfícies de objetos 

semi-automaticamente, estes ainda não se encontram de acesso facilitado aos utilizadores em 

geral. Porém, mesmo sem este acesso consegue-se manipular uma NP e criar objetos através 

desta em programas como o Revit. A este levantamento estão ainda associadas algumas falhas 

a nível de modelação no que concerne as espessuras de elementos que, se não estiverem 

presentes no scan não são possíveis desenhar sem especulação. Para além disso, por se 

tratarem de pontos e não de linhas ou superfícies a delimitação de elementos pode suscitar 

dúvidas e ser adotada a seleção de pontos médios o que diminuiu de certa forma a precisão da 

modelação. No entanto, tal como foi mencionado no primeiro caso, este método de 

levantamento e modelação apresenta inúmeras vantagens em detrimento dos utilizados 

convencionalmente. Num curto espaço de tempo é possível recolher informação minuciosa 

relativa ao edifício não só relativa a áreas como também a texturas, cor e propriedades do 

próprio material em que se consegue reconhecer eficazmente de que elementos se tratam 

através das suas caraterísticas peculiar captadas pelo scan.  
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5 APLICAÇÃO A UM PROJETO DE REABILITAÇÃO 

Como estudo de um caso de aplicação da metodologia BIM a um projeto de reabilitação, a 

Newton, Consultores de Engenharia Lda, na qualidade de coordenação de projeto, facilitou o 

acesso a todos os elementos e intervenientes envolvidos numa reabilitação de um prédio de 

R/Chão mais dois pisos, localizado no cruzamento entre a Rua Duque Terceira e a Rua 

Joaquim António de Aguiar, na cidade do Porto. O Dono de Obra (A. e M. Domingos), bem 

como o arquiteto (Ilídio Ramos), acolheram este trabalho com abertura e disponibilidade, 

facultando todos os elementos que foram sendo requeridos e não impondo nenhuma limitação 

ao acesso à informação. 

No âmbito desta dissertação foi sugerido ao Dono de Obra bem como ao Arquiteto que a 

modelação da intervenção se pudesse fazer paralelo com o desenvolvimento tradicional do 

projeto de Arquiteto. Assim, enquanto o arquiteto realizava o projeto utilizando o seu método 

convencional de desenho produção de maquetes, foi elaborado um modelo digital que 

permitiu a visualização da construção virtual. 

Esta modelação dividiu-se, essencialmente, em três partes distintas. A fase inicial de 

modelação do existente através no aproveitamento dos levantamentos topográficos 

convencionais, seguida de duas fases que envolveram a definição dos trabalhos de demolição 

e de construção nova, projetados pelo Arquiteto. 

5.1 Enquadramento arquitetónico e programático 

Este prédio, intitulado de “Propriedades Brazileiras”, data a sua construção inicial do ano de 

1908, seguida posteriormente de uma ampliação, com construção de um andar adicional, 

datada de 1932. O edifício é um edifício típico da época, com estrutura de pedra e madeira e 

insere-se numa urbanização cujas construções são caracterizadas pelo romantismo que marca 

esse período.  

No momento em que esta intervenção tem início, verifica-se que o edifício tinha sido, 

recentemente, alvo de uma intervenção moderna, cujo objetivo visaria a alteração da 

disposição e da organização das divisões com o intuito de criação de duas habitações 

unifamiliares no mesmo prédio. Assim, o piso térreo iria corresponder a uma habitação e os 

dois pisos elevados seriam outra. Podiam observar-se, inclusivamente as obras inacabadas 
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para instalação de novos sistemas MEP (Mechanical, Electrical e Plumbing) e de AVAC 

(Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nesta intervenção incompleta, foi possível 

detetar várias destruições de património, que seria importante ter preservado (tetos 

trabalhados, portas e peças de madeira, paredes pintadas à mão). Para além disso, deparou-se 

com algumas situações a nível arquitetónico e estrutural bastante preocupantes, 

nomeadamente uma desorganização a nível espacial, fruto da re-compartimentação, bem 

como intervenções estruturais graves e deficientes, que colocam em causa a segurança de 

determinados elementos construtivos, entre outras relacionadas com os sistemas elétricos, 

hidráulicos e de aquecimento. 

Após a primeira visita à obra e avaliação das intenções que eram pretendidas com este projeto 

foram delineadas algumas considerações a ter em linha de conta. Desde logo a nova utilização 

pretendida para o prédio, nomeadamente a sua transformação para uso num conceito de 

alojamento local, vulgo hostel, com seis quartos e uma suite, todos com casa de banho 

privativa.  

Para além disso, foram definidos determinados locais de amostragem estrutural para se avaliar 

o estado de conservação dos elementos estruturais, quer horizontais, quer verticais e se decidir 

da sua demolição e eventual substituição de modo a assegurar a estabilidade do edifício.   

Relativamente a considerações a ter em conta na modelação da moradia, uma vez que, quer o 

dono de obra quer o arquiteto, não se encontravam familiarizados com o BIM, não chegou a 

ser imposto nenhum nível de detalhe ou desenvolvimento, pelo que ficou ao livre critério. No 

entanto, visto que se pretendia modelos de visualização gráfica potente, esta seria uma 

condicionante que teve que ser tida em conta. A visualização gráfica apesar de ser das 

aplicações menos inovadoras quando se utiliza esta metodologia BIM é, no entanto, a que tem 

maior impacto perante situações como esta, onde um dos papéis chave é o de dar a entender a 

profissionais que habitualmente utilizam apenas desenhos exemplificativos 2D que, na 

verdade, ao se utilizar um modelo tridimensional o projeto acaba por ser melhor 

compreendido quer por quem o projeta ou pelo próprio cliente. Deste modo, foram criados 

alguns objetos com grande pormenor de forma a mostrar a vertente realista que é possível dar 

a componentes com grande complexidade gráfica.  

Para além do grafismo, numa vertente que vais mais ao encontro da particularidade que é um 

projeto de reabilitação, foi delineado um faseamento relativo à finalidade de elementos 

existentes, elementos a demolir ou elementos a construir. Deste modo, a utilização de filtros 

de cores (vermelhos e amarelos) permitiu que estas fases fossem representadas tal e qual 
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como foram projetadas pelo arquiteto mas com a possibilidade de serem facilmente 

manipuláveis pelo modelador de forma a ir ao encontro do pretendido.  

5.2 Levantamento do existente - método tradicional 

Apesar de se desejar realizar um levantamento do edifício através de técnicas de LS, tal não 

foi possível, devido a não ser competitivo comparativamente com os sistemas de 

levantamento topográfico convencionais. Assim, recorreu-se a técnicas mais tradicionais 

(realizadas pela empresa Altitudes Soluções Topográficas Lda a quem o Dono de Obra 

adjudicou este trabalho) que realizou tanto o levantamento topográfico como o arquitetónico. 

Como resultado final do levantamento topográfico da zona envolvente, a empresa forneceu 

uma planta topográfica 2D à escala 1:100 num ficheiro “.dwg” (drawing extension) (Figura 

5.1) com a representação das envolvente do edifício e as respetivas cotas topográficas. 

Relativamente ao levantamento arquitetónico foram facultadas, através do mesmo formato 

“.dwg”, as plantas dos três pisos (R/Chão (Figura 5.2), Piso 1 e Piso 2 (Figura 5.3)), dois 

cortes (transversal AA’ e longitudinal BB’ (Figura 5.4)) e três alçados (lateral esquerdo 

principal e posterior). Para além dos desenhos foram ainda disponibilizadas fotografias 

digitais do exterior e interior da casa que permitem uma maior compreensão dos espaços e 

pormenores do edifício. 

 

Figura 5.1 Planta topográfica 2D fornecida pelos topógrafos. 
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Figura 5.2 Plantas fornecida pelos topógrafos. 

 

 

 

Figura 5.3 Alçado lateral esquerdo, alçado principal e alçado posterior fornecidos pelo 
topógrafo. 
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Figura 5.4 Cortes AA’ e BB’ fornecidos pelo topógrafo. 

 

5.3 Modelação do existente 

Para a criação do modelo digital, optou-se por utilizar o software Revit®. Esta escolha, 

deveu-se ao facto de existir algum conhecimento prévio sobre a utilização de algumas 

ferramentas básicas bem como as suas funcionalidades, pelo que já era sabido à priori de que 

forma se poderiam modelar determinados elementos mais complexos. Além disso, devido à 

sua vasta abrangência em diversas áreas de aplicação em AEC, pareceu ser adequado às 

necessidades em causa. 

5.3.1 Modelação do edifício existente 

Salienta-se que a modelação deste projeto é relativa às fases de projeto denominados 

programa preliminar, como tal, são identificados os objetivos e caraterísticas gerais que a obra 

deve satisfazer bem como elementos topográficos e dados relativos às exigências de 

comportamento e funcionamento. Para além disso foram ainda estudadas soluções alternativas 

e testada a sua viabilidade durante o decorrer do desenvolvimento projeto. Assim, é de 

compreender que, o que foi efetivamente modelado apenas são as caraterísticas gerais e não 

toda a informação referente ao projeto de execução visto que, durante o prazo de modelação, 

este ainda não se encontrou completamente concluído. Desde modo, o modelo realizado 

serviu de base de visualização para o estudo de alternativas de disposição do espaço e 

materiais a utilizar que foram testadas durante o projeto. 

De forma a localizar o modelo do edifício, foi utilizado o levantamento topográfico fornecido 

pelo Dono de Obra (Figura 5.5 e Figura 5.6). Os ficheiros encontravam-se em formato “.dwg” 
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(desenho bidimensional) pelo que através da descrição das altimetrias se pôde manipular no 

software Revit servindo de base para definição de cotas, distâncias e formas (Figura 5.7). Este 

processo de definição pontual de cotas demonstrou ser demoroso e ineficiente uma vez que a 

disposição das cotas não permitiu delimitar curvas de nível, tendo sido estas obtidas 

automaticamente pelo programa o que resultou numa topografia final pouco regular. 

  

Figura 5.5 Planta topográfica fornecida em 
duas dimensões. 

Figura 5.6 Picagem de pontos altimétricos. 

