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RESUMO
A comprovação do desempenho das edificações é um desafio para os
profissionais da área de projetos que precisa ser superado. Neste trabalho partiu-se
do princípio que é possível desenvolver projetos de arquitetura com base nos
conceitos de desempenho e que os softwares BIM podem facilitar este processo.
Estudou-se o processo de projeto de arquitetura, a questão do desempenho das
edificações, incluindo a norma de desempenho ABNT NBR 15575, o formato dos
dados de desempenho de sistemas construtivos existentes, a questão da
modelagem da informação, conceitos e ferramentas de projeto, dentre as quais
alguns dos principais softwares de arquitetura BIM, a questão dos objetos
paramétricos e bibliotecas de objetos, além da questão da interoperabilidade. Em
seguida desenvolveu-se um estudo de caso dividido em duas partes: a coleta e
organização das informações de dois sistemas construtivos, com destaque para a
questão dos valores de desempenho, para modelagem de objetos paramétricos; e
desenvolvimento de um projeto de arquitetura com base nos conceitos de
desempenho da NBR 15575, com variantes dos sistemas construtivos estudados.
Foram identificadas algumas dificuldades que, por hora, limitam o potencial das
ferramentas BIM em facilitar a comprovação, por parte dos arquitetos, dos critérios
de desempenho das edificações.
Palavras-chave: Projeto de arquitetura, desempenho de edifícios, ABNT NBR 15575,
BIM.

ABSTRACT
Project design based on building performance criteria on BIM tools
To prove a buildings performance is a big challenge for architects which has to
be mastered. This dissertation is based on the believe that it is viable to design
projects based on building performance criteria and that BIM tools can make this
process easier. One studied the project design process, general building
performance criteria, the building performance criteria of NBR 15575, project design
tools, the BIM concept, BIM tools, parametric objects, object libraries and
interoperability. Later one developed a study case divided in two parts: the gathering
and organizing of performance data of two popular construction systems, prepairing
the information for the development of parametric objects; and the design of a small
project with the systems previously studied, using the building performance criteria of
NBR 15575. Some difficulties were identified, which, for now, hinder the use of the
full potential of BIM tools to make the proving of a buildings performance, by
architects, easier.
Key Words: Project design, building performance, ABNT NBR 15575, BIM.
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1

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos observamos o crescimento paralelo de dois grandes

paradigmas na área de desenvolvimento de projetos: a formalização e exigência de
critérios de desempenho para edifícios e a modelagem da informação da construção
(building information modeling – BIM). O primeiro tem base fatores históricos e a
necessidade de aumentar a qualidade das edificações, o segundo, de vem de uma
demanda de organizar a informação e o desenvolvimento de projetos, facilitar a
gestão de obra e fase de uso da construção e de obter maior qualidade no ciclo de
vida das edificações.
Com a entrada em vigor da ABNT NBR 15575, no primeiro semestre de 2013,
os critérios de desempenho dos edifícios nesta contidos passam a ser uma premissa
de projeto. A comprovação do desempenho em edifícios já é obrigatória em outros
países. De acordo com Maria Angélica Covelo Silva, “nos países desenvolvidos, o
seguro exige que o atendimento a normas seja demonstrado pelas empresas”
(TÉCHNE, 2011). O Brasil segue a mesma tendência. Isso é, toda a cadeia da
construção civil precisa se adaptar. Fornecedores precisarão disponibilizar seus
produtos com as características de desempenho e especificadores precisarão
contemplar estas para suas decisões.
No Brasil, empresas de materiais, componentes e sistemas construtivos tem
sido incentivadas a avaliar seus produtos pelos Planos Setoriais da Qualidade (PSQ)
e pelo Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SiNAT).
Além de se tornar exigência normativa, a questão do desempenho é relevante
na comercialização e ocupação de edifícios. De acordo com Losso et al (2004), os
usuários estão com um nível de exigência cada vez maior. Aspectos qualitativos e
quantitativos estão sendo amplamente considerados ao se propor e, posteriormente,
ao se ocupar o objeto arquitetônico. Isso é, os usuários finais, apesar de não
necessariamente dominarem os conceitos técnicos são capazes de avaliar a
adequação de um imóvel às suas necessidades pessoais e possibilidades
financeiras.
Quanto mais complexo o projeto e maiores as limitações colocadas, mais
difícil manter o atendimento às premissas de projeto, ao escopo e ao cronograma e
mais evidente a necessidade de utilização de técnicas de organização da
informação conforme critérios pré-estabelecidos e de conhecimento geral, como a
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modelagem da informação da construção e apoio em softwares, como aqueles
desenvolvidos com base nos conceitos do BIM.
Em entrevista, o professor Ricardo Toledo dos Santos coloca que a adoção
do BIM resulta em ganho de velocidade. “Não só no projeto como na obra, os
ganhos são determinantes. Erra-se menos, há menos retrabalho, a execução vai
mais rápido. O BIM é a ferramenta ideal em um momento como este. Todos os
agentes do mercado estão percebendo isso e vão caminhando na direção de adotálo rapidamente” (TÉCHNE, 2011).
Com base nos conceitos da modelagem da informação da construção foram
desenvolvidos diversos softwares, dentre os quais softwares de desenvolvimento de
projeto de arquitetura, com múltiplas funções como cruzamento e inserção de dados
e visualizações em 3D. Acredita-se que o conceito da modelagem da informação, os
softwares de arquitetura desenvolvidos com base nestes, e ferramentas correlatas,
poderão ser utilizados também para incluir e facilitar a inserção, por arquitetos, dos
critérios

de

desempenho

de

edifícios

da

NBR

15575,

no

processo de

desenvolvimento de projetos.
O sucesso na implantação do BIM no processo de projetos, assim como a
incorporação das questões de desempenho como premissa de projeto está ligado
com a capacidade e preparo das pessoas envolvidas no processo, em compreender
estas questões. O profissional de arquitetura que desenvolve um projeto com auxílio
de ferramentas BIM precisa ter visão geral sobre as disciplinas de projeto e
conhecimentos básicos sobre cada uma delas além de capacidade de trabalhar em
grupo respeitando escopos e prazos.
Os recursos oferecidos por modelos computacionais paramétricos são
extremamente amplos, contemplando desde produção de material gráfico até
especificações técnicas e comportamento da edificação.
A base de informações técnicas que alimenta estes programas está
começando a ser construída juntamente com os padrões de formato e linguagem a
serem adotados e métodos de organização, acúmulo e acesso a informação. Apesar
de ainda não estar consolidada, acredita-se que seja interessante incluir esta base
no processo de projeto imediatamente de forma que sua aplicação possa ser feita de
forma escalonada acompanhando a construção do conhecimento dos usuários e
expansão da quantidade e organização da informação da construção.
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O desenvolvimento de projetos com softwares BIM já é uma realidade no
mercado brasileiro. Apesar de ainda não haver pleno uso dos recursos disponíveis,
alguns projetos já se utilizam de ferramentas de compatibilização de projetos
complementares e levantamento de quantitativos. Segundo Nakamura (2011),
algumas empresas como a Petrobras, tentam, há muito tempo, exigir o BIM na
construção de seus edifícios. A Unidade de Operações de Exploração e Produção
da Bacia de Santos (UO-BS), no bairro do Valongo, em Santos (SP), por exigência
da estatal, terá o projeto executivo inteiramente desenvolvido em BIM nas disciplinas
de arquitetura, estruturas, instalações prediais e fundações.
Acredita-se que a inclusão sistematizada dos resultados das avaliações de
desempenho de componentes e sistemas construtivos em um banco de dados com
acesso universal, com sistema de busca por critérios de desempenho, seria de
grande utilidade a projetistas, facilitando a identificação e especificação de
componentes

e

sistemas

construtivos

para

desenvolvimento

do

modelo

arquitetônico. Este, por sua vez, poderia ser utilizado em estudos de desempenho,
como simulações, e como referência na documentação de comprovação do
desempenho da edificação.
1.1

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo abordar a questão do desenvolvimento de

projetos de arquitetura com base nos conceitos de desempenho em software BIM
através do desenvolvimento de um estudo de caso.
1.2

Justificativa
A comprovação do desempenho das edificações é um desafio para os

profissionais da área de projetos que precisa ser superado. Isso se deve
parcialmente a lacunas de conhecimento e aos métodos tradicionais de
desenvolvimento de projeto, com informação difusa e representações gráficas em
desenhos bi-dimensionais e outras formas de documentos elaborados de forma
paralela, a abordagem da questão do desempenho de forma abstrata e à falta de
acesso a informações sobre desempenho dos materiais, componentes e sistemas
construtivos.
Fornecedores de componentes e sistemas construtivos estão avaliando seus
produtos para obtenção dos valores exigidos em norma que, possivelmente, serão
disponibilizados ao público como pré-requisito para venda. Exemplos de avaliações
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realizadas são, por exemplo, os documentos de Avaliação Técnica – DATecs,
disponíveis no site do Ministério das Cidades.
Ao mesmo tempo popularizam-se o conceito e as ferramentas BIM. Um dos
grandes atrativos das ferramentas é a possibilidade de agregação de informação de
diversas disciplinas em um único modelo, acessível e operável por todas as
disciplinas de projeto e em vários formatos. Funções como geração de quantitativos
de materiais, ou simulações simples, como sombreamento, já são comuns.
Simulações mais complexas como desempenho térmico, estrutural e outros estão
em pleno desenvolvimento com primeiros resultados positivos.
A necessidade de comprovação do desempenho das edificações conforme
norma e a popularização dos softwares BIM são duas realidades que podem se
complementar caso sejam incorporadas como premissas para o desenvolvimento do
projeto.
A organização e disponibilização dos dados de desempenho de componentes
e sistemas construtivos em bancos de dados padronizados, ou de forma associada a
bibliotecas virtuais de componentes paramétricos utilizados em softwares BIM, pode
trazer contribuições significativas à qualidade dos projetos de arquitetura
apresentados. O recurso não cobre lacunas de formação de profissionais de projeto,
no entanto pode facilitar seu trabalho quanto ao atendimento a normas como a
ABNT NBR 15575.
A bibliografia indica que a plena utilização do potencial dos modelos
paramétricos é uma tarefa complexa que ainda precisa ser trabalhada em muitos
aspectos. No entanto, é a partir da colocação de demandas e exploração de
possibilidades que serão norteados os esforços de desenvolvimento de software e
aprimoramento das competências do usuário.
1.3

Metodologia
Para atingir o objetivo proposto (item 1), estudou-se o processo de projeto de

arquitetura da ótica da gestão da informação na apresentação de projetos (item 2), a
questão do desempenho das edificações, incluindo a norma de desempenho ABNT
NBR 15575 (ítem 3), o formato dos dados de desempenho de sistemas construtivos
existentes, a questão da modelagem da informação, conceitos e ferramentas de
projeto (item 4), dentre as quais alguns dos principais softwares de arquitetura BIM,
a questão dos objetos paramétricos e bibliotecas de objetos (item 5), além da

21
questão da interoperabilidade (item 5.5), fundamental para o pleno aproveitamento
das informações contidas nos modelos de informação da construção.
Em seguida procurou-se aplicar praticamente os conceitos estudados (item
6). A aplicação prática consiste na coleta das informações de dois sistemas
construtivos distintos, com destaque para a questão dos valores de desempenho,
para modelagem de objetos paramétricos (item 6.1) e utilização da informação
coletada para desenvolvimento de um projeto de arquitetura com premissa de
atendimento desta norma, em software BIM, incluindo a tentativa de modelagem das
variações dos sistemas construtivos selecionados (item 6.2).
Finalmente avaliou-se o trabalho realizado levantando-se as dificuldades
encontradas e perspectivas futuras (item 7).
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2

PROJETOS DE ARQUITETURA
Na bibliografia existem muitas formas de definir o significado da palavra

“projeto”. As opções mais abstratas são no sentido de “processo de realização de
idéias” ou “atividade criativa, intelectual, baseada em conhecimento e experiência”.
Segundo Melhado e Agopyan (1995) “o projeto deve ser encarado como informação,
a qual pode ser de natureza tecnológica ou de cunho puramente gerencial”, ainda
segundo os mesmos autores, “projeto é uma atividade ou serviço integrante do
processo de construção, responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e
transmissão das características físicas e tecnológicas especificadas para uma obra,
a serem consideradas na fase de execução”. Segundo o IAB – Instituto de Arquitetos
do Brasil, “o objetivo principal do projeto de arquitetura da edificação é a execução
da obra idealizada pelo arquiteto que deve se adequar aos contextos naturais e
culturais em que se insere e responder às necessidades do cliente e futuros usuários
do edifício”. Já o Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Arquitetura e
Urbanismo da AsBEA (Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura) traz que
“a elaboração de um projeto é um processo complexo que envolve, além dos
projetos em si, diversas interfaces com outras especialidades técnicas”.
Segundo Ferreira (2007), é da natureza da fase de projeto levantar todas as
informações possíveis e pensar em diversas possibilidades de solução para o objeto
projetado, sendo o projeto um processo de “afunilamento de informações”. Segundo
Ferreira (2007) “no setor de projetos, muitos agentes de diversas especialidades
trabalham, intervindo em momentos e profundidades diferentes”. O projeto de
arquitetura é desenvolvido em conjunto com vários outros, como, por exemplo, os
projetos de instalações prediais, estruturas e paisagismo.
O desenvolvimento de um projeto de edifício envolve profissionais de várias
áreas com métodos de representação, prioridades e entendimento do espaço
bastante diversificados. Para que estes consigam desenvolver seus projetos
reduzindo incertezas e retrabalho, é preciso que o fluxo de informações entre estes
seja muito bem gerido, e que haja disposição para trabalho em equipe. O trabalho
em equipe exige concessões, cooperação e um entendimento mínimo de cada uma
das partes envolvidas no desenvolvimento de projeto sobre as demais disciplinas. É
preciso que se utilizem linguagens e convenções semelhantes e que o foco seja
comum, por exemplo, o desempenho do edifício em desenvolvimento.
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Em projetos menores, um mesmo profissional, por exemplo, o arquiteto, pode
assumir diversas funções sendo responsável não apenas pelo projeto espacial do
edifício, mas também por dimensionamento de instalações e eventuais simulações,
sendo inclusive possível que esteja presente na fase de construção, no canteiro de
obras. Neste caso, a comunicação e o fluxo da informação enfrentam menos
obstáculos, uma vez que grande parte do trabalho pode ser realizado mentalmente,
sem precisar ser formalizado em documentos. Já quanto maior e mais complexo o
projeto, maior a tendência de especialização dos envolvidos e maior a necessidade
de organização da informação conforme um padrão pré-definido.
De acordo com a ABNT NBR 13531, um projeto de arquitetura deve ser
estruturado em Etapa de Levantamento, Programa de Necessidades, Estudo de
Viabilidade, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto legal, Projeto Básico e Projeto
Executivo.
O projeto se inicia com o levantamento de dados físicos, técnicos, legais e
jurídicos, sociais, econômicos e financeiros, entre outros.
Em seguida, na fase de elaboração do programa de necessidades, é feito o
levantamento de exigências de caráter prescritivo ou de desempenho que
contemplam desempenho estrutural, segurança ao fogo, segurança no uso,
estanqueidade, conforto higrotérmico, pureza do ar, conforto acústico, conforto tátil,
ergonomia, higiene, adequação espacial, durabilidade e economia.
A partir do estudo de viabilidade passam a ser consideradas alternativas para
atender às demandas anteriormente colocadas incluindo soluções técnicas,
características e dimensões dos espaços. O projeto vai constantemente sendo
aprimorado até o projeto executivo que contempla as demandas colocadas e
descreve completamente o edifício com todas as suas especificações e
características geométricas.
Buscando reduzir o universo de variantes sobre a composição dos projetos
até então elaborados, foi desenvolvido por Abece, Abrasip e Asbea, com
particiapação de Secovi-SP, Sindinstalação e Sinduscon-SP, o Manual de Escopo
de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo. Este manual divide o processo
de desenvolvimento de projeto em fases e descreve clara e cuidadosamente o
escopo dos serviços envolvidos em cada uma delas. Para cada fase são listados
serviços essenciais, serviços específicos e serviços opcionais. As primeiras fases do
projeto fazem paralelos com as etapas sugeridas pela NBR 13531. As duas últimas
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fases não fazem paralelo com a referida norma, no entanto são consideradas
constituintes de um projeto de arquitetura. As fases do manual são as seguintes:
• Fase A – Concepção do Produto (Estudo preliminar (EP) e sub-fases,
conforme NBR 13531) que compreende as atividades essenciais de
levantamento de dados/ restrições físicas e legais, quantificação do potencial
construtivo do empreendimento, concepção e análise de viabilidade de
implantação do empreendimento e concepção e análise de viabilidade das
unidades/ pavimentos tipo do empreendimento.
• Fase B – Definição do Produto (Ante-Projeto (AP) e sub fases, conforme NBR
13531) que compreende as atividades essenciais de consolidação da
quantificação do potencial construtivo das áreas e número total de unidades,
solução preliminar de implantação, solução preliminar de pavimentos/
unidades, solução preliminar dos elementos de cobertura, solução preliminar
dos cortes, solução preliminar das fachadas, solução preliminar dos sistemas,
métodos construtivos e materiais e acabamentos, consolidação nos
documentos arquitetônicos gerados nesta fase, documentação gráfica do
projeto legal municipal e memoriais descritivos exigidos pela legislação
municipal.
• Fase C – Identificação e solução de interfaces (Pré-executivo e projeto básico
(PB), conforme NBR 13531) que compreende as atividades essenciais de
consolidação dos sistemas, métodos construtivos e materiais e acabamentos,
consolidação de implantação, consolidação de todos os ambientes, de todos
os ambientes, de todos os pavimentos/ unidades, consolidação de elementos
de cobertura, consolidação dos cortes, consolidação das fachadas,
atendimento de eventuais comunicações e correções na documentação legal,
e compatibilização formal dos documentos arquitetônicos gerados nesta fase
com as demais especialidades e consultorias.
• Fase D – Projeto de detalhamento das especialidades (Projeto executivo
(PE)/ Detalhamento, conforme NBR 13531) que compreende as atividades
essenciais de consolidação das soluções de métodos construtivos e materiais
de acabamento, consolidação de implantação, consolidação de todos os
ambientes, em todos os pavimentos/ unidades, solução definitiva dos
sistemas de coberturas, cortes e fachadas, detalhamento de áreas molhadas,
escadas e rampas, detalhamento construtivo específico, detalhamento básico
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de esquadrias e elementos de ferro, alumínio, madeira e vidro, de muros de
divisa, piscinas e elementos de água, além de elaboração de tabelas de
acabamentos.
• Fase E – Pós entrega do projeto, que compreende as atividades essenciais
de apresentação do projeto, esclarecimento de dúvidas e acompanhamento
básico da obra.
• Fase F – Pós entrega da obra, que compreende as atividades essenciais de
avaliação e validação do processo de projeto.
A mesma iniciativa elaborou outros manuais da mesma série, sobre projetos
de disciplinas complementares como estrutura, elétrica, hidráulica e ar-condicionado,
além de material sobre coordenação de projetos. Segundo o Manual, “aos poucos, a
construção brasileira irá ganhar orientações mais precisas de quais projetos são
necessários para cada tipo de empreendimento e o que deve ser considerado por
cada um deles, no que se refere à documentação técnica necessária, para que
alcancem um nível de excelência não só em sua construção, mas também durante
toda a sua vida útil”.
A série foi iniciada antes da popularização do conceito e dos softwares BIM,
que transferem algumas das decisões de projeto para etapas anteriores do projeto.
No entanto, apesar deste descompasso, considerou-se o material uma referência
relevante para a discussão do processo de projeto, uma vez que descreve e
formaliza conceitos e obrigações anteriormente vagas, representando um passo
importante na organização do processo de projeto e na facilitação do trabalho
relacionado ou mesmo simultâneo das equipes envolvidas no processo. Considerase que a inclusão do conceito de “vida útil” do edifício na etapa de projeto é um
indício significante da relevância do material. Além disso, a formalização da
informação que deve estar contida em cada disciplina de projeto pode nortear a
organização e seleção de informações para modelos de informação da construção.
O manual de escopo de projetos e serviços de arquitetura e urbanismo foi utilizado
como referência para a elaboração do projeto que integra o estudo de caso, no item
6.2 desta dissertação.
Juntamente com a necessidade de se formalizar a organização e conteúdo
dos projetos surgiu a necessidade de se encontrar meios de gerir paralelamente as
atividades correlatas de várias equipes. Neste contexto surgiu o conceito de “projeto
simultâneo” (PS). Segundo Ferreira (2007), este conceito abrange diversos
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conceitos, no entanto é possível afirmar que o foco é sugerir mudanças gerenciais
que permitam o trabalho em paralelo para assim atingir um tempo menor de
produção aproveitando todas as vantagens que isso possa representar. Do conceito
de projeto simultâneo, deriva a atividade de Engenharia Simultânea (ES). Segundo
Fabrício (2002), inspirada na indústria automobilística, a indústria da construção
experimenta

a
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deste

processo

nas

fases

de

concepção

e

desenvolvimento de produtos. Ou seja, considera-se desde o início do projeto todas
as demandas que possam surgir, desde as demandas dos profissionais de projeto,
como compatibilidade entre projetos e conformidade com normas, passando pelas
demandas dos trabalhadores e fornecedores envolvidos no processo de produção
até a demanda dos usuários do produto. A aplicação de algo semelhante à
construção civil seria interessante. A aplicação de um conceito da indústria à
construção civil não pode ser feita literalmente, uma vez que existem diferenças
significativas no volume e uniformidade de produtos, estrutura, organização,
disposição em trabalhar conjuntamente dos envolvidos nos diversos projetos que
compõe o produto final – projeto de edificação e nas variáveis às quais está sujeita a
fase de execução. Assim, embora conceitualmente simples, a aplicação do conceito
de projeto simultâneo, principalmente no que diz respeito ao fluxo de informação
entre os envolvidos, mantém-se como desafio.
O processo de formação de profissionais da área da construção não foca
estratégias de aprimoramento de desenvolvimento de projetos. O curso de
arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) é extremamente
segmentado. Oferece formação em disciplinas de humanas como história e
planejamento urbano, disciplinas de exatas, como conforto, cálculo, mecânica dos
solos, e disciplinas de projeto, onde são aplicados tanto conceitos de humanas,
como de exatas. Apesar de relacionadas, as disciplinas são ministradas de forma
majoritariamente isolada, sem que haja evidência de sua relação ou introdução de
conceitos como o projeto simultâneo. No entanto, há indícios de esforços no sentido
de ampliação do universo de considerações para o desenvolvimento de projeto.
Entre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo –
FAUUSP e a Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de São Paulo existe
um programa de intercâmbio onde alunos tem a oportunidade de, ao longo de no
mínimo dois anos, visitar disciplinas na faculdade que os recebe. O programa além
de contribuir para a formação multi disciplinar dos participantes proporciona para os
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alunos, de forma geral, a oportunidade de trabalhar com profissionais que no meio
profissional atuam em disciplinas distintas do projeto, ampliando a compreensão
sobre as questões envolvidas.
Se por um lado a busca por formas de viabilizar e otimizar a atividade de
desenvolvimento de projetos relacionados de forma paralela e com o mínimo de
incertezas é uma constante no estudo de métodos de elaboração de projeto e
desenvolvimento de software, por outro, Sheer et al. (2007), apontam que o
processo de projeto no Brasil ainda é bastante arcaico em relação às outras
indústrias. Apesar de haver tendências de modernização e consciência sobre a
importância de recursos computacionais e tecnologia da informação, é notável o
percentual de profissionais com domínio restrito de ferramentas de projeto básicas.
Ainda são comuns as trocas de informações na forma de papel, o desenvolvimento
de projetos complementares de forma isolada, os erros de compatibilização e a
dificuldade generalizada no gerenciamento das diversas disciplinas de projeto. Além
da deficiência tecnológica, Mitidieri (1998), aponta que também existem deficiências
no conhecimento, quanto à compreensão e identificação das exigências de caráter
humano

e

necessidades

econômicas,

dificuldades

no

estabelecimento

de

parâmetros para avaliação da durabilidade, e falta de educação ou cultura quanto
aos benefícios da aplicação do conceito de desempenho.
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3

DESEMPENHO
Dentre os muitos conceitos e informações que precisam ser gerenciadas ao

longo do processo de desenvolvimento de projeto, está o conceito de desempenho
dos edifícios. Segundo Bitterman (2009), projetos de arquitetura têm impacto
decisivo sobre nossas vidas. Satisfazem nossas necessidades básicas de
segurança, abrigo e interação social. O desempenho do edifício influencia a
interação entre usuários, suas sensações e produtividade, além de consumo de
energia, potencial de modificação, de reciclagem e aspectos da vida útil do edifício.
O desempenho de um edifício e sua capacidade de atender às necessidades
do usuário depende de critérios subjetivos, e muitas vezes de difícil compreensão,
como, por exemplo, aspectos de percepção visual (BITTERMANN, 2009); e técnicas
como desempenho estrutural, segurança ao fogo, estanqueidade, desempenho
térmico, desempenho acústico e durabilidade, apresentados na norma técnica ABNT
NBR 15575.
O atendimento a critérios de desempenho ligados a gostos pessoais e hábitos
como conforto tátil e adequação espacial depende da sensibilidade e capacidade
artística do arquiteto na concepção do projeto. Já a conformidade do projeto a
critérios técnicos, que podem ser quantificados e analisados com base em
conhecimento específico, ensaios e dados estatísticos, depende do repertório,
acesso a informações do profissional especificador. Isso é, o profissional deve ter
boas noções tanto de disciplinas de humanas como técncias.
O conceito de desempenho já consta nos Códigos de Edificações de diversos
países como Inglaterra, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, Holanda e Canadá, entre
outros.
3.1

Histórico
O conceito de desempenho já era abordado pelo arquiteto e engenheiro

romano Vitrúvio, antes do início da era cristã. Em seu tratado de dez livros,
entitulado “da Arquitetura” (tradução livre), está descrita a tríade Vitruviana “firmitas,
utilitas, venusta” utilizada para definir as características mínimas de um edifício, em
tradução livre, desempenho estrutural, utilidade e beleza. Além deste conceito
apresenta uma série de soluções prescritivas para a construção das mais variadas
tipologias.
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Segundo Mitidieri (1998), o conceito de desempenho aplicado à construção
como conhecemos hoje data do final da década de 60, à partir da qual surgiram
publicações, posicionamentos de profissionais do setor. Em 1972 surgiu o Grupo de
trabalho W60 do CIB, e, em 1972, à partir de esforços da RILEM-ASTM_CIB, foi
realizado o primeiro simpósio internacional, na Philadelphia. Em 1977 foi realizada a
primeira de uma série de conferências sobre desempenho, tendo como tema a
“Avaliação de Desempenho de Fachadas de Edifícios”.
Segundo Mitidieri (1998), “há anos atrás, a construção de edifícios
habitacionais empregava um número relativamente reduzido de produtos e sistemas
construtivos. O comportamento de tais produtos era bem conhecido pelos
projetistas, construtores, incorporadores e agentes promotores de obras públicas ou
privadas, em função da experiência acumulada ao longo dos anos no emprego
desses produtos e respectivas técnicas construtivas”. Esse conhecimento resumiase na chamada “arte de bem construir”. O edifício “bem construído” tinha como
característica intrínseca um bom desempenho. Porém, o critério era subjetivo.
A demanda pela quantificação e definição de critérios de desempenho, tal
qual entendemos hoje, e tal qual consta em normas específicas como a NBR 15575,
começou a surgir no início do final do século XIX e início do século XX em meio a
intensas transformações sociais e econômicas.
Segundo Kopp (1990), no que após a unificação do território se tornaria a
Alemanha, viviam em 1816, 15 milhões de habitantes; em 1914, 68 milhões. Em
1871, 36% da população vivia nas cidades; em 1914 60%. Em 1851 existiam na
futura Alemanha apenas 5 cidades com mais de 100.000 habitantes, passando-se
para 48 às vésperas da primeira-guerra. Ou seja, houve modificações importantes
no tamanho das cidades e consequentemente aumento vertiginoso na demanda
habitacional.
Com a industrialização a população rural passou a migrar para as cidades em
busca de emprego nas linhas de produção. O descompasso entre construção de
unidades habitacionais e crescimento do número de habitantes rapidamente gerou o
surgimento de cortiços. As Mietskasernen alemãs são um exemplo representativo.
Construídas com a função de habitação operária, em conjuntos de sucessivos de
apartamentos voltados para pátios internos, sem levar em consideração questões de
saneamento, iluminação, ventilação, isolamento térmico, e outros, tornaram-se
rapidamente insalubres. Com a crise econômica de 1929, houve acentuação da
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precariedade das condições habitacionais.

Em 1929 havia 2 milhões e 800 mil

desempregados na Alemanha, já em 1932, 8 milhões. O número de habitações
construídas caiu de 318.000 em 1929, para 140.000 em 1932 com descaso ainda
maior em relação ao conforto e à área das unidades. A precariedade das condições
de vida na Europa motivou a emigração de diversas famílias, inclusive para o Brasil,
em busca de melhores condições de vida.
Até a metade do século XIX, segundo Toledo (2007), a exemplo de outras
cidades, a cidade de São Paulo ainda era majoritariamente composta por edifícios
de taipa de pilão com uma população inferior a 30.000 habitantes, ou seja, a
construção era feita de forma tradicional, com base em dados empíricos, técnicas e
soluções consagradas com um desempenho que atendia às demandas dos
usuários. Já no final do século XIX, com a chegada da ferrovia e consequente
facilitação do acesso entre cidade, campo e litoral, a cidade passou de ponto de
passagem a centro urbano e comercial atraindo os latifundiários do interior do estado
e imigrantes europeus. Em 1890 a cidade abrigava 64.934 pessoas, 239.820 em
1900 e 579.033 em 1910 (IBGE). Ou seja, houve uma modificação drástica na
paisagem urbana. Com o conhecimento dos imigrantes recém chegados e facilitação
do acesso entre cidade e porto, viabilizando o abastecimento com materiais
construtivos, surgiram tipologias e sistemas construtivos diferentes da taipa, no
entanto similares a aquilo que os imigrantes construíam em suas terras natais, sem
levar em conta, especificamente as necessidades e materiais locais. Ou seja, apesar
da diversificação dos sistemas construtivos, o que poderia aumentar o acesso a
imóveis, não houve preocupação específica com a questão do desempenho.
As mudanças sociais e econômicas do final do século XIX e início do século
XX fizeram repensar-se as estruturas e valores. Surgiram movimentos como o
modernismo nas artes, socialismo na política. O descontentamento com a situação
política e social teve desdobramentos heterogêneos, porém observa-se em comum a
busca, pelo proletariado, por soluções para as condições de vida precárias. Um dos
reflexos destas transformações sobre a arquitetura é, dentro do movimento
moderno, o surgimento da arquitetura para as massas que tinha como premissa a
exclusão do supérfluo pela adoção de formas simples, foco na funcionalidade, e
repetição ou massificação, o que ajudaria a tornar habitações “dignas” acessíveis a
todos.
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Juntamente com as inovações ideológicas no Brasil, estava também, como na
Europa, o estudo dos novos materiais. Segundo Vargas (2001), fundou-se a Escola
Politécnica de São Paulo em 1894, com aulas de Resistência dos Materiais e
Estabilidade das Construções. Desde 1898 havia aulas práticas de técnicas
elementares e laboratórios de ensaios. O primeiro relatório de pesquisa tecnológica
realizada no Brasil, o Manual de resistência dos Materiais, é de 1905 e resume as
propriedades mecânicas de vários materiais de construção. Em 1913 já apareciam
lições sobre o cálculo de concreto armado nas apostilas de aula do Professor Paula
Souza. Do mesmo ano data um registro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de
São Paulo, de prova de carga realizado sobre um pavimento do edifício da Rua
Direita, n° 7.
A primeira instituição brasileira diretamente correlacionada com a pesquisa
tecnológica foi a estação Experimental de Combustíveis e Minérios, a segunda, o
Laboratório de Ensaios de Materiais (LEM), da Politécnica, em 1926. Este realizou a
pesquisa tecnológica necessária para a indústria da construção civil na solução de
problemas decorrentes do surto de construção de estruturas de concreto armado,
que irrompeu na época.
Os primeiros edifícios em concreto armado para escritórios em São Paulo
foram o Sampaio Moreira (1924) e o Martinelli (1929). Segundo Toledo (2007), no
início do século XX, o “concreto armado começou, lentamente, a tomar o lugar dos
muros contínuos de alvenaria” em São Paulo. Ou seja, consolidava-se a substituição
do método tradicional de construir por um método inovador. O primeiro grande
edifício moderno brasileiro, que associava tanto técnica como as novas formas foi o
edifício Esther, de 1936. No entanto, foi só a partir do final da segunda guerra
mundial que se iniciou o lançamento de grandes empreendimentos imobiliários no
país.
A estética modernista é considerada a primeira estética da arquitetura
Brasileira. Ou seja, não era cópia nem adaptação de modelos desenvolvidos na
Europa e sim parte de um movimento global com uma expressão local. Logo, como
premissa de projeto não se teria a reprodução de um modelo estrangeiro e sim o
atendimento às demandas e clima locais, o que resulta em melhor conforto térmico e
possibilidade de adoção de matérias primas locais, o que, teoricamente, aumenta o
potencial de atendimento a demandas de desempenho para edificações locais. A
primeira construção com estética modernista é a casa da Rua Santa Cruz, de
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Gregori Warchavchik, de 1924. A disseminação do modernismo na arquitetura e
urbanismo pode ser vista nas décadas seguintes nas obras de Rino Levi, Niemeyer,
Lina Bo Bardi, entre outros, além de em cidades como Brasília, considerada uma
das cidades mais próximas dos princípios da Carta de Atenas de 1933.
Na Europa do pós-guerra 2a guerra mundial, algumas das soluções oferecidas
pelos novos materiais, como pré-moldados e concreto armado foram amplamente
empregadas. Os conjuntos habitacionais projetados conforme o “novo modo de
morar” pregado por modernistas, multiplicaram-se tendo expoentes representativos
como as “Plattenbauten”, na Alemanha (grande centro de disseminação do
movimento moderno e berço da Bauhaus), construídas com sistemas de painéis prémoldados de concreto armado. Outros exemplares foram construídos também nos
Países Baixos e Inglaterra. Um dos projetos icônicos neste contexto é a unité
d´habitacion, 1952, ícone da arquitetura modernista, de Le Corbusier, construída em
Marselha, na França.
Segundo Mitidieri (1998) apud Farhi (1996), logo após a segunda guerra
mundial, em 1945, foi criada a Aprovação Técnica de produtos inovadores para
construção, na França, visando avaliação do grande número de produtos inovadores
colocados no mercado, que prometiam uma construção rápida e de baixo custo.
Dentre os aspectos avaliados estavam segurança estrutural, resistência ao fogo,
estanqueidade, isolamento térmico, isolamento acústico e durabilidade. A avaliação
era feita de forma empírica, com base em poucos resultados, por uma comissão de
especialistas. A partir de 1947, com a criação do CSTB, houve progressos na
avaliação de desempenho com busca pelo maior embasamento científico.
Para que fosse possível avaliar estes sistemas construtivos inovadores, que
não possuíam histórico para análise de soluções comprovadamente bem-sucedidas,
foi necessário abordar a questão do desempenho de forma objetiva, definindo
exatamente o que deve ser atendido pelo edifício e suas partes e quais os métodos
para a avaliação. Segundo Mitidieri (1998), estes métodos são:
• ensaios e medidas, tanto em laboratório como em protótipos de partes do
edifício ou sistema construtivo;
• modelos matemáticos ou físico matemáticos que simulem o comportamento
do edifício;
• julgamento técnico, baseando-se no conhecimento científico de especialistas
e experiência acumulada;
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• inspeções realizadas em protótipos ou unidades já construídas e habitadas.
O conjunto de resultados e avaliações permite prever-se um comportamento
esperado, ou potencial. A existência de um método uniforme de análise e critérios
definidos viabiliza a avaliação da solução construtiva frente a determinado uso e
condições de exposição.
Além dos critérios técnicos, Mitidieri (1998), alerta para a necessidade de se
somar às disciplinas tradicionais da construção de edifícios (arquitetura e
engenharia) outras como: ergonomia, fisiologia, psicologia, sociologia, antropologia e
disciplinas especializadas (geriatria, por exemplo). Ou seja, além da conformidade a
critérios objetivos, a edificação deveria atender critérios subjetivos. A avaliação
proposta pelo Instituto de la Construccion de Edificios – ICE, para avaliação de
tecnologias para aplicação em habitação de interesse social, contempla as questões
humanas, sendo integrantes das equipes de avaliação sociólogos e psicólogos.
Segundo Mitidieri (1998), devido à necessidade da integração de normas de
desempenho e procedimentos comuns para avaliação e homologação de produtos,
em função do Mercado Comum Europeu, antecessor da União Europeia, foi criado,
em 1960, a UEAtc, composta por seis institutos de pesquisa, tendo hoje integrantes
de vários países e servindo como exemplo a institutos de pesquisa em todo o
mundo. Convencionou-se regras e critérios de avaliação que permitiram que
avaliações realizadas em um dos países membro fossem aceitas também nos outros
viabilizando a comercialização mais ampla de produtos da construção civil. Hoje,
existe o WFTAO – Organização Mundial de Aprovações Técnicas, que discute a
questão das avaliações.
No Brasil, a forma de avaliação de sistemas construtivos manteve-se empírica
por mais tempo, embora os primeiros embriões da análise técnica já tivessem sido
colocados. Segundo Mitidieri (1998), o Código de Edificações do Município de São
Paulo, de até 1975, coloca que “a avaliação de desempenho de uma vedação
vertical externa deveria ser feita de forma comparativa, tomando-se como exemplo
um muro de tijolos maciços, com revestimento em ambas as faces”, ou seja, um
sistema de vedações verticais tradicional. No código de 1992 não são colocadas
exigências deste tipo, no entanto, ainda há muitas exigências prescritivas e critérios
de avaliação vagos, como, por exemplo, “critérios de desempenho definidos pelos
projetistas”. A normalização referente a sistemas construtivos tradicionais tem
caráter predominantemente prescritivo, sendo os itens exigidos resultado de
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observação de soluções consagradas. Os critérios destas normas não podem ser
extrapolados a outros sistemas construtivos, por exemplo, sistemas construtivos
inovadores, como aqueles utilizados na reconstrução da Europa do pós-guerra, cuja
avaliação por critérios objetivos começava a ser realizada.
Segundo Mitidieri (1998), no Brasil, a partir da década de 1970, visando suprir
o déficit de habitações gerado pela migração da população do campo para as
cidades, houve construção de grandes conjuntos habitacionais. Segundo dados do
IBGE (2011) apud Ervati (2003) houve intenso deslocamento de populações do
campo para a cidade, no Brasil, entre os anos de 1960-1980. O fluxo populacional
vinha da Região Nordeste e dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul em direção aos núcleos industriais nos estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro. Nestes núcleos, foram desenvolvidos projetos como
o conjunto habitacional de Itaquera, em São Paulo, o Jardim São Paulo, em
Guaianazes, de 1982, o Canteiro do projeto Modelar da Cohab SP, em Heliópolis,
entre outros. Os canteiros serviram de laboratório para o uso de novas tecnologias
pelas companhias habitacionais. Em 1993 criou-se o PROTECH (Programa de
Difusão de Tecnologia para Construção de Habitação de Baixo Custo), vinculado ao
governo federal, com suas Vilas Tecnológicas e respectivas Ruas das Tecnologias.
Em cidades como Juiz de Fora – MG, Curitia – PR, Brasília – DF, entre outras.
Segundo Mitidieri (1998), a questão do desempenho já era abordada pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, na década de
1980, através do estabelecimento de diretrizes para avaliação do desempenho de
soluções inovadoras para habitações térreas unifamiliares. Artigos da série
“Tecnologia de Edificações”, publicadas na Revista “A Construção São Paulo”,
também já abordavam a questão, presente também em artigos da época.
Apesar do surgimento relacionado de arquitetura modernista, sistemas
construtivos inovadores e formalização da questão de desempenho, muitas obras
realizadas não conseguiram harmonizar as questões, sendo o fenômeno repetido
até hoje. A adoção de uma estética modernista não infere adaptação ao meio e a
adoção de formas consideradas conceitualmente “práticas” não implica em facilidade
de manutenção nem adequação às necessidades dos usuários. De fato, muitas das
obras arquitetônicas modernistas foram concebidas sem premissas de projeto
básicas, como a adequação ao meio de inserção ou ás necessidades do usuário.
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Na Europa, com a redução do déficit habitacional e aumento da capacidade
de consumo da população houve esvaziamento de alguns dos conjuntos
habitacionais do pós-guerra que não eram considerados adequados por seus
moradores. De acordo com Mitidieri (1998), problemas de ordem tecnológica ou
social, levaram a demolição de 105.000 unidades entre 1980 e 1986, apenas na
Inglaterra além de gerar custos significativos com reparos e reformas.
Assim como na Europa, alguns experimentos habitacionais brasileiros
apresentaram problemas patológicos como debilitação da segurança estrutural,
habitabilidade, degradação generalizada e durabilidade comprometida. Um exemplo
de esvaziamento nacional é o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, de
Affonso Eduardo Reidy, no Rio de Janeiro finalizado em 1952, apelidado de
“Pedregulho”, tido como ícone da arquitetura moderna. Construído inicialmente como
residencial para funcionários públicos, além do abandono, apresenta problemas de
degradação estrutural e adequação da arquitetura ao clima.
O capital perdido, tanto no Brasil como na Europa, em conjuntos
abandonados e aquele investido na recuperação de outros incentivou o interesse por
questões de desempenho de edificações e inclusão destas questões na lista de
premissas de projeto. A situação incentivou o aprofundamento dos estudos sobre o
conforto ambiental e o desempenho de componentes e de sistemas construtivos
com apoio de ensaios e análises técnicas.
O déficit habitacional e a qualidade do habitat continuam sendo questões
relevantes no Brasil assim como o desempenho das edificações. O programa federal
habitacional “Minha Casa, Minha vida”, lançado em março de 2009, tinha como
objetivo inicial de construir um milhão de unidades. Hoje os números são mais
ambiciosos, sendo a meta de dois milhões de novas unidades. O programa não faz
restrições a métodos construtivos, no entanto, exige que seja comprovada a
conformidade das unidades a serem executadas a alguns critérios de desempenho
visando prevenir o aparecimento de problemas patológicos nas edificações e
repetição dos fenômenos de degradação e abandono já conhecidos. Os critérios
avaliados foram definidos pelo Sistema Nacional de Avaliações Técnicas – SiNAT,
criado no âmbito do Plano Brasileiro de Qualidade no Habitat - PBQP-H, com base
na NBR 15575. Além dos esforços para suprir o déficit habitacional no segmento de
interesse social, o mercado de construção na área de infraestrutura e habitação de
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classe média e alta também tem apresentado indicadores positivos nos últimos
anos.
3.2

A NBR 15575
A NBR 15575: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos

–

Desempenho. Partes 1 a 5 é uma norma que contempla critérios objetivos, técnicos
de desempenho como segurança estrutural, desempenho térmico, desempenho
acústico, segurança ao fogo, durabilidade e estanqueidade. Tais critérios, com
entrada em vigor da norma, se tornarão, obrigatoriamente, premissas de projeto. A
norma é norteada pela norma ISO 6241, um modelo de elaboração de normas de
desempenho e é resultado de um extenso trabalho de busca de definição de
parâmetros para a avaliação de sistemas construtivos, com origem nos anos 1960. A
partir da década de 1980 a idéia de normalizar o desempenho tornou-se uma
vertente internacional. Surgiram diversas normas como a britânica (BS 7543) que
trata de durabilidade para edifícios e componentes com conceitos de desempenho.
Segundo Mitidieri, (1998), em 1995, foi concluído o trabalho do IPT, com apoio da
FINEP, sobre Normas Mínimas de Desempenho que permitem avaliar um produto ou
sistema destinado à construção de habitações populares, considerando-se a
realidade sócio-econômica do nosso país. No ano de 2000, a Caixa Econômica
Federal e a FINEP se uniram em um projeto para a união de todo o conhecimento
sobre o assunto, publicado em trabalhos científicos.
A norma brasileira de desempenho, NBR 15575 foi aprovada no dia 12 de
maio de 2008. Em 12 de maio de 2010 entrou em vigor para um período de testes
de seis meses, devendo começar a vigorar a partir de 12 de novembro de 2010.
Após um pedido de prorrogação da fase de testes, provindo de solicitações do setor,
o prazo para a exigibilidade da norma foi adiado inicialmente para março de 2012.
Em meados de 2011, a data para a exigibilidade foi novamente prorrogada, desta
vez para março de 2013. Atualmente vem sendo realizadas reuniões regulares para
discussão do conteúdo e exigências colocadas com conflitos evidentes entre
proponentes, fabricantes e projetistas. Na data de entrega desta dissertação, a
versão revisada da referida norma encontrava-se em Consulta Nacional.
A publicação da norma de desempenho representa um aumento na
responsabilidade do projetista, uma vez que este passa a ser responsável pela

37
definição do nível de desempenho do edifício, sua vida útil e as intervenções de
manutenção necessárias para manter suas características.
De acordo com a ABNT NBR 15575: Desempenho de edifícios habitacionais
de até cinco pavimentos , o desempenho dos edifícios é definido por uma série de
características comportamentais como desempenho estrutural, segurança contra
incêndio, estanqueidade à água, desempenho térmico, desempenho acústico e
durabilidade. A norma define critérios de desempenho para três níveis: Mínimo (M),
Intermediário (I) e Superior (S).
Para que um sistema seja considerado adequado para o uso, é preciso que
atinja o requisito mínimo em todos os aspectos avaliados.
Apesar de inicialmente restrita a edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos, muitos dos conceitos da norma podem ser extrapolados a edifícios com
maior número de pavimentos ou outros usos, além de proporcionar abertura para a
utilização de sistemas construtivos inovadores. É provável que ao longo do processo
de revisão da NBR 15575 seus critérios passem a vigorar também para edifícios
habitacionais de forma geral, sem restrições de altura.
A norma de desempenho é dividida em seis partes:
A parte 1: Requisitos gerais: estabelece os requisitos e critérios de
desempenho que se aplicam ao edifício habitacional de até cinco pavimentos, como
um todo integrado, e que podem ser avaliados de forma isolada para um ou mais
sistemas específicos.
A Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais: estabelece os requisitos e
critérios de desempenho que se aplicam ao sistema estrutural do edifício
habitacional de até cinco pavimentos, como um todo integrado, e que podem ser
avaliados de forma isolada para um ou mais sistemas estruturais específicos,
considerando os estados-limites último e de serviço.
A Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos internos: estabelece os
requisitos e critérios de desempenho aplicáveis a pisos internos de edifícios
habitacionais, de até cinco pavimentos, ou a sistemas de pisos.
A Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e internas: estabelece os
requisitos para a avaliação do desempenho de sistemas de vedações verticais
internas e externas (SVVIE) de edifícios habitacionais de até cinco pavimentos ou de
seus sistemas.
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A Parte 5: Requisitos para sistemas de coberturas: estabelece os requisitos e
critérios de desempenho exigidos dos sistemas de coberturas para edifícios
habitacionais de até cinco pavimentos.
Já a Parte 6: Sistemas hidrossanitários: estabelece os requisitos e critérios de
desempenho exigidos aos sistemas hidrossanitários de edifícios habitacionais de até
cinco pavimentos.
Atualmente a avaliação de sistemas construtivos é realizada com base em
análises de projeto, simulações e ensaios de materiais e corpos de prova em
laboratório. A conformidade de um sistema construtivo aos parâmetros da ABNT
NBR 15575, no laboratório, não é garantia de desempenho na obra e sim premissa
para a adoção do sistema. O potencial máximo de desempenho de um sistema
construtivo é alcançado quando este é empregado observando-se suas restrições de
uso, como resistência ao fogo ou potencial de atendimento aos critérios de
desempenho térmico de determinada região climática, sua interação com os demais
sistemas e boas práticas da construção de uma forma geral.
As tabelas constantes na ABNT NBR 15575-1 à ABNT NBR 15575-5 trazem
valores utilizados para caracterização de componentes e sistemas construtivos que
compõe o edifício. Estes, apesar de fixos, podem estar atrelados a intervenções e
ações de manutenção diversas ao longo dos anos. A dificuldade e periodicidade de
intervenções é associada à localização e relevância do componente ou sistema
construtivo no desempenho global da edificação. Exemplos de intervenção são:
pintura, reforço na impermeabilização, lavagem, limpeza, entre outros. Restrições de
uso e instruções para manutenção do desempenho de um sistema devem
invariavelmente constar em manuais de uso e ser acessíveis aos usuários.
Apesar do apelo positivo da norma de desempenho, NBR 15575, existem
alguns empecilhos para sua rápida viabilização, dentre os quais a falta de
informações de desempenho de produtos no mercado e falta de qualificação dos
profissionais de projeto para sua aplicação.
Até que a comprovação aos critérios de desempenho da norma NBR 15575
se torne obrigatória, a avaliação de desempenho de sistemas construtivos
continuará facultativa. Assim, muitos sistemas são ensaiados apenas para usos
específicos, como corta-fogo ou isolante acústico, dificilmente contemplando todos
os aspectos exigidos da norma já em vigor. Parte das características continua sendo
avaliada de forma empírica ou com base em experiência próprias pelo projetista.
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Atualmente, apesar do crescimento na busca por avaliações, ainda existem muitas
lacunas de conhecimento em relação ao desempenho de sistemas construtivos,
inclusive em sistemas consolidados como as alvenarias. Para os sistemas
inovadores, existem ainda mais obstáculos, uma vez que não há normas definindo
critérios e métodos de ensaio para sua avaliação.
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4

PROJETO DE ARQUITETURA E SUAS FERRAMENTAS
Segundo Eastman et al., 2011, “um bom artesão conhece suas ferramentas”.