 

  

Figura 5.7 Topografia em três dimensões. 

Além de se utilizar esta metodologia para inserir a topografia no modelo foi ainda testado um 

plug-in do Google Earth no Revit denominado por CADtoEarth em que através da 

localização geográfica do edifício (Figura 5.8) é possível fazer a extração tanto da topografia 

como das massas que representam os edifícios envolventes ("AMC Bridge CadtoEarth," 

2015). 



Capítulo 5 Aplicação a um Projeto de Reabilitação 

65 Universidade do Minho 

  

Figura 5.8 Visualização 3D do edifício no site CADtoEarth ("AMC Bridge CadtoEarth," 
2015). 

Porém, apesar da extração de massas ser possível efetuar no centro do Porto, uma vez que o 

layer de informação 3D dos edifícios é retirada do OpenStreetMap ("OpenStreetMap," 2015) 

verificou-se que este atualmente apenas abrange a área até à rua de São Vítor (até dois 

quarteirões à esquerda do cruzamento da obra) pelo que não se conseguiu obter as massas dos 

edifícios desta área, apenas a topografia (Figura 5.9) Em relação ao método anterior este 

demonstra ser muito mais prático na medida em que a topografia é extraída automaticamente 

para um formato .rvt com a devida localização geográfica (latitude, longitude e ponto base). 

Quando se aplica, poderão ainda estar integrados “generic models” relativos aos edifícios 

envolventes, denota-se que estes apenas simulam a área dos edifícios não estando a altura 

representada conforme a realidade. Porém, o desenvolvimento das curvas de nível é mais 

fluído mas os pontos que as definem não se encontram com as coordenadas topográficas reais. 

Estas apenas representam diferenças de cota entre um ponto base definido pelo programa, o 

que impossibilitou confirmar se as coordenadas desta topografia estavam conforme as 

recolhidas pelos topógrafos.  
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Figura 5.9 Visualização da área disponível para a extração de massas de edifícios no site 
OpenStreetMap ("OpenStreetMap," 2015).  

 

Relativamente ao ficheiro do levantamento arquitetónico do edifício existente, este 

encontrava-se bastante pormenorizado, com bom nível de detalhe dos elementos 

arquitetónicos existentes no interior do edifício assim como as cotas presentes na envolvente 

deste. Porém, apenas tinham dois cortes transversais e um longitudinal pelo que determinadas 

zonas do edifício não continham nenhuma representação gráfica em nenhuma das vistas. De 

forma a modelar estes elementos (Figura 5.10), para além de se utilizar fotografias foram 

necessárias novas visitas ao local e realização de medições manuais, uma vez que, de outra 

forma, não seria possível saber ao certo medidas exatas como espelho e cobertor de escadas, 

dimensões de portas e janelas, altura de paredes, entre outros. 
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Figura 5.10 Modelação de paredes a partir de plantas “.dwg”. 

Na modelação de paredes do edifício denotou-se que estas não eram um elemento de 

continuidade vertical ao longo de todo o edifício, apresentando espessuras diferentes o que 

levou à criação de classes de portas distintas para cada uma dessas situações. Para além disso, 

as paredes interiores não se encontravam alinhadas de um piso para o outro, facto que 

demonstra as particularidades que se encontram quando se está presente de um edifício com 

mais de 100 anos de existência, onde a construção era realizada piso a piso e onde as paredes 

interiores, ao contrário do que acontece atualmente, serviram como elemento de estabilidade 

estrutural. Desde modo, em situações de demolições de paredes interiores teve de ser 

realizada, primitivamente, um estudo de avaliação da estabilidade de forma a definir se o 

elemento poderia de facto ser demolido e se tal acontecesse que medidas eram necessárias 

tomar para garantir a segurança do edifício.  

A modelação de escadas no Revit pode ser contudo considerada uma ferramenta complexa 

quando utilizada em situações especiais, como foi o caso em que não se tratavam de escadas 

com cobertores uniformes e a largura que era variável de degrau para degrau (Figura 5.11). 

Optou-se por desenhar três grupos de escadas: a que une o R/Chão ao Piso 1 com um pequeno 

patamar intermédio, a que une o Piso 1 ao Piso 2 com dois patamares intermédios que 

definem a curvatura que os lanços tomam e por fim, no exterior o lanço entre o R/Chão e o 

Piso 1 (Figura 5.12). 
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Figura 5.11 Desenho dos degraus em planta das escadas interiores entre o Piso 1 e o Piso 2. 

 

  

Figura 5.12 Render final das escadas de ligação do piso 1 ao piso 2. 

A modelação de escadas de um edifício as-built requer alguma perícia por parte do modelador 

uma vez que é necessário saber manipular todos os inputs exigidos pelo programa e manipulá-

los para obter o resultado desejado. No caso de uma modelação de uma escada a construir, ou 

seja, de um projeto novo, esta ferramenta encontra-se otimizada para a utilização de 

parâmetros de fácil modelação como é o caso da altura dos cobertores e o desenho automático 

dos corrimões. No entanto, na situação presente, por se tratar de uma geometria complexa 

alguns detalhes não resultaram no objeto pretendido como se observa na parte debaixo do 

lanço que não se encontra linear e o corrimão, que devido à geometria dos degraus assumiu 

um forma automática incorreta tomando uma forma descontínua.  

No final, quando se obteve a modelação do existente confrontou-se o arquiteto e o dono de 

obra com o resultado obtido, pelo que foi bastante satisfatória a comunicação entre os vários 

intervenientes. Tendo sido aproveitada a modelação tridimensional como um método prático 
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de explicação de situações específicas, como o caso da criação da instalação sanitária no 

segundo piso, e tomadas decisões com base no mesmo. 

5.3.2 Modelação de objetos 

Um dos objetivos desta dissertação consistiu na modelação de objetos existentes pelo que 

foram selecionados os que revelavam ter maior impacto visual a nível exterior como as 

janelas, portas e varanda e a nível interior como os balaústres das escadas. 

o Janelas 

As janelas que se encontram atualmente no edifício são fruto da intervenção incompleta 

efetuada anteriormente, em que optaram por substituir os caixilhos originais de madeira por 

caixilhos modernos de alumínio. Esta alteração poderá ser justificada pelo estado de 

conservação das janelas não se encontrar em bom estado, pelo que tomaram a iniciativa de 

fazer caixilhos novos com vidro duplo de forma a melhorar o comportamento térmico e 

acústico.  

Assim sendo, a modelação destes objetos foi relativamente fácil, uma vez que, dada a sua 

geometria simples foi possível aproveitar uma família existente numa biblioteca online e, a 

partir daí, adaptar à janela deste projeto, alterando apenas alguns aspetos como dimensões e 

respetivas relações geométricas, número de quadros de vidros, materiais e transparência de 

vidro. Para além destas adaptações foram ainda criados mais três elementos que se 

consideraram essenciais na caraterização, como a moldura de granito em torno da janela, a 

grelha do varandim de ferro e o respetivo corrimão de madeira que foram desenhados através 

de um comando bastante prático e muito utilizado denominado de Extrusions. 

Preferencialmente é aconselhada a utilização do menor número de classes de família possível, 

de forma a que, no final, aquando da recolha de uma lista de objetos e materiais, esta se revele 

o mais homogénea possível, ou seja, que na mesma classe não exista um elevado número de 

objetos com composições diferentes. Assim, por exemplo, o processo de fabrico pode ser 

simplificado recorrendo ao menor número de fabricantes que poderão utilizar técnicas de pré-

fabricação em cadeia, moldes e onde os materiais a utilizar não se alterem de artigo para 

artigo. Porém, isto só se demonstra ser possível fazer quando se está perante um projeto de 

uma construção nova, visto que se consegue controlar este tipo de situações numa fase 

preliminar no projeto. Numa situação como é o caso de uma reabilitação de um edifício 
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antigo, na maioria dos casos, por se tratarem de elementos singulares fabricados à medida, 

isto não é possível colocar em prática. 

No caso das janelas, apesar de não se ter deparado com uma situação tão extrema como 

janelas todas diferentes entre si, o que se verificou foi que, de piso para piso, as suas 

dimensões eram diferentes, bem como a moldura de granito que as contorna. Assim, se fosse 

apenas uma questão de dimensões, estas facilmente poderiam ser acrescentadas à família 

“mãe” da estrutura da janela onde eram adicionados parâmetros de medidas que seriam 

modificados para cada situação de cada piso. Porém, uma vez que a geometria da moldura 

também era variável já não foi possível utilizar apenas uma única classe de janelas com 

parâmetros personalizáveis, foram então criadas três classes com três tipos de molduras 

distintas. Nas Figura 5.14, Figura 5.17 e Figura 5.20 é possível observar as três classes de 

família de janelas criadas. 

 

 
 

 

Figura 5.13 Fotografia da 

janela do R/chão. 

Figura 5.14 Imagem do 

modelo da janela do R/chão. 

Figura 5.15 Imagem do 

modelo da janela do 

R/chão no Lumion®. 
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Figura 5.16 Fotografia da 
janela do Piso 1. 

Figura 5.17 Imagem do 
modelo da janela do Piso 1. 

Figura 5.18 Imagem do 
modelo da janela do Piso 1 

no Lumion®. 

   

   

Figura 5.19 Fotografia da 
janela do Piso 2. 

Figura 5.20 Imagem do 
modelo da janela do Piso 2. 

Figura 5.21 Imagem do 
modelo da janela do Piso 2 

no Lumion®. 
 

Para além destas três situações detetou-se que seria ainda necessário criar um outro tipo de 

janela que se adaptasse ao redondo do Piso 2. Tendo em conta que a parede apresentava uma 

forma circular, a inserção da janela do tipo Piso 2 neste local, não foi efetuada da melhor 

maneira, ou seja, a moldura de granito correspondente não foi inserida corretamente após o 

Load no projeto. Para solucionar este problema optou-se pela modelação da moldura 

diretamente no projeto, assim, foi criada uma quarta família de janela com as mesmas 

caraterísticas das janelas do Piso 2 excetuando a respetiva moldura, que foi modelada 
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diretamente na parede através de um componente único do projeto que no programa utilizado 

traduz-se num Model in place (Figura 5.23).  