A função das ferramentas é facilitar o trabalho, permitir que se alcance em menor
tempo, com menor custo e maior exatidão o objetivo traçado. O uso de ferramentas
apropriadas pode otimizar um processo sem modifica-lo na essência. Já a
modificação na essência do processo, em busca de melhores resultados, pode estar
condicionada ao desenvolvimento de novas ferramentas. Veja-se a produção de
vidro plano que evoluiu do processo de corte e aplainamento de cilindros de vidro
soprado, para o processo de floating glass no século XX. Essa modificação não
alterou, na essência, o produto final, a lâmina de vidro. No entanto, possibilitou seu
aperfeiçoamento, a redução de perdas e barateamento, de forma a contribuir à
popularização do material e seu uso em novas situações.
O projeto de arquitetura apresenta as dimensões e detalhes de um espaço
criado mentalmente pelo projetista a partir de demandas de clientes, especificações
técnicas e criatividade. A formalização de um projeto pode ser feita de diversas
formas, com vários meios de representação como plantas, cortes, elevações,
perspectivas, maquetes físicas e eletrônicas, volumétricas e/ou paramétricas. O
objetivo de um projeto de arquitetura é viabilizar a construção de um edifício da
forma mais fiel possível ao imaginado e dentro das limitações colocadas, sejam
estas financeiras, temporais ou outras. Para que isso seja viável, a clareza na
representação das características do projeto e assertividade dos dados disponíveis é
fundamental para transmitir a todos os envolvidos as informações necessárias para
o desenvolvimento e execução de seus trabalhos e sucesso no resultado final.
Quanto mais complexo o projeto, maior a dificuldade de gerir a informação
necessária para executá-lo dentro do universo de restrições definido. As formas de
organização da informação de projetos e as ferramentas disponíveis para o
desenvolvimento da documentação dos mesmos tem evoluído com os anos.
Demandas cada vez mais exigentes e capacidade de processamento crescentes
estimulam o estudo sobre o aprimoramento de processos e possibilidades de
automação. Históricamente a urgência em encontrar soluções é um excelente
estímulo para a inovação.
A abordagem do método de organização da informação e uso de ferramentas
de apoio para projetos será iniciada na segunda metade do século XX. Este recorte
foi feito com objetivo de focar o período que engloba a incorporação das ferramentas
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digitais no processo de desenvolvimento de projeto e culmina com a criação do
conceito de Modelagem da Informação da Construção – BIM e desenvolvimento de
ferramentas de projeto digitais que auxiliam em sua aplicação.
4.1

Desenvolvimento de Projeto e as ferramentas CAD 2D
Os conceitos de programação dos softwares de desenho assistido por

computador chamados CAD - Computer Aided Drawing/Drafting 2D tem raízes nos
anos 1940. Porém, o programa que marca o início de sua aplicação é o Sketchpad
de Ivan Sutherland, de 1963. Segundo Sutherland (1963), o Sketchpad contém
funções de entrada e saída de dados que permitem a interpretação de informação
desenhada sobre um computador, utilizado para desenhos elétricos, mecânicos,
matemáticos, entre outros.

Figura 1 - Padrão Hexagonal da Dissertação Original de Ivan Edward Sutherland
Fonte: A man-machine graphical communication system (1963).

Funções do Sketchpad como a possibilidade de produzir desenhos repetitivos
ou altamente detalhados, assim como editar desenhos anteriormente produzidos. O
programa já possuía comandos como apagar e mover, gerava arcos, segmentos de
arco e linhas retas. Além disto, era possível agregar formas em grupos que poderiam
ser reproduzidos indeterminadamente e estabelecer relações geométricas entre
elementos, como paralelismo entre linhas.
Segundo Ferreira, 2007, o método de desenvolvimento de projetos apoiado
na representação gráfica bidimensional envolve a elaboração de plantas, cortes e
elevações, como recurso para análise e, ao mesmo tempo, para a representação
final da solução. Os projetistas envolvidos no projeto inferem, a partir das

42
representações bidimensionais, as formas e detalhes da construção no espaço
durante suas análises. Nesse sentido, a maior parte das informações é registrada
mentalmente pelo projetista e pelos demais envolvidos no projeto, levando-os ao
exercício contínuo da abstração e da memorização.
A organização e estética do material produzido por softwares CAD 2D é
semelhante ao produzido em pranchetas. Trata-se de uma melhora de uma
ferramenta sendo a ferramenta inicial a prancheta física, operada com papel e
nanquim, a ferramenta melhorada a “prancheta digital”, operada por comandos e
visualizada em uma tela de computador. As melhoras oferecidas por esta nova
ferramenta estão na eliminação de trabalhos repetitivos e demorados pela
possibilidade de edição de desenhos, impressão de múltiplas cópias, aproveitamento
de desenhos para elaboração de revisões. As pranchetas digitais também aceleram
a etapa de desenho através de funções como copiar, colar, criar e editar conjuntos
de objetos que podem ser reproduzidos indefinidamente, chamados “blocos”, pelo
uso de funções como referenciamento externo e possibilidade de organização da
informação do desenho em camadas, ou layers, como se diz no jargão da área, além
da existência de bibliotecas de “blocos” que podem ser aproveitadas várias vezes e
utilizadas para padronização de detalhes, especificações e outros. Apesar do ganho
de velocidade no desenvolvimento de desenhos e facilitação na comunicação pela
possibilidade de se enviar arquivos por correio digital ou manter pastas disponíveis
na rede, a ferramenta não gera uma mudança na essência do processo de projeto
em relação ao que era feito até então em papel.
A informação em projetos cujos desenhos foram elaborados com auxílio de
software CAD 2D, ou mesmo em prancheta física, é difusa e desestruturada. Além
disso há grande nível de abstração para a compreensão dos espaços. Segundo
Ayres e Scheer (2007), embora haja a possibilidade de organizar as informações do
projeto através de layers (camadas), cores ou blocos, esta é uma tarefa que pode
aumentar consideravelmente o tempo de desenho, além de criar dependências por
convenções que não são suficientemente óbvias ou generalizáveis. Além disso, a
informação contida em um arquivo fica restrita a ele e modificações não implicam em
atualização de arquivos correlatos, como tabelas, gráficos e memoriais.
Tal qual no processo de desenvolvimento de projeto com apoio em
ferramentas de desenho físicas, a visualização dos espaços representados e a
atualização de todas suas representações em cortes, plantas, elevações e fachadas

43
na prancheta virtual depende muito de ações humanas e, assim, está sujeita a erros.
Quanto mais complexo o projeto, maior a demanda por representações, maior o
número de agentes envolvidos, maior a quantidade de informação a ser gerida,
maior a possibilidade de erro. A manutenção da coesão das informações é
trabalhosa, demorada e um obstáculo para o desenvolvimento do contínuo do
projeto.
Projetos complexos como os exemplares da arquitetura clássica foram
desenvolvidos sem auxílio de ferramentas sofisticadas. No entanto, seu prazo de
execução foi consideravelmente maior em relação ao que pode ser feito hoje. Ou
seja, é possível projetar e construir sem as ferramentas digitais e sem métodos de
organização e gerenciamento modernos, no entanto, a segurança quanto aos
aspectos do resultado é menor do que o que pode ser atingido atualmente.
4.2

Desenvolvimento de Projeto e as ferramentas CAD 3D
Nos anos 60 as ferramentas de CAD começaram a ganhar funções de

modelagem em 3D que no início dos anos 70 já abrangia formas como cones,
esferas, caixas, pirâmides e cilindros, definidos inicialmente por superfícies, depois
por equações algébricas.
As operações de união, intersecção e subtração de formas, chamadas
“Boolean operations” (Figura 2) eram a base da edição das formas. Não demorou
para que fosse possível associar materiais aos objetos, possibilitando o cálculo de
volumes e cargas, e para que se desenvolvessem mecanismos de animação que
apoiavam estudos de motores e fábricas além da indústria do entretenimento que
em 1982 estreou o primeiro filme com animação 3D, Tron.
Devido a limitações da capacidade de processamento de computadores e
restrições dos programas, que geravam inconsistências como, por exemplo, a união
de sólidos de materiais diferentes, custos elevados e falta de aceitação do método
de trabalho, optou-se pela continuidade do foco no desenvolvimento de ferramentas
de apresentação, trabalho e raciocínio de projetos em 2D até meados dos anos
2010. Paralelamente continuou a evolução das ferramentas de modelagem e
representação 3D. Nos anos 90 e principalmente nos anos 2000, surgiram funções
simples como possibilidade de se definir interações entre elementos do modelo com
laje, forro e parede e posteriormente mais complexas como pré-definição de
parâmetros como largura e altura de degraus.
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Figura 2 - Operações Booleanas
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

A crescente complexidade dos softwares, das possibilidades oferecidas por
estes, como a detecção de interferências entre elementos e possibilidade de
utilização para elaboração de quantitativos e estudos de iluminação, alavancou as
ferramentas 3D trazendo-as ao dia-a-dia de projetistas.
Um software popular para o desenvolvimento de maquetes esquemáticas de
arquitetura é o Google SketchUP. A interface é amigável e permite o
desenvolvimento de maquetes simples para estudos e apresentações conceituais. A
maquete, mesmo que seja virtual, é uma ferramenta que auxilia na visualização do
espaço e facilita a comunicação entre envolvidos em uma projeto uma vez que o
nível de abstração necessário para sua compreensão é menor do que o necessário
para a compreensão de projetos em 2D. A elaboração de uma maquete física é um
processo trabalhoso e por vezes oneroso, cujo resultado apresenta pouca
flexibilidade. Já uma maquete eletrônica, assim como um desenho elaborado em
prancheta digital, pode ser editada e reaproveitada, o que é um ganho de tempo no
processo de projeto. A Figura 3 ilustra uma maquete esquemática elaborada para
desenvolvimento de estudos para reforma da área de apoio de serviços do Yacht
Club Santo Amaro. Já a Figura 4 ilustra a maquete da proposta para a reforma da
área. Com modificações sobre a maquete do modelo original, foi possível elaborar
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uma proposta, sem que fosse necessário remodelar todos os elementos, o que seria
preciso em uma maquete física.

Figura 3 - Maquete volumétrica de edifício do Yacht Clube Santo Amaro
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 4 - Proposta de reforma de edifício do Yacht Club Santo Amaro
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

O Google SketchUP, assim como outros softwares que permitem a
elaboração de maquetes digitais apresenta limitações. Apesar da evidente vantagem
na visualização dos espaços e apelo comercial das imagens, a ferramenta não está
conectada com outros softwares e tem possibilidades de exportação limitadas de
forma que para a elaboração do projeto executivo, é necessário o apoio em
softwares CAD 2D. A transcrição das informações da maquete para desenhos e vice
versa é um processo manual, sujeito a falhas humanas onde podem surgir
incompatibilidades que se refletem na obra, prazo e orçamento da obra. Além disso,
a produção de maquete e desenhos é uma duplicação de trabalho uma vez que a
representação de um mesmo espaço é feita duas vezes.
A inclusão da terceira dimensão nos programas de projeto de arquitetura
representou um aumento considerável na quantidade de informação do projeto que
pode ser visualizada. No entanto, assim como os softwares de CAD 2D, os
softwares

de

CAD

3D

não

apresentaram

uma

revolução

na

forma

de
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desenvolvimento de projeto, mantendo-se a fragmentação da informação em vários
arquivos e formatos sem interoperabilidade entre si.
4.3

Desenvolvimento de projeto e os softwares BIM

4.3.1 Conceito de BIM
O projeto de arquitetura é desenvolvido paralelamente a outros projetos como
sistema hidráulico, elétrico, estrutura, automação e outros. Dependendo da
complexidade do projeto, cada um dos projetos específicos pode ser desenvolvido
por uma equipe distinta. Para que os resultados dos esforços sejam compatíveis é
necessário um trabalho de coordenação e colaboração representativo.
Segundo Ferreira (2007), “segundo o ponto de vista do estudo das
informações, o projeto pode ser visto como uma forma organizada de informações
que devem ser compartilhadas pelos intervenientes na construção do objeto”. Aqui
todos são incluídos: do proprietário/usuário ao instalador, do projetista ao executor.
As informações são agregadas ao projeto em diversos momentos e é necessário
que haja um local onde possam ser armazenadas de forma organizada. Segundo
Ferreira (2007), “esse “local” pode ser identificado com uma base de dados, uma
estrutura de dados, um modelo de dados, ou, mais conceitualmente formulado,
como um modelo de informações”.
Segundo Ayres e Scheer (2006), “o fato de as informações estarem
centralizadas, torna mais fácil o registro de atualizações e modificações em partes
do projeto, como, por exemplo, em um corte e viabiliza a atualização automática de
outras partes, como, por exemplo, uma elevação, sendo o nível de informação
apresentado pode ser controlado, de acordo com a etapa do processo de projeto”.
O modelo de informação da construção precisa contemplar informações como
produtos, processos, documentos, informações geométricas, de desempenho e
quaisquer informações que sejam consideradas pertinentes no ato de sua criação ou
acrescentadas após em um só local, além de permitir o estabelecimento de relações
entre as informações adicionadas, de forma organizada. O universo pretendido é
extremamente amplo, complexo e mutável, dificilmente compreendido em sua
totalidade pelos seus elaboradores.
Segundo Ayres e Scheer (2007) apud. Lee et al. (2006), o princípio da
abordagem BIM é auxiliar no processo de criação e gerenciamento de informações
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relacionadas à construção, de modo integrado, reutilizável e automatizado, gerando
um modelo digital do edifício ao invés de uma série de desenhos.
Segundo Eastman et al. (2011) um modelo de informação da construção pode
ser descrito pelo seu conteúdo (quais objetos descreve) ou suas capacidades (que
tipos de requisitos informativos suporta). A segunda alternativa é preferível porque
define o que pode ser feito com o modelo e não uma forma de organização de dados
(o que varia com cada complementação de informação). Indiferente da estrutura do
modelo, seu objetivo é aumento da performance ao longo da produção e uso do
edifício e redução dos riscos na construção civil, pela possibilidade de rastreamento
de componentes, clash detection (detecção de incompatibilidades), code checking
(verificação de normas), simulações de naturezas variadas, quantitativos de
materiais, Integrated Project Delivery – IPD (entrega integrada de projetos) e laser
scanning (escaneamento 3D a laser).
Segundo (Eastman et al., 2011) Building Information Modeling – BIM não é
uma coisa ou um tipo de software, mas uma atividade humana que envolve grandes
modificações do processo de projeto, construção e utilização do edifício. Esta
atividade humana, no entanto, não é sinônimo, mas é viável devido à disponibilidade
e funcionamento integrado de softwares desenvolvidos considerando seus
princípios.
Com base nas referências supracitadas, entende-se BIM como um processo
que compreende a centralização de informações relacionadas a um edifício com o
estabelecimento de relações entre as mesmas, em um modelo, sendo que este
processo é possível com auxílio de ferramentas digitais. Entende-se como objetivo
deste processo a otimização do processo de projeto, com significativa melhora na
organização e acessibilidade de informações em relação a processos de projeto
anteriores, e redução das incertezas ao longo de toda a vida útil.
4.3.2 Possibilidades oferecidas pelo BIM
Um dos chamarizes do desenvolvimento de projetos em BIM é a possibilidade
de redução de incertezas em orçamentos. Segundo Eastman et al. (2011) apud
Sacks et al. (2003), os erros de projeto devido a falhas na atualização de desenhos
em projetos em 2D representam 1% do valor da obra. Em contrapartida ao processo
de projeto em 2D, o processo de projeto em BIM concentra os maiores esforços e
definições no anteprojeto (Figura 5). Já neste momento, no início do projeto, o
conhecimento e domínio do arquiteto sobre o desempenho de componentes e
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sistemas construtivos, propriedades dos materiais, processos de fabricação e
montagem é tão importante quanto sua habilidade de atender às demandas de
desempenho específicas colocadas pelo cliente. Diferentemente do processo em 2D,
no processo em BIM a possibilidade de definição de informações técnicas definitivas,
já no anteprojeto, está prevista. Caso haja incertezas, revisões ou outros estudos
serão executados nesta etapa evitando revisões onerosas nas etapas seguintes.

Figura 5 - Fluxo de trabalho BIM x fluxo de trabalho tradicional
Fonte: Patrick MacLeamy, AIA/HOK (2007)
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acompanhamento e atualização de cronograma. Pequenas adaptações englobando
inexatidões ou mudanças no processo construtivo podem ser inclusas de forma que,
ao final do processo, se tenha um modelo “as built”, fundamental para a realização
de trabalhos de manutenção, reformas, ou quaisquer intervenções futuras.
Os recursos oferecidos pelos softwares BIM viabilizam o desenvolvimento de
projetos de alta complexidade geométrica como o museu Guggenheim de Bilbao, o
Centro Aquático Nacional de Pequim ou a fachada do edifício residencial de Jean
Nouvele, localizado no N° 100 da 11 Avenida, de Nova Iorque, EUA, cuja
representação, projeto e execução seriam inviáveis apenas com recursos 2D.
As perspectivas futuras são animadoras. Já estão sendo realizados os
primeiros testes para tornar a interface do BIM interativa. Em uma sala-cubo, o “BIM”
room, todas as faces são telas. O usuário seleciona elementos e imediatamente tem
informações sobre ele através de links e fotos. A informação tem como único limite
de

complexidade

a

capacidade

de

processamento

da

máquina.

Outro
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desdobramento interessante para o uso do modelo computacional é sua
sobreposição com modelos obtidos através do escaneamento 3D da obra, de forma
a identificar imediatamente incompatibilidades e desvios do cronograma. Existem
estudos sobre a possibilidade de visualização seletiva de sistemas na obra, o que
facilitaria o serviço de profissionais como encanadores e eletricistas.
4.3.3 Obstáculos para a implantação do BIM
A implantação dos softwares BIM, é uma mudança no processo de produção,
e não apenas na tecnologia utilizada, em uma indústria tipicamente resistente a
modificações (KHEMLANI, in EASTMAN et al., 2011), apesar dos ganhos aparentes,
implica em uma série de obstáculos de caráter econômico, humano e técnico que
não podem ser ignorados como: os investimentos necessários para identificação,
avaliação e aquisição do software mais adequado, que podem ser representativos
em um primeiro momento; os diferentes níveis e velocidade de aceitação e
adaptação dos membros de equipes existem a ferramentas de trabalho digitais, que
podem gerar uma desomogenização temporária, porém desconfortável, falta de
cooperação da equipe, não compreensão das limitações do modelo, baixa
receptividade de clientes, ainda atrelados a modelos clássicos de projeto, entre
outros fatores; e a falta de interoperabilidade entre sistemas, falta de unificação na
lógica de estruturação dos modelos e arquivos, escassez de bibliotecas de
elementos, falta de convenções na nomenclatura e limitações na capacidade de
processamento dos computadores.
Por exigir grande exatidão e domínio, ou no mínimo compreensão das
diversas matérias da edificação, o método de trabalho pede maior formação e
especialização do usuário, isto é, exige modificações no perfil da equipe de
produção de projeto. Esta deixa de ser composto por projetistas, que tomam as
decisões de projeto, e desenhistas, que as formalizam, para ser composta por
profissionais que definem e modelam exatamente seu projeto. As equipes que
trabalham bem em BIM tendem a se tornar maiores, mais caras, compostas por
membros mais experientes, mais velhos, com a capacidade de coordenar suas
especificidades e produzir material compatível com as demais disciplinas. A
produção de projetos deixa de ser uma atividade com grande volume mecânico para
virar a transcrição da competência e habilidade dos projetistas, que organizados em
grupo, conseguem especificar e detalhar os componentes, compatibilizá-los e torná-

50
los compreensíveis para toda a cadeia produtiva. A formação de profissionais
habilitados a operar em sistemas BIM apresenta um empecilho a sua difusão.
4.3.4 Softwares de arquitetura BIM
Segundo Müller (2010), os softwares de modelagem do produto e o conceito
BIM já existem há aproximadamente 30 anos. Apesar disto, o primeiro uso
documentado do termo BIM, que pode ser traduzido como modelagem de
informacao da construção (GOES, 2011), ocorreu em dezembro de 1992, no jornal
denominado Automation in Construction. No entanto, uma relação equilibrada, entre
capacidade de processamento dos computadores, custos de programas e
implantação, interface e aplicabilidade do software com real ganho de produtividade
na construção civil só foi alcançada depois da virada do século, quando se iniciou a
popularização destes softwares desenvolvidos com base nos conceitos supracitados.
Segundo Ayres e Scheer (2007), nos CADs BIM, a modelagem do produto
inclui o conceito de “edifício virtual”: um conjunto de objetos paramétricos
representando a edificação em ambiente virtual. Segundo Müller (2010), “a
modelagem paramétrica pode ser compreendida como um processo de inserção dos
diferentes objetos que representam elementos construtivos em um modelo do
edifício”. Segundo Ayres e Scheer (2007), desse conjunto de objetos são extraídas
automaticamente as representações, documentações, relatórios quantitativos,
especificações dos materiais, análises físicas, etc. A riqueza de informações que
pode ser extraída de um modelo se deve, em parte, ao fato de serem estruturados
com bases de dados centralizadas contendo as informações de cada objeto
paramétrico.
Apesar de fundamental, a representação tridimensional em softwares CAD
BIM não é sua finalidade e sim uma parte importante no processo de visualização do
espaço, de modificações e compreensão do projeto. Os CADs BIM não podem ser
utilizados apenas para a geração de maquetes eletrônicas, mas principalmente na
tarefa de simular o edifício a ser construído em vários aspectos, inclusive seu
desempenho.
Existem vários softwares de arquitetura BIM, de diversos fornecedores, a
disposição no mercado. Cada um destes atende uma série de requisitos
fundamentais como a capacidade de produzir modelos paramétricos, possibilidade
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de edição de objetos e do próprio modelo, interface amigável e compatibilidade com
sistema

operacional.

Apesar

da base

similar,

cada programa tem

suas

particularidades e foco que o tornam mais ou menos interessante para alguns usos.
A definição do software mais adequado para uma empresa deve ser resultado de
uma análise de suas necessidades que deve ser feita com base em três aspectos
principais: sua performance como ferramenta, englobando a facilidade de uso e
soluções oferecidas; sua performance como plataforma, envolvendo disponibilidade
de bibliotecas e características específicas para sua eleição; e seu ambiente,
envolvendo questões de interoperabilidade e capacidade de interação entre modelos
de diversas disciplinas abrangendo modelos espaciais, estruturais, de instalações,
de organização de canteiro, entre outros.
Existem duas grandes classes de softwares, aqueles utilizados para o projeto
de uma forma mais ampla e aqueles utilizados para a fabricação. A grande diferença
entre estes está principalmente no nível de detalhamento que permitem. Os
softwares para a área de projeto de arquitetura concentram-se no primeiro grupo.
Para efeito deste trabalho foram avaliados alguns dos softwares mais populares com
base em experiência do autor e resenhas tanto de publicações como de blogs.
4.3.4.1 Autodesk Revit® Architecture
O Revit Architecture é o mais conhecido e popular software para projeto de
arquitetura. Faz parte de um conjunto de softwares da Autodesk que compreende
também o Revit Structure, focado em projeto de estruturas, e o Revit MEP, utilizado
para projetos de instalações prediais.
De acordo com Eastman et al. (2011), o programa é intuitivo, com excelentes
ferramentas de produção de desenhos. O Revit é de fácil aprendizado e suas
funções são organizadas em uma interface amigável. Segundo Eastman et al.
(2011), a biblioteca de objetos já disponível para o software, somente no site da
Autodesk contempla mais de 850 empresas e 13.750 linhas de produtos. Em 05 de
junho de 2012, o site do Autodesk Seek já anunciava mais de 65000 modelos BIM
em sua biblioteca. Devido a sua posição dominante no mercado é a plataforma de
base preferida para trabalhar com outros softwares BIM. O modelo pode ser editado
tanto em perspectivas como em vistas chapadas sendo as informações atualizadas
de uma forma global, inclusive nas tabelas geradas dentro do arquivo.
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O software apresenta algumas limitações em suas funções paramétricas além
de limitações quanto à modelagem de superfícies complexas, além de restrições na
interoperabilidade com outros softwares, apesar de ter o maior número de aplicativos
disponível.
4.3.4.2 Bentley Architecture
Segundo Eastman et al. (2011), a Bentley oferece uma gama extensa de
ferramentas de modelagem de construções, compreendendo praticamente todos os
aspectos da indústria da construção. Os softwares suportam modelos com
superfícies complexas. Oferece possibilidades de criação e de suporte de
componentes e edifícios complexos ou com muitos objetos. Possibilitam a criação de
arquivos em várias plataformas e tem capacidade de servidor.
Os programas da Bentley, apesar de abrangerem praticamente todas as
disciplinas de projeto e produção e possuírem compatibilidade entre arquivos, tem
interfaces heterogêneas, o que dificulta a adaptação do usuário.
4.3.4.3 ArchiCAD®
Segundo Eastman et. al. (2011), o ArchiCAD tem uma interface intuitiva e é
de fácil utilização. Possui grandes bibliotecas de objetos organizadas por sistema
construtivo e disciplina, e diversos aplicativos para as áreas de projeto, instalações
prediais e gestão. Pode ser utilizado em todas as fases do processo de projeto,
menos no detalhamento. Suas capacidades como servidor facilitam a colaboração
efetiva entre projetos além da coordenação, melhor do que outros sistemas. Além
disso, suporta o sistema operacional do Macintosh.
4.3.4.4 Nemetschek Vectorworks®
O Vectorworks é uma ferramenta de projeto muito popular entre arquitetos,
projetistas, paisagistas, profissionais da iluminação, na engenharia mecânica e para
a produção de imagens. A interface é amigável e intuitiva.
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5

OBJETOS PARAMÉTRICOS
O que torna um modelo de informação da construção interessante é a

informação que contém em seus diversos “objetos”.
Segundo Choo (2003), quando consideramos o número “1964”, este número
é um dado, sem informação. O dado se torna útil quando associado à informação de
ser uma data ou o número de lenços utilizado durante um resfriado. Apesar de o
dado ser o mesmo em ambos os casos, a informação é diferente. Conforme se
adiciona informações ao dado “número” este passa a ter um sentido complexo,
apesar de continuar sendo representado apenas pela sucessão de caracteres
numéricos. Seguindo esta linha de raciocínio são criados os objetos BIM. Linhas
paralelas não são apenas linhas, mas representações do objeto “parede” ao qual
podem ser acrescentadas informações como material do qual são produzidas,
características técnicas e outros. Segundo Ayres e Scheer (2007), todas as
características específicas de cada objeto são chamadas de parâmetros, de onde
vem o nome da representação virtual do elemento construtivo: objeto paramétrico.
De acordo com Eastamn et al., 2011, objetos paramétricos são aqueles que
possuem definições geométricas e são associados a dados e regras, não são
redundantes, modificam geometrias associadas quando inseridos em um modelo,
podem ser definidos em diversos níveis de agregação, podem estabelecer relações,
exibir ou exportar conjuntos de atributos, como por exemplo, propriedades
estruturais, dos materiais, dados de comportamento acústico, energético, entre
outros, a outros aplicativos e modelos.
A maioria dos softwares BIM agrega grupos de objetos em famílias de objetos
básicas próprias, como “paredes”, “vigas”, “lajes”, “pilares” e “coberturas” e permite
sua customização, extensão ou desenvolvimento conforme necessidade do usuário.
As famílias são definidas por um conjunto de regras e parâmetros, hierarquizados
conforme sua relevância para a aplicação pretendida pelo usuário. Segundo
Eastman et al. (2011), as três grandes classes de famílias são: os componentes com
geometria

paramétrica,

como

paredes,

lajes,

forros

e

peças

estruturais;

componentes não paramétricos como objetos, móveis, peças sanitárias; e
componentes industrializados modulares como sistemas de fachadas, coberturas ou
gabinetes.
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Para tornar um objeto paramétrico funcional e utilizável em várias programas,
é preciso que haja uniformidade e rigidez no método de organização da informação.
A Figura 6 apresenta o tripé para a estruturação da informação composto por:
• Informação: especificação de quais informações trocar e quando trocar esta
informação;
• Formato: para facilitar a troca da informação;
• Classificação e Terminologia: com objetivo de proporcionar entendimento
uniforme do significado da informação trocada.

Figura 6 – Estrutura de objeto: seleção de informação, formato da informação/ linguagem,
terminologia
Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Eastman et al. (2011).

5.1

Informação
Segundo Ferreira (2005), “todo objeto possui um número muito grande de

características, mas algumas delas se destacam por terem uma ligação mais direta
com a própria definição do objeto por um lado, e com o contexto no qual o objeto
está inserido por outro”. Para que um modelo paramétrico seja funcional é preciso
eleger as características que são realmente importantes para a realização do
projeto, naquele momento, dentre o universo de informações disponíveis.
Em cada momento do projeto ou ao longo do ciclo de vida do edifício são
necessários níveis de informação, ou de especialização diferentes. Segundo Ferreira
(2005), quando o modelo de informação utilizado prevê esses níveis de
especialização, torna a tarefa de projetar mais ágil e flexível.
Segundo Ibrahim e Krawczyk (2003), existem dois tipos básicos de
informações:
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• Informação geométrica ou parâmetros geométricos, que devem ser
suficientemente flexíveis para acomodar qualquer tipo de forma e de
modificação enquanto mantém a integridade do objeto como unidade e
conserva suas relações com outros objetos.
• Informações não-geométricas ou parâmetros funcionais, que descrevem
materiais, códigos, informações comerciais e de montagem e quaisquer
outros dados associados ao objeto. Estas informações deveriam ser
relacionadas à geometria da forma colocando limites para as que o objeto
pode ter.
Além disso são necessários parâmetros de representação.
Para definir quais informações são relevantes para determinada avaliação ou
análise de projeto foram criadas normas como o National BIM Standard (NBIMS),
americano, Standard de la Construction (SDC), francês, Bygg og Anlegg Referanse
Bibliotek (BARBi), norueguês, entre outros.
Para o caso de projetos de arquitetura, Eastman et al. (2011), listou as
informações mínimas que devem estar associadas a um objeto: geometria;
geometria paramétrica, caso não seja fixa; representação do material com nome e
acabamento (mapa de textura); localização de conexões e requisitos de outros
sistemas como elétrica, hidráulica, esgoto, telecomunicações, estrutural e ventilação;
links para canais de distribuição; dados de desempenho como durabilidade, ciclos
de manutenção, transmitância de luz, entre outros critérios de seleção (conforme tipo
do objeto). A possibilidade de associação de um objeto a características é muito
ampla, assim como os usos que podem ser dados a um modelo BIM. Não é viável
contemplar em norma todas as variáveis possíveis, ficando alguns critérios
dependentes do bom senso do usuário das ferramentas de projeto.
Segundo Eastman et al. (2011), bibliotecas de propriedades de objetos são
parte de um ambiente BIM bem desenvolvido. O desenvolvimento de conjuntos de
propriedades de objetos para uso em aplicativos de simulação e análise de edifícios
ainda não foram adequadamente organizados.
5.2

Formato
O formato dos arquivos é um dos principais obstáculos para a ampliação de

uso dos modelos da modelagem da informação da construção. Para que seja
possível acessar e desenvolver um mesmo modelo e ler toda a informação que este
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agrega em diferentes softwares, é necessário que a estrutura dos softwares seja
compatível com a estrutura do arquivo que abriga o modelo. Como a informação
necessária para cada disciplina de projeto, assim como o funcionamento de cada
software é bastante diferente, existe aí um problema de organização. Os esforços
desenvolvidos para a solução deste problema serão abordados no item 5.5.
5.3

Classificação e Terminologia
Além de formato de arquivo compatível, é preciso que a descrição dos objetos

paramétricos seja feita utilizando-se um sistema de classificação, como o proposto
pela ABNT NBR ISO 12006-2 (Construção de edificações – Organização de
informação da construção. Parte 2: Estrutura para a classificação de informação da
construção) e um de terminologia, como o proposto pela ABNT NBR 15965-1
(Sistema de classificação da informação da construção. Parte 1 – Terminologia e
estrutura) e também como o International Framework Dictionaries (IFD).
A NBR ISO 12006-2 é uma transcrição da ISO 12006-2:2001. É uma norma
orientativa sobre como estruturar sistemas de classificação e tabelas, abrangendo
todo o ciclo de vida da construção incluindo projeto, produção, manutenção e
demolição, propõe uma série de títulos para tabelas, mas não o conteúdo detalhado
destas, que deve ser definido de acordo com seu uso e regionalismos. A norma
identifica classes para a organização da informação e indica como essas classes
estão relacionadas. Trata-se de um complemento ao conjunto de normas prescritivas
para a definição das informações, que ajuda a padronizar a estruturação de
arquivos, como os arquivos IFC (Industry Foundation Classes), e, por consequência,
ajuda a viabilizar a interoperabilidade.
As classes são organizadas por temas como: unidades da construção, como
aterros, muros, represas; elementos, classificados por função predominante, como
sustentação, vedação vertical, mobiliário; e os resultados de serviços da construção
como paredes e telhados. Um mesmo objeto, como, uma vedação vertical, pode ser
enquadrado em várias classes sob abordagens diferentes. Segundo a norma, as
classes podem ser divididas em subclasses por um princípio de especialização,
como, por exemplo, por propriedades, que podem ser usadas para especificar
requisitos ou para organizar uma lista de propriedades. Exemplos de propriedades
são as informações sobre os objetos abordadas no item 5.1.
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Um sistema de classificação da informação da construção, baseado na ISO
12006-2 é o Omniclass Construction Classification System – OmniClass™
(CONSTRUCTION SPECIFICATIONS INSTITUTE-CSI, 2010), que define a
terminologia, os princípios do sistema de classificação e os grupos de classificação
para o planejamento, projeto, gerenciamento, obra, operação e manutenção de
empreendimentos imobiliários. A Norma Brasileira ABNT NBR 15965-1: Sistema de
classificação da informação da construção – Parte 1: terminologia e estrutura, de
2011 é baseada neste sistema. A norma tem como objetivo estabelecer a
terminologia e estrutura de classificação para a tecnologia da modelagem da
informação da construção em plena adoção pela indústria brasileira de Arquitetura,
Engenharia e Construção (AEC), apresenta uma proposta de sistema de
classificação que indica tabelas que, seguindo um padrão de referência de classes e
princípios de especialização, ordena e operacionalizam o referido tema. Futuramente
a norma contará ainda comm mais 6 partes, sendo estas: Parte 2: Características
dos objetos da construção; Parte 3: Processo da construção; Parte 4: Recursos da
construção; Parte 5: Resultados da construção; Parte 6: Unidades da construção; e
Parte 7: Informação da construção. A Tabela 1apresenta o quadro de classes da
ABNT NBR 15965-1 que agrupa, em cada grupo identificado, os princípios de
especialização constante para cada um desses grupos.
Considerando-se a inter-relação entre as classes e o princípio de
especialização colocado na ABNT NBR ISO 12006-2, a norma propõe uma estrutura
de códigos para organização dos objetos no grupo, com seis níveis de
especialização, tendo cada nível 99 sub-divisões possíveis. As duas normas
referidas não explicitam quais os critérios para os níveis de especialização. Parte-se
do princípio que estes poderiam compreender os critérios de desempenho da ABNT
NBR 15575.
Tabela 1 - Estrutura de classes
Identificador
de Grupo

Tema

Assunto

Identificador
de assunto

0

Características
dos objetos

Materiais

M

0M

Propriedades

P

0P

1

Processos

Fases

F

1F

Serviços

S

1S

Classificação
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Identificador
de Grupo

2

Tema

Recursos

3

Resultados da
construção

4

Unidades e
espaços da
construção

5

Informação da
construção

Assunto

Identificador
de assunto

Disciplinas

D

1D

Funções

N

2N

Equipamentos

Q

2Q

Componentes

C

2C

Elementos

E

3E

Construção

R

3R

Unidades

U

4U

Espaços

A

4A

Informação

I

5I

Classificação

Fonte: ABNT NBR 15965-1:2011

A NBR 15965-1 traz um exemplo de classificação para aberturas, passagens
e proteções, conforme Tabela 2. O primeiro campo (2C) indica que se trata de
componentes. O segundo campo (30) faz o refinamento do grupo indicando tratar-se
de aberturas, passagens e proteções. No terceiro campo (20) isola-se o grupo
“janelas”. À partir do quarto campo toda a informação contida no grupo “janelas”
passa a ser organizada por critérios específicos que poderiam influenciar sua
especificação como componentes (critério de especialização 11), ou tipo de material
(critério de especialização 14).
Tabela 2 - Exemplo de aplicação sistema de classificação ABNT NBR 15965-1
Código

Termo

2C.30.00

Aberturas, passagens e proteções

2C.30.20.00

Janelas

2C.30.20.11

Componentes de janelas

2C.30.20.11.11

Perfis para janelas

2C.30.20.11.14

Caixilhos e peitoris para janelas

2C.30.20.11.17

Venezianas

2C.30.20.14

Janelas por tipo de material

Fonte: ABNT NBR 15965-1:2011
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Não foi identificada lista mestra brasileira contendo relações entre
componentes e sistemas construtivos comuns como vedações verticais, pisos e
telhados. Também não existe ainda prescrição de como incorporar os critérios de
desempenho ao princípio de organização de elementos por critérios de
especialização.
O International Framework Dictionaries - IFD foi idealizado pelo grupo
buildingSMART e tem como objetivo viabilizar a tradução de nomes e atributos de
objetos entre idiomas, evitar o uso de sinônimos e conseqüente duplicação de
objetos em bancos de dados. Segundo o IFD Business Plan V.1.0 (2009), o IFD é
um sistema para construção de biblioteca de termos utilizados na construção civil. A
biblioteca associa cada termo utilizando a um número de série único (Global Unique
ID – GUID). A Figura 7 apresenta uma imagem de uma viga e a tradução do termo
viga para diversos idiomas. Com a utilização da GUID, sua definição em uma
biblioteca é única, indiferente do idioma no qual foi desenvolvida. Além do termo
geral “viga”, ou seja, a família a qual o objeto pertence, os termos na biblioteca
podem ser utilizados para a especificação de características, como o material,
dimensões, características mecânicas, e outras julgadas necessárias.

beam, truss – inglês
balk, ligger – holandês
Bjelke - norueguês
Balken - alemão

Figura 7 – Diversos termos definindo um mesmo componente
Fonte: Elaborado pela autora (2012), baseado em Eastman et al. (2011).

A GUID de um objeto pode ser utilizado por computadores para transferir
informações com confiabilidade. Através do sistema de nomenclatura do IFD, um
arquiteto brasileiro, poderia, por exemplo, em uma biblioteca do IFC, inserir as
especificações técnicas do produto desejado em português e encontrar um produto
chinês que atenda ao desempenho desejado.
Um objeto (coluna central da Figura 8) é composto por uma série de
propriedades (retângulos coloridos), sendo que cada uma destas pode ser descrita

60
por uma GUID. Cada disciplina de projeto precisa ter acesso a um conjunto
determinado de propriedades, sendo que este pode ser comum a duas ou mais
disciplinas que os podem editar. A vinculação de termos, que podem ser sinônimos,
a GUIDs impede que sejam criados conjuntos de propriedades semelhantes dentro
de um mesmo objeto. Além disso, a uniformização de termos entre todos os
documentos do projeto gera maior certeza sobre a compreensão da informação.
A vinculação de termos a GUIDs também pode ser uma vantagem na busca
por objetos dentro de possíveis bancos de dados.
Evidentemente a utilidade do sistema de tradução depende da relevância da
informação adicionada ao objeto e capacidade de aplicação dos princípios de
operação do sistema pelo receptor. O Business Plan V. 1.0, 2009, do IFD, não
apresenta previsão da inclusão de termos de português brasileiro no dicionário, nem
mesmo a longo prazo (mais de 7 anos). A previsão de inclusão efetiva de termos em
espanhol é de longo prazo. Atualmente é possível utilizar o sistema com termos em
norueguês, holandês, inglês americano e inglês norte-americano, além de haver
algumas possibilidades no francês.

Figura 8 - Utilização de termos da IFD facilita a comunicação
Fonte: IFD in a Nutshell (2011)

5.4

Bibliotecas de objetos
Segundo Ayres e Scheer (2007), os objetos paramétricos podem também ser

referências diretas a produtos desenvolvidos por fabricantes, como janelas, peças
pré-fabricadas, acessórios, etc. Estes objetos e suas atualizações podem ser obtidos
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diretamente via internet e futuramente ajustarem automaticamente o seu
comportamento aos aspectos do projeto.
Já existem bibliotecas de objetos on-line como a Autodesk Seek
(http://seek.autodesk.com), da Autodesk e a SmartBIM (http://www.smartbim.com),
do buildingSmart, além da ARCAT (http://www.arcat.com/bim/bim_objects.shtml). No
entanto, a informação contida ainda é limitada, sem padrão e muito vinculada a
formatos específicos de softwares.
O processo de busca por objetos em bibliotecas digitais é semelhante ao
utilizado em outros sites de busca, como, por exemplo, os de comércio de imóveis.
O refinamento se dá através de filtros sucessivos. Seleciona-se inicialmente o tipo
de imóvel desejado (apartamento, casa, sobrado, loja), depois localização, número
de dormitórios, vagas na garagem, estrutura do condomínio, acabamentos, presença
de fotos do imóvel, entre outros. Parte-se do macro, para o micro. Algumas
características como localização, metragem e número de dormitórios são de
preenchimento

obrigatório

pelo

anunciante,

outras,

como

descrição

dos

acabamentos e fotografias, não. As bibliotecas de objetos, como a Autodesk Seek,
em sua página principal, apresentam opções de seleção referentes não a tipos de
imóveis e sim grupos de famílias de componentes como estrutura, esquadrias,
vedações verticais, sistemas de instalações prediais, sistemas de cobertura e
objetos.
Após o primeiro filtro, é possível refinar a busca por critérios como categoria,
tipo de arquivo, fabricante e atributos. A aba “atributos” engloba uma série de
características

físicas

como

cor,

material,

tamanho,

e

características

de

desempenho. Em acesso ao Autodesk Seek, em 05 de junho de 2012, o filtro de
coeficiente de redução sonora isolou um único produto dentre 414 possibilidades no
grupo das curtain walls. Ou seja, contempla aproximadamente 0,25% do total. A
experiência confirma a escassez de informações de desempenho de produtos no
mercado e reforça as queixas sobre dificuldade de uso destes critérios para a
especificação de componentes e sistemas construtivos.
Supondo que houvesse abundância de dados de desempenho de
componentes e sistemas construtivos, a utilização de filtros para a localização do
produto de maior conformidade reduziria o tempo gasto na busca pelos sistemas
construtivos mais adequados para determinado projeto.
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O modelo paramétrico construído com os objetos especificados a partir dos
critérios de busca poderia ser utilizado para análises complexas envolvendo
ferramentas de apoio como programas de simulação, análise estrutural e verificação
de normas (code checking), tarefas que manualmente seriam extremamente
demoradas, sujeitas a erro e parcialmente impossíveis.
Atualmente a aplicação de processos de simulação de programas específicos
não pode ser feita automaticamente e a confiabilidade de seus dados de saída está
intimamente relacionada com a correta organização de dados de entrada. Tendo em
vista a complexidade do formato dos arquivos e possibilidade de erro humano, vale
sempre uma análise crítica sobre resultados.
A não conformidade de algum critério de desempenho, localizada por
especialistas ao longo das simulações, poderia resultar em sugestões de mudança
de layout, substituição de componentes ou sistemas construtivos no início do projeto,
de forma a gerar menos derivações sobre a curva de desenvolvimento prevista
(Figura 5). Resultados de simulação que indicam a necessidade de alterações no
projeto não as geram automaticamente. As mudanças nos modelos são realizadas
por humanos, que a partir da informação obtida tem critérios para redefinição de
espaços e busca de componentes e sistemas construtivos com desempenho mais
adequado.
As bibliotecas de objetos paramétricos podem ser uma boa referência no
momento da decisão sobre o sistema construtivo a ser utilizado no projeto, supondo
que disponibilizem os dados de desempenho dos componentes no acervo.
Souza, Amorim e Lyrio (2009) afirmam que “a situação ideal seria que os
fornecedores disponibilizassem seus catálogos num formato neutro, independente
de software, de forma que fosse possível baixar os objetos agregados com suas
informações por meio da internet e incluí-los diretamente no projeto. Assim, os
fabricantes

seriam

responsáveis

pela

consistência

das

informações

disponibilizadas”.
5.5

Interoperabilidade
Além da disposição para modificar o método de projeto até então adotado,

disponibilidade de softwares, objetos paramétricos e bibliotecas virtuais amplas e
bem organizadas, é preciso que o modelo de informação da construção possa ser
“visualizado” e editado em vários softwares específicos, sem comprometimento de
sua estrutura e do fluxo da informação. Segundo Müller (2010), o termo que define