   

Figura 5.22 Fotografia da 
janela do Piso 2 na esquina da 

moradia. 

Figura 5.23 Imagem do 
modelo da janela do Piso 2 

na esquina da moradia. 

Figura 5.24 Imagem do 
modelo da janela do Piso 2 
na esquina da moradia no 

Lumion®. 

 

o Porta de entrada 

Num total de 29 portas existentes no edifício, 16 apresentam caraterísticas geométricas 

distintas. Ao contrário do que aconteceu com as janelas, na intervenção realizada 

anteriormente, as portas não foram substituídas por novas. Em vez disso, foram efetuadas 

pequenas operações de manutenção tais como lixamento, pintura e envernizamento. Foram 

mantidas a geometria e os materiais de origem. Uma vez que, nesta intervenção atual, se 

pretendia manter o máximo de elementos, de modo a poder reverter a intervenção à 

arquitetura inicial, as portas representam um dos elementos que melhor a pode caraterizar. 

Assim, as intervenções efetuadas incidiram no seu restauro, tendo especial cuidado em 

averiguar o seu estado de conservação de forma a garantir o mais possível a sua durabilidade. 

Relativamente à modelação, por se tratarem de elementos arquitetónicos particulares e únicos, 

não foi possível recorrer a bibliotecas existentes, excetuando 3 conjuntos de portas que, tal 

como aconteceu nas janelas, também já tinham sido substituídas por outras de caixilho de 

alumínio e de formato standard. Deste modo, foram então criados alguns conjuntos de portas 

de raiz. Por existir uma panóplia tão diversificada de formas e geometrias de portas no 

projeto, achou-se por bem, de modo a não subcarregar o modelo, a apenas se modelarem, dois 

conjuntos de portas relativas à entrada do edifício.  
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As grandes particularidades destas portas remetem para o elevado nível de detalhe que existe 

quer nos vários níveis de almofadas que foram criados recorrendo a uma série alternada de 

Extrusions e Voids que criam as diversas reentrâncias dos vários grupos, quer nos 

gradeamentos dos painéis da porta como no varandim que existe no cimo da porta a proteger 

o vidro. A porta que se encontra no hall teve uma caraterística particular acrescentada que 

reverte ao estado em que esta se encontrava aquando a primeira visita à obra, em que numa 

das faces se encontrava tapada com reboco de forma a representar uma falsa parede para uma 

das divisões.  

Nos outros conjuntos, três deles eram relativos a portas que foram substituídas por novas. 

Para os representar, tal como aconteceu com as janelas, foram utilizadas bibliotecas existentes 

que foram convenientemente adaptadas de forma a representarem as do edifício. Para além 

destas três foi também inserida uma outra relativa à porta de correr existente no piso 2, 

utilizando um método análogo.  

As restantes portas foram acrescentadas ao modelo utilizando uma família básica “default” do 

programa. 

  

Figura 5.25 Fotografia da porta de entrada. Figura 5.26 Imagem do modelo da porta de 
entrada. 

 



A integração do Building Information Modeling num projeto de reabilitação 

74    Andreia Lucas 

 

Figura 5.27 Imagem do modelo da porta de entrada no Lumion®. 

 

o Portão 

Tendo em consideração a experiência obtida na modelação das janelas e das portas, verificou-

se que o fato de conterem um elevado nível de pormenorização levou a que o ficheiro, em 

determinada altura, ficasse com um tamanho considerável levando a uma diminuição da 

performance do software, pelo que na modelação deste novo elemento optou-se pela 

repartição da modelação em várias partes. 

Assim, a divisão consistiu em criar separadamente quatro famílias Wall by Face sendo uma 

relativa às colunas arquitetónicas que constituem a parte da parede onde o portão é fixado, 

outra delas foi criada a estrutura metálica que forma a moldura do portão amovível, outra 

onde estão modelada as rosetas que se inserem à volta da moldura amovível e por fim, para 

completar a moldura amovível foram ainda criados os retalhes das áreas do portão que 

faltavam ser preenchidas. Nas figuras encontram-se as diversas famílias. Por fim, de forma a 

criar o portão como um todo todas estas famílias Wall by face foram acopladas numa única 

família de porta, onde para além de se ter reunido toda a estrutura que cria o portão em si 

foram ainda acrescentados os detalhes relativos à parte estática que se encontra por cima da 

moldura, onde se pode ler “Propriedades Braz”.  
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Figura 5.28 Imagem do 
modelo das colunas do 

portão. 

Figura 5.29 Imagem do 
modelo da estrutura móvel do 

portão. 

  

Figura 5.30 Imagem do 
modelo das rosetas do 

portão. 

Figura 5.31 Imagem do 
preenchimento das portas do 

portão. 

 

 

Figura 5.32 Imagem do modelo do portão com a parte fixa por cima. 
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Figura 5.33 Fotografia do portão. Figura 5.34 Imagem do modelo final do portão no 
Lumion®. 

 

o Varanda 

A varanda foi considerada um elemento particularmente interessante a nível de modelação 

uma vez que para além da sua geometria complexa apresentava um plano com curvatura o 

que revelou ser uma limitação a nível de conceção. Inicialmente experimentou-se definir a 

grelha através do comando wall by face, no entanto desde logo se apercebeu que tal não seria 

possível pois o software não permite a criação de uma família de parede com múltiplas 

aberturas. Assim, recorreu-se a um generic model onde é possível criar a forma desejada sem 

que sejam impostas limitações. No entanto este elemento não pode ser reconhecido como um 

railling visto que esse tipo de famílias apenas é baseado na repetição de um elemento único e 

devido à complexidade geométrica deste elemento, o tamanho do ficheiro atingiu um valor 

considerável e como tal não foi possível comprovar se sempre é ou não possível criar através 

deste método. 
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Figura 5.35 Primeira experiência da criação 
da grelha através de uma wall by face. 

Figura 5.36 Imagem do modelo da grelha 
num plano vertical num generic model. 

 

  

Figura 5.37 Utilização de Voids para dar 
forma arredondada à grelha. 

Figura 5.38 Resultado final da grelha com a 
utilização dos Voids. 

 

  

Figura 5.39 Fotografia da varanda do Piso 1. Figura 5.40 Imagem do modelo final da 
varanda do Piso 1 no Lumion®. 
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o Balaústes 

Nos balaústres de escadas foram utilizadas dois tipos de famílias: a família de balaúste para a 

criação da forma que se encontra no início de cada vão (Figura 5.41) e a família de painel de 

balaúste que é repetido ao longo de todo o corrimão com um espaçamento de 15 cm (Figura 

5.42). De forma a representar a forma circular simétrica utilizou-se a ferramenta “revolve” 

que se baseia na criação de uma superfície 3D através do varrimento de uma forma 

bidimensional ao longo de um determinado trajeto. 

 

Figura 5.41 Render do balaúste. 

 

 

Figura 5.42 Render do painel do balaúste.  
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o Fachada 

De forma a serem inseridos os azulejos da fachada, foi testada a criação de um Curtain Wall 

com o objetivo de se proceder a uma quantificação exata de material cerâmico utilizado, 

incluindo mesmo meios azulejos se for o caso. Num elemento como uma Curtain Wall é 

possível definir uma grelha com medidas específicas inseridas pelo modelador, porém apesar 

de esta opção ser bastante útil não se revelou ser a indicada para o caso uma vez que, por se 

tratarem de paredes de fachada implica a inserção de um elevado número de aberturas de 

portas e janelas o que implicaria a retirada manual de cada azulejo de forma a inserir estes 

elementos e ainda estabelecer uma relação corretiva de distâncias destas aberturas. No 

entanto, esta opção, em situações com menor número de aberturas, considera-se bastante 

viável.  

No presente caso optou-se por apenas representar visualmente o azulejo, como tal este foi 

atribuído a um material com caraterísticas de azulejo cerâmico em que na aparência utilizou-

se uma fotografia real (Figura 5.44) do azulejo com uma dimensão de 20 cm x 20 cm, 

conforte as medidas reais. Caso seja necessário retirar quantidades correspondentes ao 

número total de azulejos utilizados é possível criar numa tabela um parâmetro que divida a 

área total da parede (já com a subtração das aberturas existentes) e dividi-la pela área de cada 

quadrado. 

  

Figura 5.43 Utilização de uma curtain wall 
com divisórias 20 x 20 cm onde está inserido 

o objeto azulejo. 

Figura 5.44 Fotografia do azulejo para fazer 
o molde do objeto. 

 

Para além dos azulejos a fachada contempla ainda molduras que formam contornos de granito 

horizontais que dividem os pisos e verticais na zona arredondada da moradia, de forma a 
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representar estes elementos, tal como foi utilizada na janela do Piso 2 na zona circular criou-

se model in place com uma pequena espessura a definir todos estes contornos. 

5.4 Criação de sheets 

De forma a ser possível extrair desenhos do modelo foi desenhada uma folha/sheet com um 

cabeçalho que se assemelha ao fornecido pelo arquiteto tendo a vantagem de este ser 

paramétrico, ou seja, todos os campos que este contem podem ser facilmente alterados e até 

mesmo forçados a aparecer segundo dados existentes no projeto, como por exemplo, dono de 

obra, autor do projeto, data, nome da folha, escala, entre outros. Para além dos campos de 

identificação da sheet que são atualizados automaticamente através de parâmetros, também os 

desenhos nela inseridos o são. Deste modo, todas as alterações efetuadas no modelo são 

instantaneamente modificadas nas respetivas vistas e como tal, tendo em conta que os 

desenhos que se encontram nas folhas provém destas vistas e não de cópias, também são da 

mesma forma atualizados.  

Comparativamente com o método tradicional o fato de ser possível utilizar templates 

adaptativos durante a modelação constitui uma grande vantagem desta metodologia visto que 

o processo de geração de desenhos finais é bastante facilitado. Para além do cabeçalho em si 

todos os outros elementos de representação gráfica como símbolos e anotações podem ser 

alterados. Tal como acontece em desenho bidimensional também podem ser representadas 

anotações nos desenhos produzidos de forma a completar determinados detalhes ou 

acrescentar textos para enriquecer a informação que se deseja reter em cada folha. 