63
esse requisito é “interoperabilidade”, que pode ser entendida como um mapeamento
das estruturas internas de dados das aplicações envolvidas em relação a um modelo
neutro ou universal, ou seja, independente de fabricantes.
Segundo Ferreira (2005), os requisitos fundamentais para a interoperabilidade
são trabalhar com formatos padronizados e compartilháveis, e dispor de um
mecanismo de comunicação eficiente e adequado dessas informações sobre o
empreendimento de edificação.
Segundo Eastman et al. (2011), uma das principais vantagens atribuídas a
projetos desenvolvidos em uma plataforma BIM é a possibilidade de trabalhar com
um mesmo modelo em softwares e aplicativos com diferentes funções tais como
análise de desempenho, análise estrutural, levantamento de quantitativos,
gerenciamento de obras, entre outros. Embora conceitualmente simples, a
organização e fluxo de informação entre aplicativos representa um grande desafio
uma vez que o tipo de informação necessária para operação de cada um deles é
diferente. A viabilidade da interoperabilidade depende de um bom protocolo
internacional de troca de dados (MÜLLER, 2010).
Como ilustração prática, Müller (2010), coloca que quando a informação é
adicionada a um modelo por uma disciplina de projeto, através da interoperabilidade,
outra disciplina ou software pode reutilizar esta informação sem perda nos
significados.
Ainda não há formato que atenda satisfatoriamente a todas as disciplinas.
Atualmente, o formato mais bem aceito é o Industry Foundation Classes – IFC,
elaborado com base na norma STEP (Standard for the Exchange of Product Model
Data). Segundo Ayres (2009), o objetivo da norma STEP é definir um formato neutro
e interoperável para os dados do produto, durante todo o seu ciclo de vida,
independente de sistemas específicos. Segundo Eastman et al. (2011), o modelo
IFC consiste em definições, regras e protocolos que definem conjuntos de
informações que descrevem objetos ao longo da vida útil dos edifícios.
Segundo Eastman et al. (2011), por enquanto, a edição de modelos é
possível somente no nível dos arquivos e a informação muitas vezes não corre em
dois sentidos, havendo muito trabalho manual e propensão a erros humanos além
de divergências entre modelos rodados em aplicativos diferentes. No entanto, o
formato começa a ser disseminado. Segundo o mesmo autor, em 2010 as IFC já
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contavam com 800 entidades, 358 conjuntos de propriedades e 121 tipos de
informações agrupadas em funções como análise térmica e estimativa de custo.
Segundo Ferreira (2005), o modelo IFC é composto por quatro camadas
conceituais com relações de hierarquia entre elas. Cada uma destas camadas tem
estrutura modular com relações de hierarquia e horizontais internas. A clareza na
definição das relações entre os braços que definem a estrutura do arquivo é
fundamental para o funcionamento do modelo e viabilidade da interoperabilidade.
Os objetos estão inseridos na lógica de estruturação do modelo e também
são definidos por relações hierárquicas e horizontais. Dentre os conjuntos de
descrição dos objetos, em meio à teia complicada que descreve o modelo, estão os
conjuntos de propriedades.
A complexidade dos modelos requer expertise do operador para edição
correta e potencialização das possibilidades oferecidas. Segundo Eastman et al.,
(2011), o controle das mudanças efetuadas neste processo é uma das principais
questões na interoperabilidade. A programação de interfaces amigáveis pode
facilitar a correta edição de propriedades de objetos.
Em países como Dinamarca e Finlândia, o uso do IFC já é popular e até
compulsório para alguns projetos de edifícios públicos. Na Noruega a agência
governamental de apoio a construção civil, Statsbygg, em conjunto com a indústria
da construção civil trabalha em uma iniciativa para modificar substancialmente o
processo de projeto com verificação automática de normas (code checking),
aprovação on-line (e-submission of building plans) além de integração entre as
etapas de projeto. A expectativa é que seja gerado impacto positivo significativo na
eficiência, produtividade e qualidade das construções.
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6

ESTUDO DE CASO
Considerando as questões colocadas anteriormente, referentes ao projeto de

arquitetura, o desempenho de edificações, mais especificamente as questões da
ABNT NBR 15575 e a questão da modelagem da informação da construção,
elaborou-se um estudo de caso constituído de duas grandes etapas, a coleta e
organização de informações e características de desempenho de dois sistemas
construtivos para a elaboração de duas famílias de objetos paramétricos e o
desenvolvimento de um projeto de arquitetura, desenvolvido em software BIM, que
tem como premissa o atendimento aos critérios de desempenho da ABNT NBR
15575.
A primeira etapa compreende a coleta e organização de informações e
características de desempenho de dois sistemas construtivos, para a elaboração de
duas famílias de objetos paramétricos, a alvenaria de vedação de bloco cerâmico e o
drywall. Além dos critérios definidos por valores numéricos exigidos pela ABNT NBR
15575, levantou-se as premissas de projeto, as ferramentas necessárias, e soluções
de interface com outros sistemas. Entende-se que estas questões sejam primordiais
para que o desempenho de um sistema seja plenamente alcançado. O objetivo
desta etapa é definir um conjunto de objetos, ou variações de sistemas construtivos,
que possa ser utilizado como base para a elaboração do projeto de arquitetura, da
próxima etapa. Entende-se que a informação coletada é a base para a elaboração
da versão digital das famílias de objetos e que a informação que não pode ser
associada aos objetos como, por exemplo, os detalhes de interface, deve estar
disponível ao usuário do sistema.
Na segunda etapa desenvolve-se um projeto de um chalé segundo roteiro de
desenvolvimento de projeto abordado no capítulo 2 do trabalho, tendo como
premissa o atendimento dos critérios de desempenho da ABNT NBR 15575 na
definição das vedações verticais, selecionadas no universo de variações levantado
na primeira etapa do estudo de caso e o uso de software BIM.
6.1

Coleta e organização de informações e características de desempenho de
sistemas construtivos
Esta etapa do trabalho consiste na coleta e organização informações e

características de desempenho de sistemas construtivos. Coletou-se informações
como critérios de projeto, as ferramentas necessárias para a execução dos sistemas
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construtivos, as características geométricas, além dos dados de desempenho
segundo critérios da ABNT NBR 15575 e detalhes de interface dos dois sistemas
construtivos: a alvenaria de vedação de bloco cerâmico e o drywall. O primeiro é um
sistema construtivo tradicional cuja execução é norteada principalmente por normas
prescritivas e convenções de boas práticas. Assim, são raros os fornecedores que
oferecem dados de desempenho de seus produtos. O segundo é um sistema
construtivo relativamente novo, onde as características de desempenho, como a
resistência ao fogo ou isolamento acústico motivam a especificação de determinadas
configurações.
O raciocínio utilizado no desenvolvimento dos exemplos não é inovador.
Pretende-se alinhamento e complementação às iniciativas já existentes de
organização de bibliotecas de objetos para utilização em modelos 4D. Adotou-se
estrutura semelhante à descrita por Eastman et al., 2011, composta por três grandes
pilares:
•

Definição da informação

•

Formato da informação

•

Classificação e Terminologia

Dentro do universo de informações que define a descrição de componentes e
sistemas construtivos, isolou-se dados de desempenho como desempenho
estrutural, desempenho térmico, desempenho acústico, resistência ao fogo e
estanqueidade,

necessários

para

atestar

sua

conformidade

aos

critérios

estabelecidos pela NBR 15.575. Muitas informações não foram encontradas e por
isso não constam nas tabelas. Além disso, levantou-se informações sobre as
geometrias, essenciais para a definição volumétrica do sistema.
O formato da informação neste trabalho é escrito e visual. Vislumbra-se a
possibilidade da utilização desta informação para a modelagem de objetos
paramétricos e famílias de objetos. Para o estudo de caso algumas das variações
dos sistemas construtivos, ou “objetos”, foram modeladas, em software Autodesk
Revit Architecture.
Parte-se do princípio que é possível modelar os objetos descritos nas tabelas
dos dois exemplos, em formato IFC, sendo os conjuntos de propriedades, como os
dados físicos e mecânicos, informações relacionadas aos objetos. Considerando a
possibilidade de edição das informações do modelo da informação da construção, as
informações que não puderam ser adicionadas no momento da modelagem,
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poderiam posteriormente ser completadas. A localização dos objetos modelados,
dentro de uma biblioteca teoricamente seria possível através de sistema de um
sistema de busca voltado aos critérios de desempenho, tal qual função da Autodesk
Seek. As limitações geométricas dos objetos, no caso do IFC, seriam programadas
conforme limitações do sistema construtivo. Não foram encontrados objetos
paramétricos, nem foi possível modelar objetos com restrições de dimensões. No
entanto, acredita-se isso poderia ser feito com inclusão de um sistema de modulação
dimensional interno aos objetos. A viabilidade das suposições não foi validada por
um programador, portanto, mantém-se teórica.
A classificação adotada é aquela encontrada na ABNT NBR 15965-1. A
terminologia é a encontrada em normas brasileiras. Acredita-se que serão estes os
termos futuramente utilizados para a associação às GUIDs já existentes.
Detalhes de interface não integrariam objetos paramétricos, no entanto,
podem ser inclusos em pastas de download de famílias de objetos. Sua finalidade é
semelhante à de um manual de instalação: dar diretrizes para o correto uso e
aplicação do sistema. Para a elaboração de detalhes é importante compreender a
dinâmica do trabalho entre os diversos componentes e seu papel no desempenho do
edifício. Os detalhes de interface específicos de um projeto precisam ser definidos
pelos projetistas, no entanto, podem ser baseados em detalhes padrão que podem
ser fornecidos pelo fabricante ou por associações de classe.
Conceitos técnicos abordados para justificação de detalhes e de forma geral
são considerados como básicos para o exercício da profissão de arquiteto e não
estariam disponíveis nem relacionados aos objetos paramétricos. No entanto,
constam neste trabalho como embasamento teórico para o material produzido.
6.1.1 Alvenaria de vedação de bloco cerâmico
De acordo com o código de práticas n° 1 do IPT (2009), alvenarias de
vedação são aquelas destinadas a compartimentar espaços, preenchendo os vãos
de estruturas de concreto armado, aço ou outras estruturas. Assim sendo, devem
suportar tão somente o peso próprio e cargas de utilização, como armários, redes de
dormir e outros. Devem apresentar adequada resistência às cargas laterais estáticas
e dinâmicas, advindas, por exemplo, da atuação do vento, impactos acidentais e
outras.
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As alvenarias podem ser adotadas em fachadas, platibandas, muros e
paredes, entre outros, com ou sem revestimento.
Apesar de tratar-se de um sistema convencional, este tem sido aplicado em
situações nas quais seu desempenho é pouco conhecido como edifícios de múltiplos
pavimentos expostos a grandes solicitações. Muitos projetos acabam focando
apenas questões estruturais e coordenação dimensional das paredes com outros
elementos da obra. Com a entrada em vigor da NBR 15.575 as preocupações
devem se estender a outros critérios de desempenho como desempenho térmico,
acústico, resistência à ação do fogo e outros.
6.1.1.1 Premissas de projeto
O desempenho das alvenarias está intimamente relacionado à coordenação
modular e compatibilização de projetos. A NBR 15873: Coordenação modular para
edificações entre outras, coloca premissas importantes para o projeto de alvenarias.
Algumas das patologias mais comuns em alvenarias são destacamentos entre
alvenarias e estrutura, fissuras, esmagamentos e ruptura de paredes.
6.1.1.2 Componentes
Os componentes do sistema construtivo podem ser agrupados de inúmeras
maneiras em variações do sistema construtivo “alvenaria de fechamento de bloco
cerâmico”. Em uma biblioteca de componentes e sistemas construtivos, cada uma
destas variações seria um “objeto”. O agrupamento de “objetos”, conforme critérios
do modelador, formaria “famílias”. Lógicas de organização definidas e símples, em
bancos de dados, torna sua administração e uso mais simples.
Os principais componentes que do sistema de alvenaria de vedação,
conforme Código de Práticas 01 do IPT (2009), estão listados a seguir:
• bloco maciço - Componente de alvenaria com forma de paralelepípedo, com
todas as faces plenas de material cerâmico, podendo apresentar rebaixos de
fabricação em uma das faces de maior área. Deve estar conforme a NBR
7170;
•

bloco cerâmico de vedação – Bloco cerâmico prismático que possui furos
perpendiculares às faces que os contém, de acordo com a NBR 15270-1. As
dimensões de fabricação (largura - L, altura - H e comprimento - C) devem ser
correspondentes a múltiplos e submúltiplos do módulo dimensional M = 10 cm
menos 1 cm, conforme dimensões padronizadas indicadas na Tabela 3.
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Figura 9 - Blocos cerâmicos de vedação
Fonte: Elaborado pela autora, conforme ABNTNBR 15270-1

• canaleta U – Componete cerâmico com seção em forma de U, sem paredes
transversais, que permite a construção de cintas de amarração, vergas e
contravergas. Aplicada no topo de paredes internas, permite o apoio de laje
sem que se quebre a modulação vertical das fiadas;
• canaleta J - Componente cerâmico com seção em forma de J, sem paredes
transversais, que permite o apoio de lajes sem que se quebre a modulação
vertical das fiadas nas paredes de fachada;
Tabela 3 - Dimensões nominais do bloco cerâmico de vedação
L = Largura (cm)

H = Altura (cm)
9

14
9

19

11,5
14
11,5
19

14

19

C = Comprimento (cm)
Bloco
½ bloco
19
24

9
11,5

19

9

24

11,5

29
19

14
9

24

11,5

29
39

14
19

24
24

11,5
11,5

19
24

9
11,5

29

14

39

19

19
24

9
11,5

29

14

39

19
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L = Largura (cm)

H = Altura (cm)

19

19

24

24

C = Comprimento (cm)
Bloco
½ bloco
19

9

24

11,5

29
39

14
19

24

11,5

29
39

14
19

Fonte: ABNT NBR 15270

• bloco compensador - Componente com medidas equivalentes a sub-módulo
do comprimento do bloco padrão (exemplo 1/4 M e 1/8 M), utilizado para
complementar vãos que não sejam múltiplos inteiros do módulo;
• cinta de amarração - Reforço de material resistente à tração e ao
cisalhamento, introduzida e solidarizada às alvenarias para melhorar o
desempenho das paredes frente a essas tensões;
• argamassa - Recomendam-se as argamassas mistas, compostas por cimento
e cal hidratada, para o assentamento. A argamassa utilizada para o
assentamento dos blocos pode ser industrializada ou preparada em obra e
devem atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 13281;
• graute - Micro-concreto ou argamassa auto-adensável, isto é, material que se
acomoda no interior do molde sem a necessidade de ser socado ou vibrado,
com a função de solidarizar a armadura à alvenaria. Utilizado, por exemplo,
nas cintas de amarração, vergas e contravergas;
• tela metálica - eletro soldada, galvanizada, e dotada de fios com diâmetro em
torno de 1 mm e malha quadrada de 15 mm. As telas devem atender às
especificações de norma. São utilizadas na interface entre pilares e fiadas de
alvenaria.
6.1.1.3 Equipamentos e ferramentas
Para a avaliação da viabilidade de adoção de um sistema construtivo, é
necessário conhecer os equipamentos e ferramentas necessários para sua
execução. Este tipo de informação, independente do conhecimento técnico do
especificador e tradição do sistema no mercado, deve ser fornecido pelo fabricante,
mas não precisa estar agrupada no objeto, bastando especificação em site ou na
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embalagem do produto. Caso se identificasse um sistema construtivo que
correspondesse a todos os requisitos de desempenho necessários para o projeto, o
especificador poderia verificar a viabilidade ou não de sua execução com os
recursos disponíveis.
Para a execução das alvenarias utilizam-se os seguintes equipamentos:
colher de pedreiro, meia-cana, bisnaga, linha, esticadores de linha, réguas de
alumínio, prumo de face, escantilhões, broxa, nível de bolha, nível de mangueira,
esquadros de braço longo, furadeira elétrica, pistola finca-pinos, escantilhão,
carrinho e porta masseira.
6.1.1.4 Dados de desempenho
As características de desempenho de cada um dos objetos definidos pelas
possibilidades de organização dos componentes do sistema são variáveis. Porém a
obtenção do desempenho indicado pelo fabricante depende da observação das
especificações colocadas e correta execução do sistema. O que o fabricante pode
disponibilizado on-line são objetos paramétricos que contenham dados de
desempenho que pressupõe execução conforme suas especificações e referências
para que isso possa ser feito.
O desempenho de edificações compostas com alvenarias de fechamento de
blocos cerâmicos depende de características dos componentes como seção
transversal dos blocos, presença de revestimento e características da argamassa de
assentamento e observação de limitações referentes à relação altura/ espessura da
parede e características físicas dos componentes além da interface com outros
planos do mesmo sistema e outros sistemas como estrutura, pisos, forros e
esquadrias, além do projeto de arquitetura. Os valores da Tabela 6 referem-se
apenas ao desempenho do sistema com materiais de acabamento populares,
desconsiderando suas interfaces com outros sistemas. No entanto, são estes
valores que nortearão a seleção prévia de sistemas construtivos no projeto de
edifícios e integrarão os conjuntos de propriedades dos objetos.
Apesar de interfaces com outros sistemas não serem consideradas para a
avaliação de sistemas construtivos, são fator fundamental para a avaliação de
desempenho das edificações. Assim como há muitas possibilidades de interações
internas ao sistema, há muitas possibilidades de interações com outros sistemas.
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6.1.1.4.1 Desempenho estrutural
Mesmo sem função estrutural, existem limitações de comprimento, altura e
carga que pode ser recebida pelas alvenarias de vedação de bloco cerâmico. As
interfaces entre componentes são fundamentais para a obtenção dos valores
máximos de desempenho.
•

Interfaces entre componentes da vedação vertical

As instruções sobre interfaces internas ao sistema devem ser fornecidas pelo
fabricante de blocos cerâmicos. As alvenarias são sistemas de blocos sobrepostos
ligados por argamassa e armaduras. O tipo de argamassa e de juntas reflete no do
desempenho do sistema construtivo. Quanto mais bem executado o preenchimento
entre vãos, melhor o desempenho do sistema em vários aspectos.
Detalhes de assentamento de blocos, definição de argamassas e armaduras,
assim como instruções sobre acabamento de juntas, caso não constem em norma,
devem

ser

fornecidas

pelo

fabricante

de

bloco,

assim

como

possíveis

especificidades. Em caso de biblioteca on-line, os detalhes seriam base para o
detalhamento do projeto.
Existem dois principais tipo de juntas entre fiadas, as juntas em amarração
(Figura 10) e as juntas a prumo (Figura 11). Nas paredes de alvenaria com juntas do
primeiro grupo há maior capacidade de redistribuição das tensões decorrentes de
deformações impostas. Já no segundo grupo, cada parede funciona como um
pilarete. Neste caso é fundamental a utilização de elementos de ligação como cintas
de amarração ou barras de ferro. As propriedades estruturais das variantes dos
sistemas podem ser disponibilizadas por fornecedores. No entanto, é vantajoso que
o especificador domine este tipo de informação de forma que encontre mais
rapidamente os sistemas viáveis além de já fazer considerações sobre necessidade
de mão de obra para execução.
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Figura 10 - Elevação - Juntas em amarração
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

As juntas entre blocos e entre blocos e estrutura são elementos importantes
no desempenho do sistema. O preenchimento das juntas verticais otimiza a
resistência ao cisalhamento, resistência ao fogo, desempenho termo-acústico e
resistência a cargas laterais. Quanto mais longa ou alta a parede, portanto mais
exposta a solicitações, maior a importância das juntas.

Figura 11 - Elevação - Juntas a prumo
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

O acabamento das juntas (Figura 12) pode ser raspado ou frisado, sendo a
segunda opção adequada apenas para o uso em ambientes internos.
A descrição das juntas deve fazer parte da descrição do objeto paramétrico
por tratar-se de uma questão decisiva para se atingir o desempenho indicado.
Juntamente com o arquivo podem ser baixados detalhes construtivos como o da
Figura 12.
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Figura 12 - Corte - Junta frisada e junta raspada
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Juntas de controle são juntas verticais entre alvenarias em locais onde há
mudança na direção ou espessura das alvenarias, ou em paredes muito longas, ou
enfraquecidas pela presença de esquadrias. Tem como função evitar a ocorrência
de fissuras e destacamentos provocados por movimentações higrotérmicas dos
materiais. As distâncias máximas entre juntas de controle em alvenarias de vedação
de blocos cerâmicos constam na Tabela 4. Inserir os parâmetros da Tabela 4 como
limitadores de geometria de objetos paramétricos é uma forma de se induzir a
adoção de boas práticas construtivas. Detalhes de juntas devem estar disponíveis
para download nas pastas das bibliotecas juntamente com os arquivos de objetos
paramétricos.
Tabela 4 - Distâncias máximas entre juntas de controle em alvenarias de vedação em
blocos cerâmicos
Paredes internas

Fachadas / muros de divisa

Largurado
bloco(cm)

sem aberturas
de portas ou
janelas (cm)

com aberturas
de portas ou
janelas (cm)

sem aberturas
de portas ou
janelas (cm)

com aberturas
de portas ou
janelas (cm)

9

600

500

*

*

11,5

750

600

500

400

14

900

700

700

600

19

1200

900

1000

800

(*) Não se recomenda o uso de blocos de 9 cm em paredes de fachadas.
OBS: se as paredes forem dotadas de telas ou armaduras contínuas, em todas as
juntas de assentamento, as distâncias acima podem ser acrescidas em 50%.
Fonte: Tabela 8, p. 25, Código de Práticas IPT

As ligações entre trechos podem ser feitas conforme exemplos das Figura 13,
Figura 14 e Figura 15 com ferros a cada duas fiadas. Já as juntas podem ser
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calafetadas e acabadas conforme soluções das Figura 35 a Figura 38 uma vez que
as questões de interface são semelhantes.

Figura 13 - Elevação - Junta de controle para alvenarias de fechamento de bloco cerâmico
com furos horizontais
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 14 - Elevação - Junta de controle para alvenarias de fechamento de bloco cerâmico
com furos verticais
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 15 - Planta - Junta de controle
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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•

Limitações geométricas

O desempenho estrutural de paredes depende de fechamento de alvenaria de
blocos cerâmicos está relacionado com decisões de projeto. Para que se tenha um
bom desempenho estrutural, é preciso observar critérios como alturas e distâncias
máximas entre elementos contraventantes, conforme Tabela 5, cujos valores podem
ser inclusos na programação de objetos paramétricos como limitantes de geometria.
Tabela 5 - Alturas e distâncias máximas entre elementos contraventantes de paredes
de vedação em blocos cerâmicos
Largura
do bloco
(cm)

Paredes internas

Paredes de fachada

Altura
máxima (cm)

Comprimento
máximo (cm)

Altura máxima
(cm)

Comprimento
máximo (cm)

9

260

400

*

*

11,5

340

500

300

400

14

400

600

340

480

19

460

700

380

560

Fonte: Tabela 7, p. 22, Código de Práticas IPT n° 1

•

Interface parede/ parede

De acordo com o código de práticas n° 1 do IPT, nos encontros entre paredes
(“L” (Figura 16), “T” (Figura 18) ou cruz (Figura 20)) são sempre desejáveis as juntas
em amarração, onde existe redistribuição de cargas; recomenda-se o emprego de
blocos com comprimentos ou formas adaptados para essas ligações. Quando optarse por encontros entre paredes com juntas a prumo, uma série de cuidados deve ser
prevista: maior rigidez dos apoios, disposição de ferros ou telas metálicas nas juntas
de assentamento, embutimento de tela no revestimento, cuidados redobrados na
compactação da argamassa das juntas horizontais e verticais, etc.
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Figura 16 - Planta – Parede em L (fiada par)
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 17 - Planta – Parede em L (fiada ímpar)
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 18 - Planta – Parede em T (fiada par)
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Figura 19 - Planta – Parede em T (fiada ímpar)
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 20 - Planta – Parede em X (fiada par)
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 21 - Planta – Parede em X (fiada ímpar)
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Não foram encontrados dados sobre a resistência de alvenarias a impacto de
corpo mole, impacto de corpo duro e resistência à solicitação por fixação de peças
suspensas.
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6.1.1.4.2 Segurança ao fogo
A resistência ao fogo das alvenarias de vedação de blocos cerâmicos
aumenta conforme sua espessura e aplicação de argamassa ou outro material de
acabamento não combustível. Se, conforme Tabela 6, observarmos que paredes de
vedação com blocos de 9 cm apresentam desempenho de 90 minutos, pode-se
presumir que blocos com maiores espessuras terão desempenho superior.
6.1.1.4.3 Desempenho acústico
O desempenho acústico do sistema depende da espessura dos blocos,
direção dos furos e acabamento. Quanto mais largo o bloco e maior a espessura da
argamassa, melhor o desempenho. No entanto, é preciso relevar também a direção
dos furos. A Tabela 6 mostra que o isolamento acústico de uma parede de vedação
de bloco cerâmico com acabamento em argamassa, com furos na horizontal, é
superior ao isolamento da parede de vedação de blocos de 14 cm com furos na
vertical. Assim, conclui-se que o mesmo material pode ter desempenho diferente,
conforme sua aplicação.
6.1.1.4.4 Desempenho térmico
Conforme Tabela 6, a resistência térmica de alvenarias de vedação de blocos
cerâmicos é melhor quando se utiliza os blocos com os furos na vertical. Para a
escolha da variação do sistema devem ser observadas as tabelas da NBR 15575,
onde constam limitações para a transmitância térmica (U) e capacidade térmica (CT)
do sistema de vedações verticais em relação às zonas bio-climáticas.

Tabela 6 - Resistência térmica, isolação acústica e resistência ao fogo de alvenarias
de vedação em blocos cerâmicos
Acabamentos
Critérios de desempenho (vide nota)
L (cm)

9

11,5
14

Interno

Externo

Sem revestimento
Argamassa
Argamassa*
*
Sem revestimento
Argamassa
Argamassa*
*
Sem revestimento
Argamassa Argamassa*

Resistência
ao fogo
(minutos)

Isolamento
Acústico Rw
(dB)

1

2

1

2

90

-

-

150

-

-

Resistência
Térmica
(m².°C/ W)
2

-

1
-

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120
190

-

36
40

0,30

0,31
-

-
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Acabamentos
L (cm)

Interno

Externo

*
Sem revestimento
19
Argamassa
Argamassa*
*
Sem revestimento
24
Argamassa
Argamassa*
*
1. Bloco com furos na horizontal

Critérios de desempenho (vide nota)
Resistência
ao fogo
(minutos)

Isolamento
Acústico Rw
(dB)

Resistência
Térmica
(m².°C/ W)

1

2

1

2

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Bloco com furos na vertical
(*) Camada de 1,5cm de argamassa no traço 1 : 2 : 9 (cimento, cal hidratada e areia
média lavada, em volume).
NOTA: Os valores não indicados (-) devem ser objeto de investigação técnica. A Tabela
6 será completada em versão futura do presente documento.
Desempenho estrutural – vide premissas detalhes construtivos
Estanqueidade – vide premissas detalhes construtivos
Durabilidade – vide restrições e detalhes construtivos
Fonte: Tabela 6, p. 24, Código de Práticas IPT 01

6.1.1.4.5 Estanqueidade
As vedações de blocos cerâmicos podem ser utilizadas tanto pra paredes
internas como paredes externas. Sua adequação ao requisito de estanqueidade é
definida em ensaio laboratorial e está relacionada à aparição de manchas de
umidade na face oposta à incidência de água em relação à área total do corpo-deprova submetido à aspersão de água ao final do ensaio.
Não foram obtidos dados de desempenho para este critério de avaliação do
sistema construtivo. O “saber fazer” implica em proteção da base da parede com
eventual impermeabilização da fundação ou elevação do nível do solo, e
revestimento de argamassa pintada em áreas externas. As construções antigas
ainda contam com beiral largo que protege a parede das chuvas.
6.1.1.4.6 Durabilidade
A durabilidade de alvenarias está muito relacionada à qualidade de seus
materiais, à execução, realização de manutenção e adequação ao uso. Atividades
de manutenção costumam ser simples compreendendo impermeabilização e pintura.
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Boas práticas e instruções de uso e manutenção devem ser fornecidas pelo
fabricante. No caso dos objetos paramétricos, manuais poderiam ser localizados
com buscas pela GUID do objeto no site do fornecedor.
6.1.1.5 Interfaces entre componentes do sistema com outros sistemas
As interfaces entre sistemas são fundamentais para o bom desempenho do
edifício como um todo. Quando se define um sistema construtivo, é preciso saber se
atende às demandas colocadas, não só em relação ao desempenho, mas também
em relação às interfaces. É preciso saber se o comportamento é compatível com a
solução estrutural, se será possível instalar corretamente os caixilhos desejados,
como será feita a fixação de revestimentos entre outros.
No caso das alvenarias de fechamento as questões de interface já foram
bastante estudadas, havendo soluções satisfatórias e conhecimento das limitações
oferecidas pelo sistema. Há manuais de boas práticas disponíveis, normas
prescritivas e muita informação on-line. Mesmo assim, a inclusão de detalhes
construtivos nos projetos é imprescindível e não pode dar margem para adoção de
soluções alternativas. Os detalhes e instruções a seguir foram retirados do Código
de Práticas IPT n°01 com algumas adaptações na linguagem visual. Na pasta de
download de um objeto paramétrico poderiam constar como base para o
desenvolvimento dos detalhes específicos. As considerações poderiam integrar o
manual do usuário ou simplesmente o repertório técnico do usuário.
•

Interface parede/pilar

Nas ligações da alvenaria com a estrutura é preciso considerar os gradientes
térmicos nas fachadas, as dimensões dos panos e a flexibilidade da estrutura. Para
cada tipo de estrutura devem ser utilizados detalhes específicos.
No detalhe de encontro entre parede e pilar de concreto, é imprescindível que
o pilar esteja completamente limpo e livre de desmoldante. Nas faces do arranque
da alvenaria deve ser aplicado chapisco rolado ou industrializado. Os blocos devem
ser pressionados contra o pilar no assentamento. Na interface entre pilar e alvenaria
podem ser utilizados elementos metálicos como telas, ganchos e ferros para melhor
fixação e absorção dos esforços nas juntas.
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Figura 22 - Elevação – Fixação alvenaria x pilar com tela
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 23 – Elevação - Fixação alvenaria x pilar com tela
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 24 - Planta - Fixação entre alvenaria de 9 cm e pilar com tela
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Figura 25 - Planta - Fixação entre alvenaria maior que 9 cm e pilar com tela
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 26 - Elevação - Fixação entre alvenaria e pilar com armação fixa no pilar
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Figura 27 - Elevação - Fixação entre alvenaria e pilar com ferros cabelo
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 28 - Planta - Fixação entre alvenaria e pilar com gancho de dois ramos
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Figura 29 - Planta - Fixação alvenaria x pilar com bloco canaleta e ferro cabelo
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

As ancoragens em estruturas metálicas podem ser realizadas com insertos de
aço soldados nos pilares e chumbados nas juntas horizontais de assentamento tal
qual ilustrado anteriormente. A estrutura pode ser tanto aparente (Figura 30, Figura
31, Figura 32), como embutida (Figura 33, Figura 34).

Figura 30 - Planta - Interface de canto entre pilar metálico x alvenaria
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 31 - Planta - Interface de canto entre pilar metálico x alvenaria
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Figura 32 - Planta – Interface entre pilar metálico x alvenaria
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 33 - Planta - Interface pilar metálico x alvenaria
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 34 - Planta – Interface pilar metálico x alvenaria
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

A função de mata-juntas e cantoneiras (Figura 35) ou “materiais flexíveis”
(Figura 36, Figura 37, Figura 38), como poliestireno expandido, neoprene e selantes,
presentes em alguns dos detalhes anteriores é preencher a interface entre
componentes e sistemas com comportamento higrotérmico muito diferente, como em
paredes longas e entre estruturas deformáveis e alvenarias fechamento de bloco
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cerâmico, visando evitar o aparecimento de fissuras, evitando passagem de água,
ar, ruído e em alguns casos, fogo.

Figura 35 - Planta – Junta alvenaria x estrutura flexível
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 36 - Planta – Junta alvenaria x estrutura flexível
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 37 - Planta – Junta alvenaria x estrutura flexível
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Figura 38 - Planta – Junta alvenaria x estrutura flexível
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

•

Interface Parede/ Viga ou Laje de cobertura (“encunhamentos”)

O “encunhamento”, ou área de interface entre laje de cobertura ou laje de piso
do pavimento superior é uma interface entre dois sistemas com comportamentos
higrotérmicos diferentes, assim como a interface entre parede e pilar. Para evitar que
as alvenarias de fechamento absorvam cargas dos pavimentos superiores, é
indicado esperar ao máximo para a finalização dos planos no encontro com a
estrutura do pavimento superior. Após a finalização das alvenarias, pode-se adotar a
fixação em pavimentos alternados; nessa hipótese, para abrir frentes para trabalhos
internos (revestimentos, etc.), encunham-se dois pavimentos e pula-se o próximo, e
assim sucessivamente.
O projeto de coordenação modular vertical considera a altura de projeto das
vigas de borda, a espessura das lajes, a folga prevista para a fixação
(“encunhamento”) da alvenaria no encontro com a laje ou com a viga e, quando for o
caso, as espessuras de nivelamento da laje (ou contrapiso) e de revestimento do
piso. Consideram-se, ainda, as tolerâncias de regularidade na concretagem de lajes
e vigas, bem como as flechas e torções desses componentes estruturais, levando-se
em conta os efeitos da retração e da deformação lenta do concreto, da fluência do
aço (particularmente no caso de peças em concreto protendido) e outras.
Os esquemas de escoramento e de cimbramento de lajes e vigas, bem como
a previsão de flechas devem ser indicados no projeto estrutural e a estrutura deve
ser executada em obediência à norma específica.
Para todas as estruturas flexíveis, cuja acomodação é superior à das
alvenarias, é preciso desenvolver detalhes especiais entre sistemas.
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Figura 39 – Elevação - Encunhamento com blocos inclinados
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 40 – Elevação - Encunhamento em alvenaria modular com argamassa
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 41 - Corte - Encunhamento em lajes e vigas com grandes deformações
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Figura 42 - Elevação - Encunhamento em lajes e vigas com grandes deformações
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Em casos como na Figura 31, onde a alvenaria é externa à estrutura, apoiada
em pequenos balanços das lajes de piso ou até mesmo nas fundações, é preciso
que, além dos engastes horizontais sejam previstos engastes verticais, ou
cintamentos, por exemplo, nas alturas das lajes. Caso as alvenarias atinjam grande
altura, é preciso prever que tenham resistência suficiente para suportar o próprio
peso.

Figura 43 - Corte - Interface alvenaria externa à estrutura/ estrutura
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

A interface entre alvenaria do último pavimento e laje de cobertura é a
situação de encunhamento mais crítica de um edifício multipavimentos. Quanto
maior a movimentação da laje de cobertura devido a motivos como variações
térmicas decorrentes da incidência solar, mais solicitada a interface. Soluções como
sombreamento, ventilação, isolamento térmico da laje de cobertura, utilização de
juntas de dilatação na laje, pintura clara ou reflexiva nas telhas, utilização de
subcoberturas, inserção de apoios deslizantes e/ou deformáveis entre parede e laje
são opções que podem complementar as sugestões da Figura 39 a Figura 42.
•

Reforços metálicos: vergas, contravergas e cintas de amarração
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De acordo com o código de práticas IPT 01, vergas, contravergas e cintas de
amarração devem ser convenientemente armadas, recomendando-se pelo menos
dois ferros com diâmetro de 6 mm; podem ser construídas com concreto normal, ou
com graute no caso do preenchimento de canaletas.

Figura 44 - Elevação - Verga e contraverga contínua ou não em vãos
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Reforços metálicos visam garantir a estabilidade das alvenarias. São
utilizados para receber esforços gerados por cargas verticais e torções do apoio em
alvenarias de grande altura, respeitando os limites estabelecidos na Tabela 5, ou
auxiliar na redistribuição de cargas em pontos críticos como em vãos de portas e
janelas (Figura 44), no topo e na base da alvenaria, prevenindo o aparecimento de
fissuras. No entanto, a introdução de uma taxa mínima de armadura na alvenaria,
não aumenta significativamente sua resistência à compressão.
Vergas e contravergas podem ser contínuas caso haja várias aberturas na
mesma fachada, ou se estender no mínimo 20 cm sobre a projeção em aberturas
inferiores ou iguais a 1m de largura ou 1/5 da largura do vão em vãos maiores.
•

Interface parede/ caixilho

As dimensões dos vãos de portas e janelas nas alvenarias dependem do tipo
de caixilho, material e método de fixação (fixação com espuma de poliuretano,
fixação com argamassa aplicada na cavidade de chapa dobrada constituinte do
marco, fixação com grapas, fixação com tacos de madeira, fixação com buchas de
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náilon e parafuso, além da presença de peitoris e demais detalhes. A garantia das
dimensões do vão pode ser feita com a utilização de gabaritos durante sua
montagem.

Figura 45 - Corte - Interface caixilho/verga
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 46 - Corte - Interface caixilho/contraverga
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Para otimizar a paginação da alvenaria e prever os reforços, é preciso definir
o modelo de esquadria antes da execução da alvenaria. O fabricante de esquadria
deve fornecer as informações necessárias para a montagem do vão e disponibilizar
esquema de instalação onde constem todos os materiais e componentes a serem
utilizados além de informações sobre restrições de uso, como cargas de vento
máximas ou tempo de envelhecimento por exposição aos raios UV. Na
especificação, mesmo que não haja dados de desempenho, é importante observar
se o modelo e instruções de instalação prevêem medidas para evitar a infiltração
d´água, como queda do peitoril para o lado externo, anteparos, como trilhos, que a
água não escorra sobre a fachada, pela utilização de peitoris com avanço e
pingadeiras, se os vãos entre esquadria e alvenaria estão bem preenchidos com
material com bom isolamento termo-acústico, seja este flexível ou não, se os
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materiais e interfaces são robustos de forma que não surjam fissuras ou que haja
deformações que comprometam o desempenho do caixilho e se ações de
manutenção sugeridas são viáveis para os clientes (Figura 45, Figura 46).
•

Interface parede/ piso área molhada

Para alinhar as paredes de impermeabilização de áreas molhadas é possível
utilizar blocos com menor espessura nas fiadas inferiores, conforme Figura 47. Para
áreas molhadas sugere-se duas fiadas, para banheiras quatro a cinco fiadas e para
áreas de boxe de oito a nove.

Figura 47 - Corte - parede/ piso de áreas molhadas
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

•

Interface parede/ instalações/ caixinhas/ blocos furados/ paredes duplas

Os sistemas de instalações prediais, tanto hidráulicos como elétricos podem
ser embutidos nas paredes ou externos. No caso de embutimento, é interessante
utilizar os furos das alvenarias para a passagem de dutos evitando ao máximo a
quebra. Alguns fornecedores de blocos produzem blocos com furos próprios para a
instalação de caixinhas, facilitando ainda mais o processo. O projeto deve indicar o
posicionamento de tubos e eletrodutos, caixas de luz ou telefone, pontos de tomada,
cintas de amarração, necessidade de blocos compensadores e outros detalhes.
6.1.2 Sistema de vedação - Drywall
De acordo com referências como a referência técnica IPT N° 018 (2002) e a
norma ABNT NBR 15758-1 (2009), as paredes “drywall” são constituídas por chapas
de gesso acartonado, pré-fabricadas a partir de gipsita natural, aparafusadas em
uma estrutura metálica leve. A estrutura, em perfis metálicos galvanizados, é
constituída por guias e montantes, sobre os quais são fixadas as chapas de gesso
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acartonado, em uma ou mais camadas, gerando uma superfície apta a receber o
acabamento final.
Os sistemas de drywall devem ser utilizados apenas como sistemas de
vedações internas, sem função estrutural. De acordo com Losso (2004), apud
Corbinolli (1995), 90% dos fechamentos internos nos EUA são executados neste
sistema. Sua adoção passou a ser representativa no Brasil, a partir da segunda
metade dos anos 1990.
Existem

diversos

dados

de

desempenho

do

sistema

construtivo,

disponibilizados, inclusive, pelos fornecedores em catálogos e sites das empresas
com mecanismos de busca para localização de produtos. No entanto, estes dados
ainda não estão disponíveis associados a objetos paramétricos em bibliotecas
virtuais. No dia 05 de junho de 20112 uma busca na biblioteca Autodesk Seek, com
o termo “drywall” acusou apenas 33 respostas. O refinamento de busca por atributos
isolou 3 produtos como conforme ISO 9000:2000 e ISO 14001 e 3 como conforme
ISO/IEC 17025. Curiosamente, critérios como desempenho acústico, ou resistência
ao fogo, que são indispensáveis para a especificação, não estavam disponíveis.
6.1.2.1 Premissas de projeto
O drywall é um sistema de vedações internas que deve ser instalado após a
finalização da estrutura e das vedações externas.
O desempenho do sistema depende de características dos componentes
como espessura e tipo dos montantes, guias e chapas de gesso, dos materiais
utilizados no miolo das paredes, distância entre montantes, observação de
limitações do sistema, além da interface entre planos do mesmo sistema e outros
sistemas como estrutura, pisos, forros e esquadrias, além do projeto de arquitetura.
As principais reclamações sobre o sistema estão na redução sonora,
decorrente de especificações inferiores ao adequado, e problemas de execução.
Apesar de altamente industrializado, o sistema exige cuidados, rigidez na execução
e não permite substituição de componentes. A montagem exige mão de obra
especializada, sendo pequenos defeitos de execução críticos ao desempenho final.
Assim como nas alvenarias de vedação de bloco cerâmico, apesar de
interfaces com outros sistemas não serem consideradas para a avaliação de
sistemas construtivos, são decisivas para o desempenho da edificação.
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6.1.2.2 Componentes
Os sistemas de vedação em drywall são compostos por componentes com
comportamento higroscópico variado como componentes metálicos, chapas de
gesso e fitas com características elásticas. Supondo-se um objeto paramétrico, as
informações detalhadas sobre os componentes que compõe um sistema construtivo
poderiam constar na informação técnica do produto localizável pela GUID no site do
fornecedor. É importante que aquele que especifica o sistema esteja ciente em
linhas gerais das limitações e possibilidades oferecidas pelo sistema e que respeite
as instruções de instalação e especificações do fornecedor, sem substituição
aleatória de materiais. Especificidades da produção de componentes e interação
entre componentes de um mesmo sistema devem ser resolvidas pelo fornecedor.
Os principais componentes do sistema de vedações internas em chapas de
gesso para dywall, com base nas referências técnicas IPT n° 17 e n° 18,
documentos da Knauf do Brasil e ABNT NBR 15758, são:
• Chapas de gesso para drywall produzidas conforme ABNT: NBR 14715:2001,
NBR 14716:2001 e NBR 14717:2001, com as variáveis da Tabela 7.

Tabela 7 - Variações de chapas de gesso para drywall
Chapa

Características

Espessura
(mm)

Largura
(mm)

Comprimento
(mm)

ST - Standard

Aplicação em áreas
secas

9,5 / 12,5 /
15

600 / 1.200

1.800 a 3.600

RU –
Resistente a
Umidade

Também conhecidas
como “chapas verdes”,
contêm elementos
hidrofugantes e são
indicadas para uso em
áreas úmidas como
banheiros, cozinhas e
áreas de serviço

12,5

1.200

1.800 a 3.600

RF –
Resistente ao
fogo

Também conhecidas
como “chapas rosa”,
contêm retardantes de
chama em sua fórmula,
sendo indicadas para
uso em áreas especiais
(saídas de emergência,
escadas enclausuradas,
etc.)

12,5

1.200

1.800 a 3.600
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Chapa

Características

Espessura
(mm)

Largura
(mm)

Comprimento
(mm)

Chapas
especiais

Chapas com
características especiais
como alto isolamento
acústico, acabamento
especial entre outros.

12,5

1.200

Variável

Fonte: KNAUF. Sistemas Knauf Drywall, 07/2011. Manual de Instalação.

• Perfis de chapas de aço, zincados, conformados a frio, conforme
especificações da ABNT – NBR 15217 com os formatos constantes na Tabela
8.
Tabela 8 - Perfis de aço zincado
Tipo de
Perfil

Denominação

Espessura
(mm)

48
Guia

Montante

Comprimento
(mm)

48

70

0,50

70

90

90

48

48

70

0,50

90
Cantoneira

Largura
(mm)

Cantoneira
23/23

0,50

3000

90

3000
2800
2700

23 x 23

3000

70

Zincagem
Z 275g/m2,
conforme
NBR
7008:2003
(massa
mínima
De
revestimento
de 275 g/m2

Fonte: KNAUF. Sistemas Knauf Drywall, 07/2011. Manual de Instalação.

• Peças complementares como conectores, suportes de conexão, niveladores e
elementos multifuncionais;
• Parafusos com resistência à corrosão de 48 h de exposição em câmara de
névoa salina conforme Tabela 9.
Tabela 9 - Parafusos para drywall
Tipo

Cabeça
trombeta e
ponta agulha

Código

Comprimento
nominal (mm)

TA25

25

TA35

35

TA45

45

Utilização
Perfil metálico
Chapas de gesso
1 chapa com
espessura
de 12,50 mm ou
15,00 mm em perfis
Espessura
metálicos
máxima de 0,70
2 chapas com
mm
espessura de 12,50
mm em perfis
metálicos
2 chapas com
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Tipo

Cabeça
trombeta e
ponta broca

TA50

Comprimento
nominal (mm)
50

TA55
TA65
TA70

55
65
70

TB25

25

TB35

35

TB45
TB50

45
50

TB55
TB65
TB70

55
65
70

Código

Utilização
Perfil metálico
Chapas de gesso
espessura
de 12,50 mm em
perfis metálicos
3 chapas com
espessura
de 12,50 mm em
perfis metálicos
1 chapa com
espessura
de 12,50 mm ou
15,00 mm em perfis
metálicos
2 chapas com
espessura de 12,50
mm em perfis
Espessura
metálicos
máxima
de 0,70 mm
2 chapas com
espessura
de 12,50 mm em
perfis metálicos
3 chapas com
espessura
de 12,50 mm em
perfis metálicos

Cabeça
3,50 x 9,00
3,50 x 9,50
Espessura
lentilha
LA ou
Fixação de perfis
3,50 x 16,00
máxima de 0,70
ou panela e
PA
metálicos entre si
mm
ponta
agulha
Cabeça
lentilha ou
3,50 x 9,00
Espessura
LB ou
Fixação de perfis
panela e
3,50 x 9,50
máxima de 0,70
PB
metálicos entre si
ponta
3,50 x 16,00
mm até 2,00 mm
broca
Fonte: KNAUF. Sistemas Knauf Drywall, 07/2011. Manual de Instalação.