Na Figura 5.45 está apresentado o template do cabeçalho da folha realizado no Revit através 

de dados fixos como título do local da obra e nome da empresa, o símbolo de representação 

do norte feio através de uma annotation family, e os números 1, 2, 3, 4 e 5 são parâmetros do 

projeto que aparecem de forma automática por serem elementos de informação contidos no 

próprio modelo, por fim, esta folha contém ainda etiquetas personalizáveis pelo autor (número 

6). 
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Figura 5.45 Template da sheet do arquiteto. 

 

 

Figura 5.46 Cabeçalho da folha fornecida pelo arquiteto. 

 

Figura 5.47 Resultado do cabeçalho da folha retirada pelo software Revit. 

5.5 Modelação de elementos a demolir e a construir 

Habitualmente, na arquitetura, são utilizadas plantas de “vermelhos e amarelos” de forma a 

representar num projeto de reabilitação quais os trabalhos a construir e a demolir, 

respetivamente. Segundo a Portaria 113/2015 de 22 de abril de 2015n no Anexo II : “Sempre 

que a operação urbanística a apreciar compreenda alterações ou demolições parciais e/ ou 

afetar a via pública, devem ser utilizadas para a sua representação as seguintes cores 

convencionais: 

d) A vermelha para os elementos a construir; 

e) A amarela para os elementos a demolir; 
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f) A preta para os elementos a manter;  

g) A azul para elementos a legalizar. “  

5.5.1 Parâmetros partilhados 

Como tal, de forma a traduzir esta representação no modelo do edifício foram criados 

parâmetros com base na finalidade a que cada elemento estaria sujeito. Assim, criaram-se 

filtros relativos a cada código de cores acima referido. Estes podem ser facilmente 

personalizados de acordo com o uso que se pretende dar, ajustando o padrão e o nível de 

transparência. Estes parâmetros estão associados a uma variável de texto que, quando definida 

por uma das palavras: demolir, construir, legalizar, existente, atribui ao elemento as respetivas 

propriedades. Para além disso, podem ainda ser explorados as categorias a que se pretende 

associar determinado parâmetro.  

 

Figura 5.48 Definição de filtros de cores para cada finalidade de cada elemento. 

 

Figura 5.49 Atribuição de um parâmetro de finalidade a um elemento. 
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Figura 5.50 Visualização 3D do alçado 
lateral direito dos elementos a demolir. 

Figura 5.51 Visualização 3D do alçado 
lateral esquerdo dos elementos a demolir. 

 

  

Figura 5.52 Visualização 3D do alçado 
lateral direito dos elementos a construir. 

Figura 5.53 Visualização 3D do alçado 
lateral esquerdo dos elementos a construir. 

 

  

Figura 5.54 Visualização 3D do alçado lateral 
direito dos vermelhos e amarelos. 

Figura 5.55 Visualização 3D do alçado 
lateral direito dos vermelhos e amarelos. 
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Adicionalmente, tento em conta que se trata de um projeto de reabilitação, achou-se por bem 

criar mais um filtro relacionado com o restauro. Uma vez que existiam no edifício um 

considerável número de elementos cuja finalidade não era demolir nem contruir de novo mas 

sim executar pequenos trabalhos de manutenção por estes se encontrarem em mau estado de 

conservação. Deste modo, atribuiu-se a cor verde ao designado filtro “Restaurar”.  

Figura 5.56 Visualização 3D do alçado 
lateral direito do filtro verde. 

Figura 5.57 Visualização 3D do alçado 
lateral esquerdo do filtro verde. 

 

Além da adição deste filtro à lista de filtros foram ainda criados novos parâmetros “Identity 

Data” de forma a reforçar e a acrescentar informação auxiliar aos elementos como foi o caso 

dos parâmetros “antes” e “final” que remetem à inserção de uma imagem que ilustre o estado 

do elemento nestes dois momentos. Para além disso, é possível não só dar um nome como 

ainda adicionar texto no campo “comentários”, de forma a descrever que ações deverão ser 

feitas ao objeto.  

5.5.2 Produção de tabelas 

De forma a reter todos estes parâmetros podem ser criadas tabelas onde são definidos todo o 

tipo de critérios que se deseja extrair e agrupar por categorias, famílias, elementos que são 

filtrados de acordo com os parâmetros que se desejam visualizar que para além dos 

mencionados podem ainda ser quantidades, custos, fabricantes ou até por número do sistema 

Omniclass®. Nunca esquecendo que esta tabela está diretamente ligada aos objetos, todas as 

alterações que neles sejam efetuadas serão automaticamente atualizados os dados da tabela, 

além disso todos os elementos que nelas aparecem podem ser facilmente visíveis no modelo 

através da opção Hightlight in model que remete para as vistas onde estes estão inseridos. A 

utilização destas tabelas poderá ainda mais vantagens não só na fase inicial do faseamento da 
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obra como também em operações futuras relacionadas com a manutenção do edifício (FM) 

em que é possível aceder a uma base de dados onde foram inseridas todas as informações 

relativas a todas as intervenções efetuadas a todos os elementos da obra. 

Tabela 5.1 Exemplo de tabela de extração de informação de elementos a restaurar. 

 

Na tabela exemplo Tabela 5.1 o campo “Final” respetivo à imagem final do elemento 

encontra-se em branco, isto porque na situação em que foi extraída a tabela este elemento 

ainda não se encontrava finalizado, ou seja, a recuperação das rosetas do portão ainda não 

tinham sido feitas, como tal ainda não era possível inserir a respetiva imagem. No entanto, 

esta situação pode acontecer várias vezes ao longo da construção, porém conforme seja 

adquirida informação, facilmente se poderá inserir no modelo, tornando-o mais rico, 

traduzindo numa extração de informação mais completa. No Anexo 5 é possível verificar uma 

extração relativa às portas que irão ser demolidas e restauradas. 

Foram ainda obtidos mapas de quantidades relativos ao número de portas, filtrados por pisos 

bem como a altura e largura de cada tipo (ver Anexo 6). Quanto às paredes, é possível ver no 

Anexo 7 as áreas todas que irão ser demolidas e construídas e a que tipo de parede cada uma 

corresponde. Por fim, foi também criado um mapa de quantidades onde foram extraídas as 

áreas respeitantes ao piso a colocar na copa e nas instalações sanitárias que se encontra no 

Anexo 8. 

5.5.3 Faseamento 
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Para além disso, um dos aspetos mais importantes na modelação de um projeto de reabilitação 

é a definição do faseamento construtivo em que, não é só no aspeto visual como o caso dos 

filtros mas também algo que varia no tempo, onde são definidos os elementos que existiam, 

no passado, os elementos que irão ser demolidos, numa fase de demolição, e os elementos que 

irão ser, no futuro, construídos numa fase nova. Estas fases já vêm por defeito com o 

software, no entanto, podem ser criadas novas e ainda alteradas quais as que aparecem ou não 

em determinada fase como por exemplo, numa fase de demolição pode ser desejável que 

apareçam exclusivamente os elementos que irão ser demolidos ou então optar para que 

apareçam também os elementos fixos, existentes que permanecerão ao longo desta fase.  

Em cada vista, quer esta seja uma planta, corte ou 3D, apenas é possível visualizar uma única 

fase, ou seja, se se desejar visualizar várias fases ou se define que nessa vista se quer ver tudo 

(show all) ou então é necessário duplicar e atribuir a fase desejada. Este processo é o mais 

habitual pois permite ter disponível em várias vistas todas as fases de construção. Para além 

disso, torna-se mais prático na montagem das sheets uma vez que estas, tal como já foi 

mencionado, representam tudo o que está modelado consoante determinada vista.  

Para o caso das plantas de demolições optou-se por extrair uma folha que representasse a 

folha realizada pelo arquiteto (Anexo 9) tal como esta foi entregue, incluindo as anotações e 

representações por este criadas de forma a mostrar que, tal como acontece no método 

tradicional, também é possível obter uma folha que em tudo se assemelha à utilizada 

convencionalmente. Por outro lado, na criação de uma folha com as plantas respetivas à nova 

construção optou-se por manter os padrões do Revit onde toda a informação está inserida nos 

próprios elementos e no próprio espaço e não no desenho em si, com base de anotações, 

porém é uma folha igualmente rica. No Anexo 10 e Anexo 11 encontram-se, respetivamente, 

as plantas relativas às demolições e construção nova. Nota-se que estas plantas foram 

produzidas para um formato A1 e não A3 como é o caso dos anexos. 

5.6 Ferramentas de visualização do modelo 

De forma a partilhar a modelação do edifício com os vários elementos da obra (dono de obra 

e arquiteto) foram testadas diferentes formas de visualização digital. Um dos requisitos era 

também a possibilidade de criar imagens ou vídeos que permitissem a interpretação das 

soluções projetadas. Seguem-se quatro pacotes de software onde este assunto foi abordado.  
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5.6.1 A360® 

Para além da utilização do próprio software de modelação: Revit foi ainda exportado o 

ficheiro para a plataforma A360. Esta ferramenta é da software house Autodesk® e permite 

fazer uma visualização web de ficheiros que podem se podem encontrar em formato “.rvt”, 

sem que seja necessário proceder a nenhuma conversão especifica. Do teste realizado obteve-

se acesso quer à vista 3D criada, quer às sheets produzidas (Figura 5.58). Além da exploração 

do modelo é ainda possível adicionar comentários e ainda explorar tridimensionalmente o 

modelo (Figura 5.59) bem como utilizar uma caixa que permite secionar a área de 

visualização (Figura 5.60), explodir elementos (Figura 5.61) e ainda ter acesso a todos os 

parâmetros que acrescentados a cada elemento durante a sua modelação (Figura 5.62). 

 

Figura 5.58 Menu inicial da plataforma A360®. 

 

Figura 5.59 Vista 3D no 
A360®. 

Figura 5.60 Vista caixa no 
A360®. 

Figura 5.61 Vista explodir 
no A360®. 
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Figura 5.62 Consulta das propriedades de cada elemento, exemplo de uma parede. 

 

5.6.2 BIMx® 

Além do A360® foi também tentado o BIMx® da software house Graphisoft. Este visualizador 

só permite a importação de modelos importados diretamente do ArchiCAD. Para se tentar 

ultrapassar esse facto, optou-se por exportar previamente um ficheiro “.ifc” (Industry 

Foundation Classes definido como formato de ficheiro “open BIM” ("BuildingSmart," 2015)) 

mas a sua importação para o Archicad não foi bem sucedida, não se conseguindo visualizar o 

modelo nessa aplicação. Depreende-se que esta importação tenha falhado devido à criação do 

ficheiro ifc em si que, por se tratar de informação apenas relativa a elementos de arquitetura e 

por estes conterem um elevado número de parâmetros criados pelo utilizador que podem ter 

influenciado na sua organização. 

5.6.3 Tekla BIMsight® 

O Tekla BIMsight® além de visualizador, foi desenvolvido para melhorar o workflow entre as 

diversas especialidades inerentes a um projeto de construção permitindo integrar os diferentes 

modelos do mesmo edifício num só, federado. Deste modo, é possível identificar problemas e 

conflitos, antecipadamente, sem que estes sejam transferidos para a obra. Tal como o BIMx® 

também este funciona através de ficheiros .ifc mas para a situação em questão, uma vez que 

não foi necessário recorrer a mais nenhuma plataforma, ou seja foi convertido para este 

formato através do software de modelação Revit, não suscitou erros de importação, tendo sido 

exportada grande parte da informação (ver  

Figura 5.63). 
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Figura 5.63 Visualização do modelo no Tekla BIMsight®. 

 

Para além de esta ferramenta possibilitar a deteção de conflitos visualmente, permite ainda 

correr um determinado conjunto de regras que identificam colisões entre as especialidades. 

Apesar do caso de estudo em questão apenas conter informação relativa à arquitetura, optou-

se por testar o software a nível de conflitos da própria, ao que foram detetados 143 avisos de 

possibilidade de existência de colisões. Após uma análise atenta verificou-se que a maioria 

tratava-se de proximidade de sobreposição ou desalinhamentos de objetos, como foi o caso da 

Figura 5.64 em que a parede e a laje se encontravam desalinhadas. Um dos principais motivos 

para acontecer este tipo de colisões deve-se ao facto de se ter modelado utilizando 

sobreposição de plantas que pode levar a pequenos desvios aquando a modelação de 

elementos contínuos. 

 

Figura 5.64 Exemplo de um comentário associado a um conflito. 
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Esta funcionalidade revelou ser bastante interessante como meio de uma futura comunicação 

entre o “modelador” e o arquiteto em que podem ser anotadas ações tanto relativas ao modelo 

como é o caso dos conflitos ou então alterações da arquitetura que o arquiteto deseje efetuar. 

5.6.4 Lumion®  

De modo a gerar um conteúdo multimédia de apresentação do modelo recorreu-se ao software 

Lumion® que permite quer a exploração do modelo em si como a criação de vídeos e imagens. 

O ficheiro suportado pelo programa é o formato COLLADA (Collaborative Design Activity) e 

para se fazer a conversão do ficheiro em Revit utilizou-se a extensão Revit to Lumion Bridge 

for Revit 2015 que produziu um ficheiro com a extensão “.dae” da vista 3D selecionada.  

Porém, apesar que se ter recebido no Lumion® tal e qual como foi modelado na respetiva 

vista, houve falhas de passagem de informação, nomeadamente relativas a texturas de 

materiais que, por terem sido criadas pelo modelador e terem ligações especificas a pastas do 

computador, não conseguiram ser exportadas como foi o caso dos azulejos das fachadas e a 

definição de alguns materiais como pedra e madeira. No entanto, através da biblioteca do 

software, facilmente se conseguiu atribuir estas texturas particulares, adicionando novas 

imagens e atribuindo efeitos especiais como a definição de transparência de vidros, 

iluminação interior, entre outros (Figura 5.65). Para além da edição do modelo em si, é 

também possível fazer uma edição da envolvente do edifício, dando-lhe um aspeto mais 

realista. Graças à sua capacidade de produção de vídeos de grande qualidade foi possível criar 

o seguinte: https://vimeo.com/146094960. 
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Figura 5.65 Imagem do modelo no Lumion®. 
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6 CONCLUSÕES  

Pode-se afirmar que, os objetivos inicialmente definidos, na sua maioria, foram alcançados. 

Neste trabalho foram avaliadas as vantagens e problemáticas da aplicação de técnicas de 

levantamento e da modelação, quer do existente, quer dos elementos a construir. 

Com o trabalho desenvolvido na presente dissertação foi, assim, possível tirar várias 

conclusões. Desde logo que a utilização de levantamentos com recurso ao laser scanning é 

cada vez mais uma realidade. Tem sido largamente aplicada em edifícios de grandes 

dimensões e complexidade mas cada vez se nota uma tendência de generalização para os 

levantamentos da reabilitação de edifícios em Portugal, devido à facilidade de aquisição e às 

vantagens que oferece em relação aos levantamentos tradicionais. Apesar de a modelação de 

objetos sobre as nuvens de pontos ainda não ser um processo completamente automático, 

existem já algumas aplicações específicas que permitem a semiautomatização desta tarefa. No 

caso que foi estudado, foi possível adquirir conhecimentos sobre os métodos de levantamento 

convencionais, ou seja, explorando a melhor forma de aplicar o BIM tirando proveito destes 

métodos. Na modelação de objetos existentes foi demonstrado que, apesar de ser uma tarefa 

que consome algum tempo, é possível obter virtualmente um modelo representativo do real, 

com um elevado nível de detalhe e pormenorização. Em todo este processo de modelação do 

edifício, a apresentação tridimensional, tornou-se um poderoso auxiliar do arquiteto na 

tomada de decisão. A possibilidade de ter no mesmo modelo, integradas, as diversas fases de 

construção, tais como a demolição e a construção nova, torna-se uma mais-valia na medida 

em que aglomera no mesmo modelo essa informação que outrora implicava a realização de 

desenhos  diferenciados. Com o modelo BIM, retiram-se automaticamente desenhos e vistas 

dos elementos que nele estão inseridos. São também evitadas cópias de ficheiros e, como tal, 

prevenidos erros e omissões que pudessem eventualmente ocorrer na passagem de informação 

de um lado para o outro. Para além de se conseguir manipular toda a informação num só 

modelo, tal como quantidades e custos, este também pode ser utilizado para geração de 

renders e produção de vídeos que se revelam uma forma bastante prática para a comunicação 

entre os diversos intervenientes, nomeadamente entre o dono de obra e o arquiteto. 

Tendo em conta os argumentos acima enumerados é admissível concluir que a integração do 

BIM num projeto de reabilitação tem bastantes fatores a favor para a melhoria dos métodos 

convencionalmente utilizados. A banalização da utilização do laser scanning em 

levantamentos topográficos e arquitetónicos, irá reduzir os custos de aquisição e recolha desta 
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informação, resultando na substituição dos aparelhos de recolha de dados bidimensionais. A 

criação do modelo BIM tenderá a ser automática.  

A nível arquitetónico, com a adoção do BIM para representação dos elementos a demolir e a 

construir, os processos de tomada de decisão são agilizados. A rentabilização do tempo gasto 

para tarefas mais morosas como é o caso da criação de objetos é uma das suas vantagens mais 

notórias.  

Como desenvolvimentos futuros deste trabalho, considera-se que seria interessante explorar 

mais aprofundadamente a questão do faseamento, nomeadamente com a possibilidade de 

integrar mapas de trabalhos que monitorizem as intervenções, o que obrigaria, 

necessariamente à exploração de outros softwares além do que já foi utilizado nesta 

dissertação.  

Relativamente ao laser scanning, este é um assunto de grande atualidade e com novos 

desenvolvimentos, nomeadamente a questão da automatização da transformação da nuvem de 

pontos em componentes identidficáveis no BIM, pelo que seria de grande interesse analisar 

melhor este assunto e testar diversos pacotes de software.  

Será também importante acrescentar informação suplementar ao modelo, nomeadamente 

dados sobre a avaliação detalhada do estado de conservação dos edifícios, enriquecendo o 

modelo com esta informação. Através de ensaios ou sondagens, poderiam ser recolhidos 

dados sobre características da construção e elencadas as diversas patologias da mesma, de 

forma a permitir a tomada de decisão consciente, consoante a finalidade pretendida para cada 

elemento. 
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ANEXO 1 - 2012 DRAFT OMNICLASS TABLE 22 – WORK RESULTS 

Table 22 Work 
Results 

   

OmniClass 
Number 

Level 1 
Title 

Level 2 Title Level 3 Title Level 4 Title 

22-02 00 00 Existing 
Conditions 

      

22-02 01 00   Maintenance of 
Existing 
Conditions 

    

22-02 01 50     Maintenance of 
Site Remediation 

  

22-02 01 65     Maintenance of 
Underground 
Storage Tank 
Removal 

  

22-02 01 80     Maintenance of 
Facility 
Remediation 

  

22-02 01 86     Maintenance of 
Hazardous Waste 
Drum Handling 

  

22-02 05 00   Common Work 
Results for 
Existing 
Conditions 

    

22-02 05 19     Geosynthetics for 
Existing 
Conditions 

  

22-02 05 19 13       Geotextiles 
for Existing 
Conditions 

22-02 05 19 16       Geomembran
es for 
Existing 
Conditions 

22-02 05 19 19       Geogrids for 
Existing 
Conditions 

22-02 08 00   Commissioning 
of Existing 
Conditions 

    

22-02 20 00   Assessment     
22-02 21 00   Surveys     
22-02 21 13     Site Surveys   
22-02 21 13 13       Boundary 
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and Survey 
Markers 

22-02 21 13 23       Archeologica
l and Historic 
Surveys 

22-02 21 16     Measured 
Drawings 

  

22-02 22 00   Existing 
Conditions 
Assessment 

    

22-02 22 13     Movement and 
Vibration 
Assessment 

  

22-02 22 16      Acoustic 
Assessment 

  

22-02 22 19     Traffic 
Assessment 

  

22-02 22 23     Accessibility 
Assessment 

  