• massa para juntas, empregada na execução das juntas entre chapas e para o
arremate das cabeças dos parafusos;
• massa para colagem;
• fita de papel microperfurada para a execução das juntas entre as chapas;
• fita para isolamento entre sistema e estrutura;
• fita para cantos vivos, utilizada no reforço e proteção contra solicitações leves;
• peça metálica constituída de chapa metálica de 0,8 mm de espessura,
zincada, classe B, no mínimo, para reforço interno da parede quando da
fixação de peças suspensas;
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• reforços em madeira com tratamento em autoclave contra organismos
xilófagos.
• isolante térmico;
• isolante acústico.
6.1.2.3 Equipamentos e ferramentas
Para a execução das vedações internas em chapas de gesso para drywall
são necessários diversos equipamentos e ferramentas como: estilete, espátula para
acabamento, misturador de massas, espátula 250 mm, linha de marcação,
puncionador, lixadeira manual, grosa perfuradora, serrote de ponta, linha de nylon,
desempenadeira, prumo de face, espátula ponta Phillips, espátula misturadora,
parafusadeira, mangueira de nível, serra copo, nível de bolha, tesoura para chapas e
bandeja de inox e trena.
6.1.2.4 Desempenho
O desempenho de das vedações internas em fechamento de chapa de gesso
para drywall está relacionado com a especificação dos componentes, o projeto de
montagem, a execução e interface com demais sistemas.
Por

possuir

diversas

interfaces

internas

ao

sistema

e

numerosos

componentes, o sistema possibilita muitas configurações e conseqüentemente vários
níveis de desempenho.
6.1.2.4.1 Desempenho estrutural
O desempenho estrutural do drywall está relacionado com a espessura,
quantidade e distribuição dos montantes, tipo e quantidade de chapas a serem
fixadas. Os montantes podem ser simples (Figura 48), com menor resistência, ou
duplos (Figura 49), com maior resistência, ou alinhados dois a dois, formando
quadros mais largos, ou “paredes duplas”, com espaçamentos de 40 cm e 60 cm,
acompanhando modulação das chapas de gesso com largura de 120 cm, e
conforme necessidade estrutural. As chapas de gesso podem ser simples (Figura
49), duplas (Figura 48), triplas, ou de acordo com exigência de desempenho do

cliente. As variações mais comuns são as de chapas simples ou duplas. A Tabela 10
traz valores de limitações geométricas do sistema.
Em um banco de dados de sistemas construtivos, cada variação de
organização de montantes, chapas de gesso e material no miolo da parede é um
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objeto que compõe a família de vedações verticais de drywall. Para cada variação
devem estar disponíveis detalhes construtivos para download.

Figura 48 - Planta - Detalhe de parede de vedação com montantes simples
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 49 - Planta - Detalhe de parede de vedação com montante duplo
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

As vedações verticais em drywall, assim como outros sistemas construtivos,
precisa de juntas de dilatação (Figura 50) para compensar movimentações
higroscópicas. No caso do drywall prevê-se compartimentação da estrutura com
continuidade do plano. Utiliza-se um sistema de encaixe macho/fêmea com chapas
de gesso coladas e tratamento de junta com selante flexível. As juntas de dilatação
devem ser previstas a cada 50m² de paredes simples, a cada 70m² em paredes
duplas e no máximo a cada 15m de distância.
A localização da junta de dilatação é importante para o projetista por restringir
o desempenho da parede em sua localização. Dificulta a fixação de peças
suspensas e eventualmente instalação de acabamentos. Os parâmetros que
definem a necessidade de junta podem ser programados nas propriedades
geométricas do objeto paramétrico.
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Figura 50 - Planta - Detalhe de junta de dilatação
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Os pontos de interface entre paredes de vedação de drywall podem gerar
confusão na montagem. Assim, é importante que a localização de montantes, guias,
chapas de gesso e parafusos esteja definida. Diretrizes básicas sobre a resolução
de interfaces podem ser fornecidas pelos fabricantes e distribuídas em bibliotecas
virtuais, como na Figura 51 e Figura 52. Interfaces mais complexas precisam ser
desenvolvidas pelos arquitetos ou com o apoio de fornecedores. Explorar todas as
possibilidades de interface não é compatível com a função de uma biblioteca virtual.

Figura 51 – Planta - Detalhe de interface entre predes em L
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Figura 52 - Planta - Detalhe de interface entre paredes em T
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Para a fixação de peças suspensas há algumas opções. É possível fixar uma
chapa metálica ou um reforço em madeira tratada aos montantes do quadro. A forma
de fixação e tamanho dos reforços dependem do objeto a ser suspenso. Tendo em
vista que não é economicamente interessante reforçar a parede inteira, o sistema de
vedação em drywall exige que definições de layout sejam feitas antes da finalização
do projeto. Detalhes de fixação de reforços e limitações de aplicação de carga
devem constar no manual do usuário do sistema construtivo, possivelmente
acessível pelo número da GUID no site do fornecedor.
6.1.2.4.2 Resistência ao fogo
A segurança ao fogo está muito relacionada à especificação das chapas de
gesso. As chapas RF (Resistentes ao Fogo), vermelhas, são as mais utilizadas em
locais que exigem compartimentação como escadas de incêndio, paredes cortafogo, revestimentos de instalações prediais como dutos de ar-condicionado, como
revestimento

de

estruturas

metálicas

ou

de

madeira,

ou

paredes

de

compartimentação de edifícios.
A Tabela 10 apresenta valores de resistência ao fogo. Quanto maior a
espessura e quantidade das chapas, maior o tempo de resistência ao fogo.
6.1.2.4.3 Desempenho acústico
O desempenho acústico está associado à especificação das chapas de gesso
e do miolo de material absorvedor acústico. A Tabela 10 apresenta valores de
desempenho acústico. Além de especificação de materiais é preciso prever em
projeto detalhes como desencontro de caixas de elétrico ou outras aberturas visando
evitar a conformação de nichos pelos quais o som possa se perpetuar. O
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desempenho acústico é muito influenciado pelo acabamento das interfaces e pelo
desempenho de outros sistemas como o de caixilhos, que compõe o mesmo plano.
Tabela 10 - Limitações estruturais, desempenho estrutural, Resistência térmica,
isolação acústica e resistência ao fogo de sistema de vedação em drywall

4x12,5

260/48

4x12,5

95/70

2x12,5

100/70

2x15

120/70

4x12,5

130/70

4x15

160/70

4x12,5

3.25

600

2.60

3.00

400

2.80

3.30

600

2.90

3.50

400

3.20

3.80

600

3.00

3.60

400

3.30

3.50

600

4.90

5.80

400

5.50

6.50

600

7.00

8.20

400

7.50

9.00

600

3.00

3.60

400

3.30

4.05

600

3.10

3.70

400

3.40

4.15

600

3.70

4.40

400

4.10

4.80

600

3.80

4.50

400

4.20

4.90

600

2.75

3.30

400

3.05

3.65

Com lã
Mineral*

160/48

2.70

Sem lã
Mineral*

4x15

400

Isolamento
Acústico Rw
(dB)

Chapa RF

108/48

2.90

Resistência
ao fogo
(min.)
Chapa ST

4x12,5

2.50

a

30

30

34-36

42-44

a

30

30

35-37

43-45

60

90

42-44

49-50

90

120

43-45

50-51

60

120

48-50

55-57

-

-

53-55

57-90

30

30

38-40

44-46

30

60

39-41

45-47

60

90

44-46

50-52

90

120

45-47

51-53

60

120

53-55

60-62

b
b
b

a
a
a
b
b
-

2,5

10

Não ocorrência de ruptura e traspassamento

98/48

600

Res. ao
impacto
de corpo
duro
(MPa)

Não ocorrência de falhas. Profundidade de mossas p ≤ 2,0mm

2x15

Montante
Duplo

78/48

Montante
Símples

2x12, 5

Distância entre montantes
(mm)

Quantidade e espessura
das chapas (mm)

Tipologia
73/48

H. máx (m)

Desempenho
Res. ao impacto de corpo
mole (600 mm)

Limitações
estruturais

Componentes
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4x12,5

150/90

4x15

300/90

4x12,5

400

3.05

3.65

600

3.50

4.15

400

3.85

4.60

600

3.60

4.25

400

3.95

4.70

600

4.20

5.00

400

4.60

5.00

600

4.30

5.10

400

4.70

5.60

600

8.20

9.80

400

9.10

10.8

Com lã
Mineral*

140/90

3.30

Isolamento
Acústico Rw
(dB)
Sem lã
Mineral*

2x15

2.75

Resistência
ao fogo
(min.)
Chapa RF

120/90

600

Res. ao
impacto
de corpo
duro
(MPa)

Chapa ST

2x12,5

Montante
Duplo

1
115/90

Montante
Símples

4x12,5

Distância entre montantes
(mm)

Quantidade e espessura
das chapas (mm)

Tipologia
200/70

H. máx (m)

Desempenho
Res. ao impacto de corpo
mole (600 mm)

Limitações
estruturais

Componentes

-

60

120

59-61

64-66

a

30

30

39-42

43-47

a

30

60

40-43

46-48

b

60

90

45-47

53-55

b

90

120

46-48

54-56

-

-

-

55-57

60-62

2,5

10

a – impacto de 60 J acrescido de 3 impactos de 120 J. Não ocorrência de falhas. dh ≤ h/125;
dhr ≤ h/625.
b – impacto de 60 J acrescido de um impacto de 120 J, um de 180 J e 1 de 240 J. Não
ocorrência de ruína e trespasse da parede pelo corpo impactador. Falhas localizadas para
impacto de 180 J.
* Especificação mínima de 50 mm de lã de vidro ou lã de rocha.
Fonte: ABNT NBR 15758-1

6.1.2.4.4 Desempenho térmico
O drywall é um sistema construtivo “leve”, com pouca massa, ou seja, com
capacidade térmica baixa. No entanto, se utilizado material isolante térmico no miolo,
é adequado para ambientes climatizados por não absorver energia. Muitas soluções
utilizadas para garantir o isolamento acústico também garantem bom isolamento
térmico.
A definição da configuração mais adequada deve ser feita com base nas
necessidades de clientes, uma vez que a NBR 15575-4 não coloca restrições para o
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desempenho térmico de vedações verticais internas. Na falta de resultados de
ensaio. Realiza-se cálculos de aproximação para definição dos valores exigidos.
6.1.2.4.5 Estanqueidade
A norma de desempenho NBR 15575 estabelece que vedações verticais
internas de áreas molhadas, não devem permitir a penetração de água superior a
3cm³, por um período de 24 h, numa área exposta com dimensões de 34 cm x 16
cm.
Os principais componentes do drywall, as chapas de gesso acartonado e as
guias e montantes metálicos, matérias que não devem entrar em contato com a
água, sob risco de ter suas propriedades físicas comprometidas. Mesmo assim,
sistemas de vedação em drywall podem ser utilizados para fechamento de áreas
molhadas desde que observados alguns cuidados como especificação de chapas de
gesso RU (Resistentes à Umidade), impermeabilização de parede, utilização de
argamassa de assentamento polimérica para assentamento de revestimento
cerâmico entre outros. Também devem ser adotadas medidas de impermeabilização
nas interfaces com outros sistemas como sistema de pisos (Figura 53) e sistema
hidráulico. A infiltração de água pode comprometer a durabilidade do sistema além
de desencadear problemas como o aparecimento de fungos e odores indesejados.
6.1.2.4.6 Durabilidade
Se obedecidas condições de uso e realizadas as ações de manutenção
preventiva, os sistemas de drywall tem potencial para atingir a vida útil de projeto
(VUP) mínima de 20 anos, conforme NBR 15575. O sistema permite que trabalhos
de manutenção possam ser feitos tanto em chapas como nos perfis e montantes
com relativa facilidade.
Instruções de uso e manutenção devem constar no site do fabricante e estar
disponíveis para todos os produtos.
6.1.2.5 Interfaces do sistema com outros sistemas.
As interfaces entre os sistemas construtivos são determinantes no
desempenho da edificação. O fabricante de cada sistema pode colocar restrições e
diretrizes para a instalação de seu sistema ou recebimento de outros sistemas. Por
ser impossível contemplar todas as possibilidades, detalhes nestas interfaces devem
apenas ser sugeridos, fornecidos de forma ilustrativa por fabricantes, ficando o
desenvolvimento de detalhes específicos a cargo de equipes de projeto. A execução
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de um bom detalhe depende principalmente da compreensão das características dos
materiais pelo arquiteto e pela rigidez da representação que não pode dar abertura
para interpretações.
O sistema de vedações em drywall é um sistema industrializado e permite
certa exatidão. Nem sempre os outros sistemas que compõe o edifício são
executados com rigidez formal. Assim, tem-se o encontro entre componentes
metálicos, exatos, e planos com deformações tais como lajes, paredes, pilares e
vigas.
A Figura 53 apresenta detalhe de interface entre sistema de vedação vertical,
laje de piso e pisos. Para a definição de desníveis entre lajes e especificação de
montantes e chapas de gesso é preciso prever os acabamentos e proteções que o
sistema irá exigir. Parte-se do princípio que o fabricante fornecerá informações sobre
as características dos materiais e interfaces internas ao sistema e que com estas, o
especificador desenvolva seu projeto.

Figura 53 - Corte - Detalhe de interface entre piso de área seca, piso de área molhada e
parede de vedação
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

A interface entre topo do sistema de vedação e laje de cobertura pode ser
rígida (Figura 54) ou móvel (Figura 55). A definição depende das deformações
previstas para a estrutura. O especificador deve conhecer o comportamento previsto
para o edifício para tomar sua decisão.
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Figura 54 - Corte - Interface rija entre parede de vedação e laje de cobertura
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Figura 55 - Corte - Interface flexível entre parede de vedação e laje de cobertura
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Na interface entre sistema de drywall e alvenaria não há como esconder
inexatidões com rodapés ou molduras. É comum que neste ponto haja corte da
chapa de gesso por incompatibilidade entre a modulação do material e dimensões
do espaço. A junta entre sistemas é calafetada com massa própria para juntas e fita
micro-perfurada para tratamento de juntas.

Figura 56 - Planta - Interface entre parede de vedação de drywall e parede de alvenaria
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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No caso de encontro entre parede de vedação vertical e outro elemento
vertical, por exemplo, um pilar, formando um plano, é possível resolver a interface
com encontro de topo com tratamento de junta ou com continuidade da chapa de
gesso sobre o elemento vertical com fixação com massa colante (Figura 57).

Figura 57 - Planta - Interface entre parede de vedação de drywall e pilar com revestimento
deste em chapa de gesso
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

As regiões de interface com esquadrias, principalmente portas, recebem
quadro de guias e montantes aos quais são fixados batentes e alisares (Figura 58,
Figura 59). Caso haja possibilidade de solicitações mais fortes, ou no caso de

esquadrias pesadas, guias e montantes devem ser reforçados visando evitar
aparecimento de fissuras ou comprometimento das qualidades do quadro estrutural.

Figura 58 - Planta - Interface entre parede de vedação e batente da porta
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Figura 59 - Corte - Interface entre parede de vedação e batente da porta
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

6.2

Desenvolvimento de Projeto de Arquitetura
Com objetivo de simular o processo de desenvolvimento de projeto de

arquitetura em software BIM, com base nos critérios de desempenho foi elaborado
um pequeno projeto. Trata-se de um chalé de aproximadamente 40 m², em Monte
Verde-MG, em um terreno próximo ao centro turístico, onde já existe uma casa de
180 m² com quatro dormitórios (Figura 60). Os filhos do casal de proprietários
cresceram e a família dificilmente viaja reunida. Ainda não há netos. O potencial do
imóvel existente não é mais aproveitado e começa a gerar custos de manutenção
desproporcionais ao uso. Apesar disso, o casal não quer vender. Assim, decidiu que
aproveitaria o tamanho do terreno para construir um chalé onde poderia passar os
fins de semana e alugaria a casa.
Considerando a quantidade de novidades relacionadas ao desenvolvimento
deste projeto (os critérios de desempenho da ABNT NBR 15575 e o uso de
softwares BIM), acredita-se que a escala pequena é adequada, uma vez que
possibilita a manutenção da visão geral do processo. A escala possibilita abordar
todas as etapas do projeto, com destaque para a definição de sistemas construtivos,
solução de interfaces e dificuldades relacionadas ao uso da ferramenta BIM eleita, o
Autodesk Revit Architecture. Como referência para a elaboração do projeto utilizouse a ABNT NBR 13531 e o Manual de Escopo de Projetos e serviços de Arquitetura
e Urbanismo. Neste estudo de caso foca-se apenas a questão da arquitetura. Partese do princípio que as instalações prediais serão feitas da forma tradicional ou parte
de um próximo desdobramento do projeto.
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Figura 60 - Imóvel existente
Fonte: Acervo da autora (2010)

Segundo Ayres (2009), o processo de projeto é essencialmente uma
sequência de aprimoramentos em um conjunto de informações a ser transmitido
para as fases subsequentes. Mesmo pequenos projetos na indústria da construção
produzem uma enorme quantidade de informação, e por isso os benefícios do uso
de tecnologias da informação (TIs) são óbvios.
6.2.1 Concepção do Produto
(Estudo preliminar e sub-fases, conforme NBR 13531)
Para iniciar o projeto, foram coletados os dados referentes ao terreno e
construções existentes, mão de obra local, clima, demandas e ideias dos
contratantes e limitações legais. As premissas para aceitar a tarefa de
desenvolvimento de projeto: incorporação das questões do desempenho da ABNT
NBR 15575 e utilização de software BIM foram confirmadas.
O terreno (Figura 61) possui 1400 m² em projeção e desnível de 15m. É
acessível por duas ruas: a Rua das Andorinhas ao sul e a Rua Bem-Te-Vi a
nordeste. O terreno tem vegetação predominantemente arbustiva com árvores na
parte inferior, ao norte. Nos terrenos vizinhos há árvores de grande porte. O terreno,
por estar na face norte do morro, tem incidência solar direta ao longo de todo o dia.
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Figura 61 - Implantação
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

A casa tem aproximadamente 180 m² e está localizada em um patamar com
desnível de 5 m em relação à Rua das Andorinhas, com recuo lateral de 5 m e recuo
posterior de 10 m. O conjunto da garagem e depósito possui aproximadamente 40
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m² e está localizado em patamar com desnível negativo de 1 m em relação à Rua
das Andorinhas. O recuo lateral é de 5 m e o posterior de 2 m. Os recuos existentes
são os mínimos exigidos pela prefeitura.
O bairro não possui capeamento das vias nem sistema de captação de águas
pluviais. Isso é, em caso de chuva, há lama e água escorrendo pelas superfícies, e
em épocas de seca, partículas em suspensão. Recentemente a edificação principal
apresentou infiltração de água pelo piso, provavelmente devido a mudanças na
vegetação e construção de edificações acima do morro nos últimos 30 anos. Foi
realizada obra de drenagem ao redor de toda a edificação, o que resolveu o
problema.
A casa principal no terreno é de alvenaria estrutural de bloco cerâmico maciço
com pintura branca, cobertura em telhado de telhas cerâmicas e janelas de madeira
conseguidas em demolições (Figura 60).

Figura 62 – Maquete volumétrica do terreno e das edificações existentes
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Com base nas informações disponíveis foi possível modelar o terreno e a
volumetria das construções existentes em Autodesk Revit Architecture. A
modelagem do terreno mostrou-se trabalhosa e o resultado adequado apenas para
melhor percepção das relações entre volumes. No alto da figura está representada a
atual garagem e, na parte baixa, a casa (Figura 62). Não foram modelados o
acessos e os calçamentos por não se considerar esta atividade relevante para
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alcançar o objetivo deste trabalho e não haver solicitação deste tipo por parte dos
clientes.
Monte Verde é um distrito de Camanducaia-MG. A economia local é baseada
na extração de celulose para produção de papel e no turismo. A mão de obra
empregada na construção civil é pouco especializada, alternando a ocupação com
outras atividades econômicas. A maioria das construções locais é de alvenaria e
tábuas de pinus. As esquadrias são de madeira, ou metálicas. Os processos
envolvendo a construção são predominantemente artesanais.
O clima no distrito de Monte Verde é tropical de altitude, correspondente à
zona biolimática 01. O inverno é frio e seco, o verão ameno e chuvoso. Os meses
mais quentes do ano são dezembro e janeiro, com média de 19,5ºC; já os meses
mais frios são junho e julho, quando a média fica em torno dos 12ºC e as
temperaturas máximas e mínimas oscilam entre 18,8ºC e 5,5ºC. A temperatura
média anual é de apenas 16,3ºC, e a amplitude térmica anual (ou seja, a diferença
entre as temperaturas médias do mês mais quente e do mês mais frio é de 7,6ºC. A
zona bioclimática do projeto, conforme ABNT NBR 15220-3, é a 01.
O local escolhido para o chalé já estava pré-definido quando foi solicitado o
projeto, seria no alto do terreno, onde atualmente ficam a garagem coberta e o
depósito de ferramentas e material de manutenção do jardim. A projeção deveria ser
semelhante à área ocupada pelo conjunto existente. Para novas vagas poderia ser
utilizada a área que hoje é utilizada como acesso à garagem. A planta deveria conter
um dormitório para casal, uma sala/ cozinha, um banheiro com espaço para máquina
de lavar e secar roupas e uma varanda. Dormitório e sala deveriam estar voltados
para o norte, com vista para o vale e amplas possibilidades de iluminação natural. A
janela do banheiro deveria ser voltada para o leste, de frente para o pomar do
vizinho, e protegida visualmente. Na sala/cozinha, poderia haver uma janela na face
sul, em direção à rua. Na face oeste só deveria estar localizado o acesso. As novas
vagas, comuns à casa e ao chalé, estariam localizadas nesta face e não deveria
haver contato visual entre o interior e o exterior. O acesso dos veículos seria
perpendicular à via. Ao longo do processo de projeto as demandas deveriam ser
avaliadas pela arquiteta.
A Figura 63 é a primeira sugestão de layout discutida com os clientes. A
projeção do chalé pretendido era bastante semelhante à projeção da atual garagem
com depósito, de forma a restringir a necessidade de movimentações de terra ou
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obras nas contenções já existentes. As mudanças na taxa de ocupação do solo
decorrentes da obra mostraram-se pouco expressivas. Não haveria alteração dos
recuos atuais.
Os proprietários enfatizaram a importância de o chalé, quando fechado, ter
bom desempenho acústico, minimizando a percepção do ruído gerado pelos bares
na Avenida Monte Verde, via principal do eixo turístico, no fundo do vale, ao norte do
terreno. Além disso, pediu-se que ruídos internos como de TV e chuveiro fossem
“isolados” pelas vedações verticais internas. O casal de clientes ressaltou que o
chalé deveria ser bem ventilado, absolutamente estanque, que houvesse pouca
necessidade de manutenção, e caso se tornasse necessário, que fosse de fácil
execução. No interior do edifício deveria haver privacidade visual, sem que se
comprometesse o aproveitamento da vista.