22-02 24 00   Environmental 
Assessment 

    

22-02 24 13     Natural 
Environment 
Assessment 

  

22-02 24 13 13       Air 
Assessment 

22-02 24 13 43       Water 
Assessment 

22-02 24 13 73       Land 
Assessment 

22-02 24 23     Chemical 
Sampling and 
Analysis of Soils 

  

22-02 24 43     Transboundary 
and Global 
Environmental 
Aspects 
Assessment 

  

22-02 25 00   Existing 
Material 
Assessment 

    

22-02 25 16     Existing Concrete 
Assessment 

  

22-02 25 16 13       Concrete 
Assessment 
Drilling 

22-02 25 19     Existing Masonry 
Assessment 

  

22-02 25 19 13       Masonry 
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Assessment 
Drilling 

22-02 25 23     Existing Metals 
Assessment 

  

22-02 25 23 13       Welding 
Investigation
s 

22-02 25 26     Existing Wood, 
Plastics, and 
Composites 
Assessment 

  

22-02 25 29     Existing Thermal 
and Moisture 
Protection 
Assessment 

  

22-02 25 29 13       Waterproofin
g 
Investigation
s 

22-02 25 29 23       Roofing 
Investigation
s 

22-02 26 00   Hazardous 
Material 
Assessment 

    

22-02 26 23     Asbestos 
Assessment 

  

22-02 26 26     Lead Assessment   
22-02 26 29     Polychlorinate 

Biphenyl 
Assessment 

  

22-02 26 33     Biological 
Assessment 

  

22-02 26 33 13       Mold 
Assessment 

22-02 26 36     Hazardous Waste 
Drum Assessment 

  

22-02 30 00   Subsurface 
Investigation 

    

22-02 31 00   Geophysical 
Investigations 

    

22-02 31 13     Seismic 
Investigations 

  

22-02 31 16     Gravity 
Investigations 

  

22-02 31 19     Magnetic 
Investigations 

  

22-02 31 23     Electromagnetic 
Investigations 

  



A integração do Building Information Modeling num projeto de reabilitação 

A1.4    Andreia Lucas 

22-02 31 26     Electrical 
Resistivity 
Investigations 

  

22-02 31 29     Magnetotelluric 
Investigations 

  

22-02 32 00   Geotechnical 
Investigations 

    

22-02 32 13     Subsurface 
Drilling and 
Sampling 

  

22-02 32 16     Material Testing   
22-02 32 19     Exploratory 

Excavations 
  

22-02 32 23     Geotechnical 
Monitoring 
Before 
Construction 

  

22-02 32 23 13       Groundwater 
Monitoring 
Before 
Construction 

22-02 40 00   Demolition and 
Structure 
Moving 

    

22-02 41 00   Demolition     
22-02 41 13     Selective Site 

Demolition 
  

22-02 41 13 13       Paving 
Removal 

22-02 41 13 23       Utility Line 
Removal 

22-02 41 13 33       Railtrack 
Removal 

22-02 41 16     Structure 
Demolition 

  

22-02 41 16 13       Building 
Demolition 

22-02 41 16 23       Tower 
Demolition 

22-02 41 16 33       Bridge 
Demolition 

22-02 41 16 43       Dam 
Demolition 

22-02 41 19     Selective 
Demolition 

  

22-02 41 19 13       Selective 
Building 
Demolition 

22-02 41 19 16       Selective 
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Interior 
Demolition 

22-02 41 19 19       Selective 
Facility 
Services 
Demolition 

22-02 41 19 33       Selective 
Bridge 
Demolition 

22-02 41 91     Selective Historic 
Demolition 

  

22-02 42 00   Removal and 
Salvage of 
Construction 
Materials 

    

22-02 42 13     Deconstruction of 
Structures 

  

22-02 42 13 13       Deconstructi
on of 
Buildings 

22-02 42 91     Removal and 
Salvage of 
Historic 
Construction 
Materials 

  

22-02 43 00   Structure 
Moving 

    

22-02 43 13     Structure 
Relocation 

  

22-02 43 13 13       Building 
Relocation 

22-02 43 16     Structure Raising   
22-02 43 16 13       Building 

Raising 
22-02 50 00   Site 

Remediation 
    

22-02 51 00   Physical 
Decontaminatio
n 

    

22-02 51 13     Coagulation and 
Flocculation 
Decontamination 

  

22-02 51 16     Reverse-Osmosis 
Decontamination 

  

22-02 51 19     Solidification and 
Stabilization 
Decontamination 

  

22-02 51 23     Mechanical 
Filtration 
Decontamination 
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22-02 51 26     Radioactive 
Decontamination 

  

22-02 51 29     Surface Cleaning 
Decontamination 

  

22-02 51 29 13       High-
Pressure 
Water 
Cleaning 
Decontamina
tion 

22-02 51 29 16       Vacuum 
Sweeping 
Cleaning 
Decontamina
tion 

22-02 51 33     Surface Removal 
Decontamination 

  

22-02 51 33 13       Surface 
Removal 
Decontamina
tion by 
Grinding 

22-02 51 33 16       Surface 
Removal 
Decontamina
tion by Sand 
Blasting 

22-02 51 33 19       Surface 
Removal 
Decontamina
tion by 
Ultrasound 

22-02 52 00   Chemical 
Decontaminatio
n 

    

22-02 52 13     Chemical 
Precipitation 
Decontamination 

  

22-02 52 16     Ion Change 
Decontamination 

  

22-02 52 19     Neutralization 
Decontamination 

  

22-02 53 00   Thermal 
Decontaminatio
n 

    

22-02 53 13     Incineration 
Decontamination 

  

22-02 53 13 13       Remediation 
of 
Contaminate
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d Soils and 
Sludges by 
Incineration 

22-02 53 16     Thermal 
Desorption 
Decontamination 

  

22-02 53 16 13       Remediation 
of 
Contaminate
d Soils by 
Thermal 
Desorption 

22-02 53 19     Vitrification 
Decontamination 

  

22-02 54 00   Biological 
Decontaminatio
n 

    

22-02 54 13     Aerobic Processes 
Decontamination 

  

22-02 54 16     Anaerobic 
Processes 
Decontamination 

  

22-02 54 19     Bioremediation 
Decontamination 

  

22-02 54 19 13       Bioremediati
on Using 
Landfarming 

22-02 54 19 16       Bioremediati
on of Soils 
Using 
Windrow 
Composting 

22-02 54 19 19       Bioremediati
on Using 
Bacteria 
Injection 

22-02 54 23     Soil Washing 
through 
Separation/Solubi
lization 

  

22-02 54 26     Organic 
Decontamination 

  

22-02 55 00   Remediation 
Soil 
Stabilization 

    

22-02 56 00   Site 
Containment 

    

22-02 56 13     Waste 
Containment 

  

22-02 56 13 13       Geomembran
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e Waste 
Containment 

22-02 56 19     Gas Containment   
22-02 56 19 13       Fluid-

Applied Gas 
Barrier 

22-02 57 00   Sinkhole 
Remediation 

    

22-02 57 13     Sinkhole 
Remediation by 
Grouting 

  

22-02 57 13 13       Sinkhole 
Remediation 
by 
Compaction 
Grouting 

22-02 57 13 16       Sinkhole 
Remediation 
by Cap 
Grouting 

22-02 57 16     Sinkhole 
Remediation by 
Backfilling 

  

22-02 58 00   Snow Control     
22-02 58 13     Snow Fencing   
22-02 58 16     Snow Avalanche 

Control 
  

22-02 60 00   Contaminated 
Site Material 
Removal 

    

22-02 61 00   Removal and 
Disposal of 
Contaminated 
Soils 

    

22-02 61 13     Excavation and 
Handling of 
Contaminated 
Material 

  

22-02 61 23     Removal and 
Disposal of 
Polychlorinate 
Biphenyl 
Contaminated 
Soils 

  

22-02 61 26     Removal and 
Disposal of 
Asbestos 
Contaminated 
Soils 

  

22-02 61 29     Removal and   
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Disposal of 
Organically 
Contaminated 
Soils 

22-02 62 00   Hazardous 
Waste Recovery 
Processes 

    

22-02 62 13     Air and Steam 
Stripping 

  

22-02 62 16     Soil Vapor 
Extraction 

  

22-02 62 19     Soil Washing and 
Flushing 

  

22-02 65 00   Underground 
Storage Tank 
Removal 

    

22-02 66 00   Landfill 
Construction 
and Storage 

    

22-02 70 00   Water 
Remediation 

    

22-02 71 00   Groundwater 
Treatment 

    

22-02 72 00   Water 
Decontaminatio
n 

    

22-02 72 13     Chemical Water 
Decontamination 

  

22-02 72 16     Biological Water 
Decontamination 

  

22-02 72 19     Electrolysis 
Water 
Decontamination 

  

22-02 80 00   Facility 
Remediation 

    

22-02 81 00   Transportation 
and Disposal of 
Hazardous 
Materials 

    

22-02 82 00   Asbestos 
Remediation 

    

22-02 82 13     Asbestos 
Abatement 

  

22-02 82 13 13       Glovebag 
Asbestos 
Abatement 

22-02 82 13 16       Precautions 
for Asbestos 
Abatement 
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22-02 82 13 19       Asbestos 
Floor Tile 
and Mastic 
Abatement 

22-02 82 16     Engineering 
Control of 
Asbestos 
Containing 
Materials 

  

22-02 82 33     Removal and 
Disposal of 
Asbestos 
Containing 
Materials 

  

22-02 83 00   Lead 
Remediation 

    

22-02 83 13     Lead Hazard 
Control Activities 

  

22-02 83 19     Lead-Based Paint 
Remediation 

  

22-02 83 19 13       Lead-Based 
Paint 
Abatement 

22-02 83 33     Removal and 
Disposal of 
Material 
Containing Lead 

  

22-02 83 33 13       Lead-Based 
Paint 
Removal and 
Disposal 

22-02 84 00   Polychlorinate 
Biphenyl 
Remediation 

    

22-02 84 16     Handling of 
Lighting Ballasts 
and Lamps 
Containing PCBs 
and Mercury 

  

22-02 84 33     Removal and 
Disposal of 
Polychlorinate 
Biphenyls 

  

22-02 85 00   Mold 
Remediation 

    

22-02 85 13     Precautions for 
Mold 
Remediation 

  

22-02 85 16     Mold 
Remediation 
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Preparation and 
Containment 

22-02 85 19     Mold 
Remediation 
Clearance Air 
Sampling 

  

22-02 85 33     Removal and 
Disposal of 
Materials with 
Mold 

  

22-02 86 00   Hazardous 
Waste Drum 
Handling 
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ANEXO 2 - 2012 DRAFT OMNICLASS TABLE 33 - DISCIPLINES 

 

Number Level 1 Title Level 2 Title Level 3 Title Level 4 Title Level 5 Title Level 6 Title Definition 

33-11 00 00 Planning 

Disciplines 

          Developing organized and thought out 

designs for the implementation of typically 

large scale items such as roads, cities, land 

use and/or buildings. 

33-11 61 00   Facility Conservation 

Planning 

    Developing implementation strategies for 

both the retention of existing facilities or 

buildings for reuse or repurposing. 

33-11 61 21     Historic Building Conservation Planning Identifying, protecting, and enhancing 

buildings, places, and objects of historical 

and cultural significance.  Knowledge may 

also include surveying and evaluation of 

historical, architectural, and cultural 

resources, and the development of planning 

and legal measures to protect these 

resources.  
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33-11 61 31     Ancient Monument Conservation Planning Developing long term oversight and 

maintenance of pre-historic and ancient 

buildings, facilities and monuments, and the 

surround sites. 

33-11 61 41     Archaeological Area Conservation Planning Developing the process and method for 

properly addressing an archaeological site 

for extraction and long term preservation. 

33-23 00 00 Investigation Disciplines         Research and analyzing of existing site 

conditions, and pre-design actions needed 

for programing, planning  and design 

development. 

33-23 11 00   Surveying         Gathering, interpreting, and mapping 

geophysical data. Establishments in this 

industry often specialize in locating and 

measuring the extent of subsurface 

resources, such as oil, gas, and minerals, 

but they may also conduct surveys for 

engineering purposes. May also use a 

variety of surveying techniques depending 

on the purpose of the survey, including 

magnetic surveys, gravity surveys, seismic 

surveys, or electrical and electromagnetic 
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surveys. 

33-23 11 11     Cartography       Collection of geographic information and 

survey data to be used as information to 

prepare maps, charts, and drawings of large 

areas of the earth's surface. May also 

include designing maps coordinating the 

mapmaking process, and providing the 

details of natural and man-made structures.  

33-23 11 21     Building 

Surveying 

    Providing professional advice on all aspects 

of property and construction. May also 

include surveying the design and 

development of new buildings as well as 

the restoration and maintenance of existing 

ones and advising on various aspects of 

buildings at different stages. 
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33-23 11 31     Site 

Surveying 

    Performing surveying and mapping services 

of the surface of the earth, including the sea 

floor. May also include surveying and 

mapping of areas above or below the 

surface of the earth, such as the creation of 

view easements or segregating rights in 

parcels of land by creating underground 

utility easements. 

33-23 21 00   Environmental Investigation     Review and collection of information 

related to the environmental aspects of a 

site, project or building.  

33-23 21 11     Environmental Impact Investigation   Investigating accidents affecting the 

environment and investigating the 

adaptability of various animal and plant 

species to changed environmental 

conditions. May also include reviewing 

industrial practices to identify potential 

liabilities and environmental hazards. 

33-23 21 21     Air Quality Evaluation Investigation   Evaluating and testing samples of indoor 

and outdoor air for quality. May also 

include measuring air pollution levels, 

testing for mold and other airborne toxins, 
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and ensuring that government standards for 

air quality are being met.  

33-23 21 31     Hazardous Materials Investigation   Investigating the possibility, and ways of 

removal or control of hazardous materials 

within a site, building or project. 

33-23 31 00   Hydrological Investigation     Performing various duties in support of 

surface and ground water hydrology, 

instrumentation water quality monitoring, 

and other water resources studies. May also 

include the collection of hydrologic data 

and routine interpretation of data.  

33-23 41 00   Geotechnical Investigation     Tracking and collecting data related to 

movements, compositions and use of earth 

materials such as soil, rock and 

groundwater. 

33-23 51 00   Risk Assessment       Advising organizations on any potential 

risks to profitability of a company, identify 

and assess threats, and decide how to avoid, 

reduce or transfer risks. 
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ANEXO 3 - 2012 DRAFT OMNICLASS TABLE 34 - ORGANIZATIONAL ROLES 

Number Level 1 Title Level 2 Title Level 3 Title Level 4 Title Definition 

34-10 00 00 Entrepreneuri

al Roles 

      Responsible for building capital through risk and/or initiative. 

34-10 11 00   Owner     Responsible for the purchase, acquisition, or collection of an item 

through funds or other means. 

34-10 11 11     Developer   Responsible for the renovation and re-leasing of existing 

buildings or the purchase of land for the purpose of 

improvements and resale. 

34-10 11 14     Corporate 

Entity 

  Responsibility of ownership is spread among members of the 

separate legal entity such as businesses, charities or clubs. 

34-10 11 17     Public Entity   Responsibility of ownership is disbursed to an overseeing 

government and other public/government owned corporation.  

34-10 21 00   Partner     Responsible for mutual ownership of a business, service or item 

with another individual(s) through an agreed upon alliance or 

contract. 

 



A integração do Building Information Modeling num projeto de reabilitação 

A3.2    Andreia Lucas 
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ANEXO 4  - PONTOS DE INTERESSE NO COBIE 

 

“4.2.6.2.1.26 Recycle stage – remodel 
This exchange includes changing the building layout of an existing structure. Entities exported 
for this 
exchange include the following: 
• IfcTask: Indicate renovation tasks. 
• IfcConstructionResource: Indicate renovation resources. 
• IfcRelAssignsToProduct: Indicate elements to be renovated. 
• IfcRelAssignsToProcess: Indicate resources assigned to tasks. 
• IfcPropertySet: Properties may be specified to indicate details. 
 
4.2.6.2.1.28 Recycle stage – expand 
this exchange includes expanding the building layout of an existing structure. entities exported 
for this 
exchange include the following: 
• IfcTask: Indicate renovation tasks. 
• IfcConstructionResource: Indicate renovation resources. 
• IfcRelAssignsToProduct: Indicate elements to be renovated. 
• IfcRelAssignsToProcess: Indicate resources assigned to tasks. 
• IfcPropertySet: Properties may be specified to indicate details. 
 
4.2.6.2.1.29 Recycle stage – demolish 
This exchange includes demolishing an existing structure partially or in full. Entities exported 
for this 
exchange include the following: 
• IfcTask: Indicate renovation tasks. 
• IfcConstructionResource: Indicate renovation resources. 
• IfcRelAssignsToProduct: Indicate elements to be renovated. 
• IfcRelAssignsToProcess: Indicate resources assigned to tasks. 
• IfcPropertySet: Properties may be specified to indicate details. 
 
4.2.9.2.8 Capture of as-built information coverage 
The creation of As-built building information using COBie as a data entry template is also a 
workflow that has been demonstrated. In this workflow a manual take-off of spaces and major 
equipment schedules is accomplished prior to the on-site visit. During an on-site visit specific 
name-plate and required spatial data can be directly collected in spreadsheet version of 
COBie. Rather than reliance on enterprise-wide data systems merging information collected 
can be accomplished simply by a cut and pasted of the information collected from each survey 
using the COBie SpreadsheetML format. 
 
4.2.9.3.3 Existing facility inventory surveys 
Often facility managers are required to survey their facilities to identify some a specific class 

of asset or identify the properties associated with facility assets. COBie may be used as a 

consistent format to capture such information. Existing assets and associated properties could 
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be exported for those conducting the survey. Personnel conducting the survey would add, 

update, or delete the information needed to make the data set current. This updated data set 

could then be merged from all surveyors and also merged back into the central asset 

management repository.” 
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ANEXO 5 - QUANTIDADE DE PORTAS A DEMOLIR E RESTAURAR 

Quantidade Portas a demolir 
 

Identificação Largura Altura Finalidade Antes Comentário Final 

       

Porta 4 0.45 m 1.80 m Demolir    

       

Porta 23 1.02 m 2.32 m Demolir    

       

Porta 27 0.70 m 2.00 m Demolir    

       

Porta 28 0.57 m 2.55 m Demolir    

       

Porta 29 1.00 m 2.11 m Demolir    

        
  

Quantidade 
Total: 5 3.74 m   10.77 m 
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Quantidade Portas a restaurar 
 

Identificação Largura Altura Finalidade Antes Comentário Final 

       

Porta 1 1.11 m 2.00 m Restaurar  Para pintar  

       

Porta 2 1.00 m 2.00 m Restaurar  Para pintar  

       

Porta 3 1.11 m 2.00 m Restaurar  Para pintar  

       

Porta 5 1.11 m 2.59 m Restaurar  Para pintar  

       

     Recuperar  
Porta 12 1.00 m 2.00 m Restaurar  rosetas do  

     portão  

       

Quantidade 
5.33 m  10.59 m 

 
Total: 5  
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ANEXO 6 – QUANTIDADE DE PORTAS EXISTENTES 

Quantidade Portas existentes R/Chão 
 

Identificação Largura Altura Comentário Finalidade Antes 
      

      

Porta 1 1.11 m 2.00 m Para pintar Restaurar  

      

Porta 2 1.00 m 2.00 m Para pintar Restaurar  

      

Porta 3 1.11 m 2.00 m Para pintar Restaurar  

      

Porta 4 0.45 m 1.80 m  Demolir  

      

Porta 5 1.11 m 2.59 m Para pintar Restaurar  

      

Porta 6 0.77 m 2.59 m  Existente  

      

Porta 8 0.91 m 2.55 m  Existente  

      

Porta 9 1.01 m 2.55 m  Existente  

      

Porta 10 1.20 m 2.56 m  Existente  

      

porta 11 0.90 m 2.11 m  Existente  

      

   Recuperar   
Porta 12 1.00 m 2.00 m rosetas do Restaurar  
   portão   
      

Porta 13 1.08 m 2.11 m  Existente 
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Identificação Largura Altura Comentário Finalidade Antes 
      

      

Porta 29 1.00 m 2.11 m  Demolir  

      
Quantidade 
Total: 13  12.64m  28.96m    
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Quantidade Portas existentes Piso 1 
 

Identificação Largura Altura Comentário Finalidade Antes 
      

      

Porta 14 0.99 m 2.55 m  Existente 

 

Porta 15 1.10 m 2.43 m  Existente  

      

Porta 16 0.93 m 2.51 m  Existente  

      

Porta 17 1.06 m 2.55 m  Existente  

      

Porta 18 0.98 m 2.55 m  Existente  

      

Porta 19 0.98 m 2.55 m  Existente  

      

Porta 20 0.91 m 2.62 m  Existente  

      

Porta 21 1.00 m 2.47 m  Existente 

 

Porta 28 0.57 m 2.55 m  Demolir 

 
Quantidade 
Total: 9   8.52m   22.75m    
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Quantidade Portas existentes Piso 2 
 

Identificação Largura Altura Comentário Finalidade Antes 
      

Porta 22 1.02 m 2.32 m  Existente  

      

Porta 23 1.02 m 2.32 m  Demolir  

      

Porta 24 1.03 m 2.30 m  Existente  

      
Porta 25 1.02 m 2.32 m  Existente  

      

Porta 26 1.03 m 2.30 m  Existente  
      

Porta 27 0.70 m 2.00 m  Demolir  

      
Quantidade 
Total: 6 5.82m 13.54m    
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ANEXO 7 – QUANTIDADE DE PAREDES A DEMOLIR E CONSTRUIR 

Quantidade de paredes a demolir 
 

Wall Assembly Comprimento Largura 
Dimensões calculadas 

Finalidade  

Área Volume  

 

     

      
 

Estrutura de madeira e 
2.997 m 0.110 m 11 m² 1.20 m³ Demolir  

gesso - 110mm  

    
 

       

Estrutura de madeira e 
2.833 m 0.110 m 9 m² 0.96 m³ Demolir  

gesso - 110mm  

    
 

       

Estrutura de madeira e 
1.452 m 0.110 m 5 m² 0.49 m³ Demolir  

gesso - 110mm  

    
 

       

Estrutura de madeira e 
1.363 m 0.110 m 1 m² 0.13 m³ Demolir  

gesso - 110mm  

    
 

       

Estrutura de madeira e  
0.110 m 0 m² 0.01 m³ Demolir  

gesso - 110mm  
 

    
 

       

5   25 m² 2.79 m³  
 

Estrutura de madeira e 
2.061 m 0.135 m 6 m² 0.79 m³ Demolir  

gesso - 135mm  

    
 

       

1   6 m² 0.79 m³  
 

Estrutura de madeira e 
2.865 m 0.150 m 11 m² 1.58 m³ Demolir  

gesso - 150mm  

    
 

       

1   11 m² 1.58 m³  
 

Estrutura de madeira e 
1.599 m 0.160 m 6 m² 0.88 m³ Demolir  

gesso - 160mm  

    
 

       

Estrutura de madeira e 
0.682 m 0.160 m 3 m² 0.42 m³ Demolir  

gesso - 160mm  

    
 

       

Estrutura de madeira e 
2.034 m 0.160 m 7 m² 1.08 m³ Demolir  

gesso - 160mm  

    
 

       

3   15 m² 2.39 m³  
 

Estrutura metálica e gesso 
2.456 m 0.200 m 5 m² 1.04 m³ Demolir  

cartonado - 200mm  

    
 

       

1   5 m² 1.04 m³  
 

Estrutura metálica e gesso    
1.21 m³ 

 
 

cartonado hidrófugo - 2.738 m 0.120 m 10 m² Demolir 
 

120mm     
 

       

1   10 m² 1.21 m³  
 

Reboco e gesso - 23mm 0.472 m 0.023 m 1 m² 0.01 m³ Demolir 
 

1      
 

Quantidade total: 13   73 m² 82 m  
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Quantidade de Paredes a construir 
 

Wall Assembly 
 Dimensões 

Finalidade 
 

Largura calculadas 
 

 Área Volume 
 

      

     
 

Contraplacado marítimo e     
 

revestimento de azulejo para IS - 0.046 m 67 m² 3.05 m³ construir 
 

46mm     
 

      

25  
67 m² 3.05 m³ 

 
 

   
 

Estrutura de madeira e gesso - 46mm 0.046 m 0 m² 0.02 m³ construir 
 

      

1  
0 m² 0.02 m³ 

 
 

   
 

Estrutura de madeira e gesso - 
0.110 m 2 m² 0.23 m³ construir  

110mm  

    
 

      

2  
2 m² 0.23 m³ 

 
 

   
 

Estrutura de madeira e gesso - 
0.150 m 6 m² 0.91 m³ construir  

150mm  

    
 

      

1  
6 m² 0.91 m³ 

 
 

   
 

Estrutura de metal com contraplcado 
0.080 m 20 m² 1.62 m³ construir  

marítimo para copa- 80mm  

    
 

      

7  
20 m² 1.62 m³ 

 
 

   
 

Estrutura metálica com gesso 
0.100 m 2 m² 0.21 m³ construir  

cartonado - 100mm  

    
 

      

1  
2 m² 0.21 m³ 

 
 

   
 

Estrutura metálica com gesso 
0.080 m 1 m² 0.06 m³ construir  

cartonado hidrófugo para IS - 80mm  

    
 

      

1  
1 m² 0.06 m³ 

 
 

   
 

Estrutura metálica e gesso cartonado 
0.120 m 1 m² 0.12 m³ construir  

hidrófugo - 120mm  

    
 

      

1  
1 m² 0.12 m³ 

 
 

   
 

Revestimento interior de azulejo para 
0.036 m 6 m² 0.23 m³ construir  

IS - 36mm  

    
 

      

3  
6 m² 0.23 m³ 

 
 

   
 

Tijolo duplo - 247mm 0.247 m 5 m² 1.20 m³ construir 
 

      

1 5 m² 1.20 m³ 
Quantidade total: 43 111 m² 7.65 m³ 
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ANEXO 8 – QUANTIDADE DE PAVIMENTOS EXISTENTES E A CONSTRUIR 

Quantidade de Pavimentos existentes 
 

Floor Assembly Área Perímetro Finalidade 
    

    
Pedra e betão - 250mm 100 m² 45.57 m Existente 

    

Pedra e betão - 250mm 2 m² 5.78 m Existente 
    

2 
102 m² 51.34 m 

 

  
Soalho de madeira - 

64 m² 33.11 m Existente 270mm 
    

Soalho de madeira - 
1 m² 3.84 m Existente 270mm 

    

Soalho de madeira -  
3.80 m Existente 

270mm  
    

Soalho de madeira - 
86 m² 39.69 m Existente 270mm 

    

Soalho de madeira - 
1 m² 4.47 m Existente 270mm 

    

Soalho de madeira - 
91 m² 39.75 m Existente 270mm 

    

6 
242 m² 124.66 m 

 

  
Soalho de madeira - 

11 m² 17.34 m Existente 310mm 
    

Soalho de madeira - 
32 m² 23.15 m Existente 310mm 

    

2 
42 m² 40.50 m 

 

  
Terra 250mm 65 m² 43.82 m Existente 

    

1 
65 m² 43.82 m 

 

  
Vidro 25mm 2 m² 5.84 m Existente 

    

1 2 m² 5.84 m  
Quantidade Total: 12 454 m² 266.15 m  
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Quantidade de Pavimento a construir 
 

Floor Assembly Área Perímetro Finalidade 
 

     

Copa    
 

     

Azulejo cozinha 5 m² 9.94 m construir 
 

     

I.S. P0.n0    
 

     

Soalho de 
2 m² 5.53 m construir  

madeira 
 

     

I.S. P1.n1 
   

 

     

Soalho de 
5 m² 8.62 m construir  

madeira 
 

     

I.S. P1.n2 
   

 

     

Soalho de 
3 m² 6.59 m construir  

madeira 
 

     

I.S. P1.n3 
   

 

     

Soalho de 
4 m² 7.82 m construir  

madeira 
 

     

I.S. P2.n4 
   

 

     

Soalho de 
3 m² 7.89 m construir  

madeira 
 

     

I.S. P2.n5 
   

 

     

Soalho de 
3 m² 7.91 m construir  

madeira 
 

     

I.S. P2.n6 
   

 

     

Soalho de 
3 m² 6.55 m construir  

madeira 
 

     

I.S. P2.n7 
   

 

     

Soalho de 
4 m² 7.78 m construir  

madeira 
 

     

Quantidade 
31 m² 68.62 m 

 
 

total: 9  
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ANEXO 9 – PLANTA ORIGINAL DE AMARELOS FORNECIDA 
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ANEXO 10 –PLANTA DE AMARELOS 
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Rua Duque Terceira, n.os 93-114, Porto

001.ARQ.demolições , plantas piso 0, 1, 2 e cobertura 1:100

Artur Martins Domingos

2015.06.18

régua de soalho a remover para análise da estrutura do piso

a demolir

resíduos de obra a remover (conforme indicação do CRMPorto)

desaterro - este deverá realizar-se até à cota indicada, tendo em atenção as fundações das paredes
adjacentes

remoção de revestimentos para averiguação do estado de conservação das paredes preexistentes

deste lado, remover revestimentos até à altura da bandeira da porta adjacente. O corte de elementos
estruturais desta parede deverá ser previamente avaliado pela Engenharia de Estruturas e pela
Arquitetura.

cota altimétrica do existente/proposta

_todos os elementos/materiais que se considerem passíveis de reutilização devem ser separados e
guardado - rodapés e azulejos ou outros

_devem ser protegidos tetos/rodapés e outros elementos que nestas obras não se considerem para
demolir

a)

b)

a)a)

a)

b)

planta piso 2planta cobertura planta piso 1 planta piso 0
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ANEXO 11 – PLANTA DE VERMELHOS 
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