Figura 63 - Proposta preliminar para o chalé
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Para desenvolvimento do projeto tomou-se como premissa o trabalho com os
dois sistemas construtivos do item 6.1: alvenaria de vedação de bloco cerâmico e
drywall. Foi definido que seriam adotados critérios de desempenho, conforme NBR
15575 para especificação de variações dos sistemas construtivos. O projeto seria
desenvolvido em Autodesk Revit Architecture, um software BIM, com apoio em
AutoCAD, um software de desenho.
A especificação das variações dos sistemas seria realizada com base nos
dados disponíveis nas tabelas de dados de desempenho apresentadas na primeira
etapa deste estudo de caso (item 6.1). Os objetos correspondentes às
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especificações seriam modelados em Autodesk Revit Architecture, à partir de
objetos existenes.
Os detalhes construtivos seriam desenvolvidos com base nos detalhes
disponíveis do conjunto de “detalhes padrão” apresentados na primeira etapa deste
estudo de caso.
6.2.2 Definição do Produto
(Ante-Projeto e sub-fases, conforme NBR 13531)
Após algumas considerações e discussões com os clientes foram definidas,
além do programa de necessidades, as características técnicas gerais do projeto a
ser desenvolvido: edifício habitacional térreo, composto por estrutura de concreto
armado, vedação externa em alvenaria de vedação de bloco cerâmico e vedação
interna em drywall (que é utilizado na construção dos hotéis da região, de forma que
a mão de obra local está apta à realização de serviços). Deveria haver bom
isolamento acústico e bom desempenho térmico, tanto das vedações internas como
externas.
A partir do modelo de massas original (Figura 62) foi realizado estudo de
massas (Figura 64), em software Autodesk Revit Architecture, onde o chalé substituiu
a antiga garagem e as possibilidades de estacionamento são perpendiculares à Rua
das Andorinhas. Para esta primeira modelagem do edifício adotou-se dimensões
genéricas para os fechamentos, considerando principalmente as dimensões de
referência do layout proposto (Figura 63). A definição exata de dimensões foi
realizada posteriormente, de acordo com os módulos dos componentes e sistemas
construtivos que atendem ao desempenho exigido.
As propriedades mínimas dos sistemas construtivos foram levantadas com
base na NBR 15575. Os sistemas de vedações verticais do projeto desenvolvido não
têm função portante. Mesmo assim, era preciso garantir que atendessem a alguns
critérios de desempenho estrutural como resistência a impactos e solicitação por
fixação de peças suspensas. Os proprietários gostariam de evitar o aparecimento de
fissuras ou quaisquer irregularidades nas fachadas e no interior do edifício. Ou seja,
a princípio, o critério para este requisito foi definido como equivalente ao máximo da
ABNT NBR 15575 ou superior.
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Figura 64 - Estudo de massa. Relação entre o chalé, a casa e as vagas.
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Consultando-se as tabelas da ABNT NBR 15575, constatou-se que a vedação
vertical externa deveria resistir à fixação de peças suspensas correspondente à
aplicação de carga de ensaio de 0,6 kN sem ocorrência de fissuras ou
destacamentos com limitações de deslocamentos horizontais. A resistência ao
impacto de corpo mole aplicado à face externa deveria ser de 720 J sem ocorrência
de ruptura, 360 J sem ocorrência de falhas e 240 J sem ocorrência de falhas e com
restrições de deslocamento. Já a resistência ao impacto de corpo mole aplicado à
face interna deveria ser de 360 J sem a ocorrência de ruína e traspasse da parede
pelo corpo impactador e 120 J sem ocorrência de falhas e com limitações dos
deslocamentos horizontais. A resistência ao impacto de corpo duro aplicado à face
externa deveria ser de 3,75 J sem ocorrência de falhas e profundidade de mossas p
≤ 2,0 mm e 20 J para a ocorrência de ruptura e traspassamento. Já a resistência ao
impacto de corpo duro aplicado à face interna deveria ser de 2,5 J sem ocorrência
de falhas e profundidade de mossas p ≤ 2,0 mm e 10 J para a ocorrência de ruptura
e traspassamento. Além destas características deveriam ser respeitadas as
restrições do sistema construtivo quanto a formas e dimensões e as boas práticas
construtivas. Os valores levantados foram utilizados como critérios para refinamento
de busca por variações de sistemas compatíveis com as demandas.
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A vedação vertical interna, deveria resistir à fixação de peças suspensas
correspondente à aplicação de carga de ensaio de 0,6 kN sem ocorrência de
fissuras ou destacamentos com limitações de deslocamentos horizontais. A
resistência ao impacto de corpo mole deveria ser de 240 J sem ocorrência de ruína,
180 J para ocorrência de falhas localizadas, 120 J sem ocorrência de falhas e com
limitação de deslocamento, e 60 J para a ocorrência de falhas. A resistência ao
impacto de corpo duro deveria ser de 2,5 J sem ocorrência de falhas e profundidade
de mossas p ≤ 2,0 mm e 10 J para a ocorrência de ruptura e traspassamento. Além
destas características deveriam ser respeitadas as restrições do sistema construtivo
quanto a formas e dimensões e as boas práticas construtivas.
A identificação das variantes dos sistemas construtivos no universo levantado
na primeira etapa do estudo de caso foi feita manualmente. O processo a ser
descrito no próximo item teve resultado análogo ao que poderia ocorrer em uma
biblioteca virtual de componentes com propriedades de desempenho e função de
busca por refinamento de critérios de caracterização.
6.2.3 Identificação e solução de interfaces
(Pré-executivo e projeto básico, conforme NBR 13531)
A etapa do pré-executivo foi iniciada com a identificação das variáveis dos
sistemas construtivos empregados de acordo com os critérios de desempenho da
ABNT NBR 15575.
6.2.3.1 Definição de variações dos sistemas construtivos
No que tange o sistema de vedações verticais externas, não foram
encontradas informações específicas sobre o desempenho de alvenarias frente a
impactos e em relação à resistência à solicitação por peças suspensas. Trata-se de
uma situação comum que, enquanto não houver dados específicos, precisa ser
contornada com aplicação de “boas práticas da construção”. Partiu-se do princípio
que os requisitos de desempenho estariam atendidos caso fossem respeitadas as
boas práticas. A boa prática exige que alvenarias externas tenham no mínimo 14 cm
de largura. Assim, apesar da falta de dados técnicos foi possível excluir da busca
todo o conjunto de alvenarias de 9 cm e 11,5 cm de largura. A possibilidade de
haver lacunas de informações em bancos de dados de sistemas construtivos é
grande. Por isso, é interessante que seja possível adotar vários critérios de
refinamento nas bibliotecas, como funções, formas, produtos, informações e
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propriedades dos materiais, como proposto nas normas de classificação e
terminologia. O universo de objetos filtrados a partir do critério de largura do bloco
pode posteriormente ser refinado, por exemplo, por critérios de desempenho.
Tendo em vista que o sistema de vedações internas escolhido foi o drywall e
que não houve acesso a relatórios de ensaios específicos de fabricantes,
considerou-se adequado considerar as prescrições da ABNT NBR 15578, quanto às
especificações do sistema conforme cargas aplicadas: ou seja, 2 toalheiros na
parede do banheiro, eventualmente algum quadro na parede do quarto entre quarto
e banheiro e certamente a TV e móveis na parede entre quarto e sala. A norma
especifica uma carga máxima de 0,5 kN, ou 50 kg por apoio, na configuração
máxima do sistema, adequada para fixação de armários e objetos pesados, como
uma TV. Considerando o pedido de desempenho máximo e a possibilidade de mau
uso de algum apoio, como, por exemplo, por crianças se pendurando nos toalheiros,
foram especificadas buchas basculantes, reforços metálicos ou de madeira tratada e
fixações a cada 40 cm para todas as fixações, a especificação máxima. Já em
relação à resistência a impactos, a tabela da ABNT NBR 15578 deixa transparecer
que a diferença no desempenho está na distância dos montantes e não na
quantidade ou especificação das chapas. Quanto mais próximos os montantes,
maior a resistência a impactos. Assim, foi especificada a distância de 40 cm entre
montantes, mais resistente do mercado. As restrições da busca excluíram do
universo de possibilidades todas as tipologias com distância entre montantes de 60
cm.
Por o projeto ser de residência térrea, distante dos vizinhos, não havia
exigências sobre rotas de fuga ou características dos materiais para a construção
referentes à segurança contra incêndios. De qualquer forma, as vedações verticais
externas foram definidas como sendo de alvenaria de vedação de bloco cerâmico,
que tem resistência ao fogo adequada ao projeto e baixa combustibilidade. Quanto
ao critério para as vedações internas, não houve restrições quanto ao universo de
possibilidades.
Como referência para a avaliação do desempenho acústico considerou-se o
nível de ruído no interior da edificação, desejado pelos clientes, semelhante ao de
sítios e fazendas. De acordo com a ABNT NBR 10151 os níveis de ruído máximos
neste caso devem ser de 40 dB(A) durante o dia e 35 dB(A) durante a noite nas
áreas de estar e convivência. Tendo em vista que o ruído externo foi considerado
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semelhante ao de zona central de cidade, com 65 dB(A), com picos gerados pela
passagem de motocicletas ou ocasionalmente máquinas de jardinagem, o que gera
acréscimo de no mínimo 5 dB (A) foi preciso considerar uma redução sonora de, no
mínimo, 35 dB para a fachada. As informações de níveis de ruído não constam nas
bibliotecas de objetos e precisam ser definidas pelo arquiteto a partir de normas ou
integrar seu conhecimento técnico.
Considerando os resultados da Tabela 6, onde consta isolamento acústico de
42 dB para alvenarias de 9 cm de espessura com revestimento em argamassa e
furos na horizontal, não houve restrições no universo de busca uma vez que a
largura mínima para o bloco externo já fora definida em mínimo de 14 cm. Caso os
furos fossem utilizados na vertical e houvesse acabamento em argamassa, o
desempenho de 40 dB, de paredes de 14 cm de espessura também seria o
suficiente.
O desempenho dos caixilhos precisa ser compatível com o desempenho das
vedações verticais para que uma fachada seja eficiente. Além disso, é preciso que o
detalhe de interface também seja adequado de forma que não haja vãos ou áreas de
menor desempenho. Os clientes têm preferência por esquadrias de PVC.
Consideram-nas bonitas, fáceis de limpar e confiam no sistema após ter vivido em
imóveis com exemplares no exterior. Foram encontrados produtos no mercado, com
vidro duplo, que atendem ao critério mínimo de desempenho acústico do chalé, com
isolamento de 35 dB. A instalação de caixilhos de PVC é feita pelo fornecedor. Este
exige apenas exatidão nas dimensões dos vãos para a instalação. Os detalhes de
interface entre caixilho a alvenaria e caixilho e piso a serem inclusos no projeto
seriam aqueles do fornecedor de esquadrias.
A seleção das esquadrias nesta fase do projeto evita o surgimento de
problemas como, por exemplo, incompatibilidade do desnível entre piso interno e
externo para apoio dos trilhos das portas de correr.
O ruído estipulado para uma sala de estar é de 40 a 50 dB(A). Assim, a
redução sonora da divisória entre sala de estar e dormitório deveria proporcionar
redução sonora de no mínimo 15 dB. Todas as configurações da tabela de dados de
desempenho da ABNT NBR 14715 tem isolamento superior a 15 dB. Logo, esse
critério não restringe as possibilidades de configuração. Os valores da tabela da
ABNT NBR 14715 apontam que é possível isolamento de até 66 dB com o sistema
construtivo. Assim, optou-se por especificar sistema com isolamento acústico de no
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mínimo 50 dB, tal qual nível de ruído máximo definido para salas de estar. Como o
pé direito não seria extremamente alto pôde-se utilizar a configuração com
montantes de 48 cm, quatro chapas de gesso de 12,5 cm e miolo de lã de vidro ou lã
de rocha. Esta é a configuração com menor espessura que atende ao critério de
desempenho colocado. No caso aplicaram-se dois critérios de busca, um de
desempenho e um geométrico. Novamente o mecanismo de utilização de
refinamento de busca por propriedades de diferentes grupo foi útil.
Definiu-se que as portas internas seriam de madeira e teriam tamanho
padrão. Não foram encontradas especificações referentes a desempenho de portas
em sites de fornecedores. De qualquer forma, definiu-se a inclusão obrigatória de
detalhes como aplicação de escova na base, neoprene na volta e dente para
encaixe superior a 1,5 cm na aquisição. A referência foram portas hospitalares.
Os critérios de avaliação de desempenho térmico, relacionados às vedações
verticais externas são transmitância térmica e capacidade térmica das paredes, área
de ventilação e possibilidade de sombreamento de aberturas. Por estar localizado na
zona bioclimática 01 o projeto pôde se beneficiar do fenômeno de inércia térmica e
aquecimento solar.
Para a Zona 01, de acordo com as tabelas da NBR 15575-4, tem se que a
transmitância térmica das paredes externas deve ser ≤ 2,5 W/m²K. Já a capacidade
térmica deve ser ≥ 130 kJ/m²K. As aberturas devem ser médias, com área mínima
de 8% da área do piso, passíveis de serem vedadas durante os meses de frio com
sombreamento externo, como, por exemplo, venezianas.
Partiu-se do princípio que o projeto proporcionaria temperaturas internas
máximas no verão, 4 °C inferiores às máximas externas e no inverno 7 °C superiores
às externas. No entanto, não foi possível afirmar a conformidade a este requisito
apenas pela especificação de componentes e sistemas. Seria necessário realizar
uma simulação para averiguar a conformidade do projeto. A simulação não pôde ser
realizada para este trabalho, mas é uma área que permite o desenvolvimento de
pesquisas.
Considerando que a transmitância térmica é o inverso da resistência térmica,
e, a resistência térmica de uma alvenaria de vedação de bloco cerâmico de 14 cm
de espessura com revestimento de argamassa dos dois lados e furos na horizontal é
0,30 (m²°C/W), a transmitância térmica correspondente é de 3,3 (W/m²°C), ou seja,
superior ao máximo desejado. Tendo em vista que a transmitância térmica máxima
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indicada para o projeto era de 2,5 (W/m²°C), a resistência térmica da parede deveria
ser superior à da alvenaria de blocos de 14 cm, sendo de no mínimo de 0,4
(m²°C/W), ou seja, 30% superior. Não há informações sobre a resistência térmica de
outros conjuntos nas tabelas disponíveis. No entanto, é possível recorrer à indicação
da ABNT NBR 15220, sobre a utilização do fenômeno de inércia térmica para
climatização de ambientes na Z01. Como o bom funcionamento da inércia térmica
depende de vedações pesadas e é necessário alcançar desempenho 30% superior
ao proporcionado pelo sistema com blocos de 14 cm, tem-se que a especificação da
espessura máxima existente para os blocos cerâmicos de vedação, com 24 cm, é a
mais adequada. Apesar das decisões de projeto, em dias muito frios, será
necessário recorrer ao acendimento do forno ou de aquecedores elétricos para
alcançar a zona de conforto térmico.
Para a zona 01, a área mínima para ventilação é de 8% da área do piso, isso
é, para um dormitório com área aproximada de 15 m², a área de ventilação precisa
ser superior ou igual a 1,2 m². Tendo em vista que a solução para o chalé foi de
portas balcão, com largura aproximada de 80 cm e altura aproximada de 2.10m para
cada folha, a premissa de projeto foi atendida.
Quanto ao sombreamento adotou-se um avanço do telhado mínimo de 1,00m
na face norte e 0,5m nas demais além de venezianas na sala e no dormitório. Não
foi realizado estudo de sombreamento específico.
O espaço sob a cobertura foi definido como sendo adequado para utilização
como sótão e abrigo da caixa d´água. Para tal definiu-se construção de laje em toda
a projeção. Isso é, além do telhado de telhas cerâmicas, a área habitável será
protegida por laje de concreto armado, o que garante o atendimento ao critério de
transmitância térmica do telhado.
Tendo em vista que já houve problema de infiltração de água ascendente do
piso na casa principal, definiu-se a impermeabilização da fundação e dos pisos em
contato com o solo, além de instalação de dreno ao redor de toda a nova
construção. Para impedir ascensão de umidade pelo revestimento externo, será
instalada calçada com largura mínima de 50 cm ao redor da edificação. As bases
das paredes serão impermeabilizadas. Estuda-se a possibilidade de instalação de
abrigo de ferramentas sob o chalé, aproveitando o desnível do terreno. A aprovação
da idéia poderá providenciar estanqueidade adicional à área habitável. Uma vez que
a família não lava os interiores da casa com água, só será realizada
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impermeabilização de bases de paredes e paredes no banheiro e na parede entre
banheiro e cozinha.
Os sistemas de vedações escolhidos têm potencial para atender ao critério de
durabilidade da ABNT NBR 15575.
Não foi prevista a realização de projeto de iluminação para o chalé. Partiu-se
do princípio que, como haverá janelas amplas na face norte, sem obstruções, e
circuitos suficientes, não haverá problemas no atendimento a critérios de norma
ABNT NBR 15575.
Finalmente foi definido que a especificação da alvenaria de vedação externa é
de bloco cerâmico de 24 cm de espessura com furos na horizontal e acabamento em
argamassa em ambas as faces, a não ser em área molhadas, onde haverá
acabamento em argamassa do lado externo e cerâmico interno. As vedações
internas serão em drywall, com guias e montantes de 48 cm, 4 chapas de gesso de
12,5 cm e miolo em lã de vidro ou lã de rocha. As chapas receberão acabamento em
pintura nas áreas secas, onde haverá chapas do tipo ST, e cerâmica nas áreas
molhadas, onde serão adotadas chapas do tipo RU.
6.2.3.2 Modelagem de Objetos
Nem todas as especificações puderam ser feitas com base na consulta a
tabelas, sendo necessária a consulta a informações prescritivas de boas práticas de
projeto, no entanto, o mecanismo foi importante para restringir o universo de
possibilidades existentes.
A definição das especificações das vedações permitiu a passagem para a
etapa de modelagem dos objetos paramétricos para construção do modelo. Como
não foram encontrados objetos paramétricos adequados em bibliotecas existentes,
optou-se pela modelagem a partir de objetos existentes nas bibliotecas padrão do
Autodesk Revit Architecture. Foram modeladas as duas tipologias de alvenaria e as
três tipologias de drywall da Tabela 13. A classificação dos objetos foi feita conforme
lógica da ABNT NBR 15965-1, considerando-se as vedações verticais como
elementos, resultados da construção, ou seja, pertencentes ao grupo 3E. Partiu-se
do princípio que os critérios de especialização iniciais seriam físicos, ou geométricos,
sendo o primeiro referente ao tipo de vedação vertical, no caso sendo a opção 01
para alvenarias de vedação e a 02 para drywall. O segundo critério de refinamento é
a largura vedação, sendo que na alvenaria de vedação o número 01 corresponde à
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alvenaria de 9 cm, o 02 à de 11,5 cm, o 03 à de 14cm, o 04 à de 19 cm e o 05 à de
24 cm. No caso do drywall a definição da largura depende de múltiplos fatores como
montante, tipo e quantidade de chapas de cada lado. Optou-se por adotar como
referência de numeração os critérios da Tabela 11.
Tabela 11 - Relação de largura de vedações de drywall e códigos de refinamento

Montantes
(l = mm)

Chapas de gesso para drywall (Quantidade x espessura cm)
2x12.5

2x15

4x12.5

4x15

48

01 (73 mm)

02 (78 mm)

03 (98 mm)

04 (108 mm)

70

21 (95 mm)

22 (100 mm)

23 (120 mm)

24 (140 mm)

90

31 (115 mm)

32 (120 mm)

33 (140 mm)

35 (150 mm)

Fonte: Elaborado pela autora (2012)

A Tabela 11 apresenta uma limitação importante, não traz informações sobre o
tipo da chapa em cada lado do perfil. Tendo em vista que o tipo da chapa está
relacionado com o desempenho mínimo e a utilização de cada variante em uma
determinada situação é uma boa prática, considerou-se suficiente adicionar cores de
referência, verde para chapas RU, vermelho pra chapas RF e incolor para chapas
ST, na representação em corte dos componentes da biblioteca. Isso é, até então a
classificação dos objetos é idêntica, apesar de diferenças em sua composição.
Definiu-se que o terceiro campo de refinamento dos componentes seria
referente a acabamentos, sendo os códigos definidos conforme Tabela 12.
Tabela 12 - Códigos para acabamentos
Sem acabamento

Argamassa/Pintura

Cerâmica

Sem acabamento

00

01

02

Argamassa/Pintura

10

11

12

Cerâmica

20

21

22

Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Uma vez definidos os parâmetros físicos para classificação dos componentes,
estes foram modelados conforme suas propriedades físicas e classificados conforme
Tabela 13. Uma limitação detectada de imediato foi a impossibilidade de inserção de

critérios de modulação nos objetos, como, por exemplo, tamanho de blocos ou
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distanciamento de perfis metálicos. Em um projeto complexo, a automatização deste
aspecto poderia ser de grande valia.
Tabela 13 - Objetos paramétricos: vedações verticais
Sistema
construtivo
Alvenaria de
vedação de
bloco
cerâmico

Drywall

Base

Acabamento

Classificação
conforme
conceitos da NBR
15965-1

Bloco cerâmico de 24 cm
de espessura, 24 cm de
altura e 24 cm de
comprimento, com furos
na horizontal
4 chapas
ST de
12,5 cm
Montantes
e guias de
2 chapas
48 cm de
ST de
espessura 12,5 cm, 2
com miolo
chapas
em lã de
RU de
vidro ou lã
12,5 cm
de rocha
4 chapas
RU de
12,5 cm

Argamassa /
argamassa

3E.01.05.11

Argamassa /
cerâmica

3E.01.05.12

Pintura / pintura

3E.02.03.11

Pintura / cerâmica

3E.02.03.12

Cerâmica /
cerâmica

3E.02.03.22

Fonte: Elaborado pela autora (2012)

O arquivo padrão do Revit Architecture 2012 possui alguns materiais padrão
para a criação de objetos. No entanto, não constam nesta lista materiais como
standard gypsum board (chapa de gesso standard) ou ceramic tyle masonry
(alvenaria de bloco cerâmico). Assim, foi necessário criar estes materiais a partir de
materiais existentes. O resultado (Figura 65) foi considerado ilustrativo e satisfatório
para fins de estudo. Porém, uma representação mais realista requer domínio dos
ajustes finos das ferramentas de representação e iluminação do programa.

A

criação individual de materiais ao invés do download de uma fonte comum dá vazão
à criação de múltiplos conjuntos de nomes e especificações de cores e texturas para
a definição do mesmo elemento. Ou seja, vai contra o ideal de supressão de
repetição de informação. Mesmo assim, para dar continuidade ao desenvolvimento
do exemplo, optou-se por manter a alternativa.
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Figura 65 - Perspectiva de paredes criadas à partir de materiais e texturas do Revit
Architecture
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Uma vez modelados os parâmetros físicos dos objetos partiu-se para a
tentativa de adição de características de desempenho aos mesmos. As
possibilidades de adição de informações a objetos como paredes, pelo usuário, é
bastante limitada (Figura 66), resumindo-se a informações gráficas, parâmetros de
interface com outros objetos e informações comerciais sobre o objeto como modelo,
fabricante, endereço digital do fabricante e possibilidade breve de descrição. O
campo structure do primeiro item, construction, é relacionado com os componentes
que compõe o objeto. A partir deste ponto define-se a espessura das camadas que
compõe o objeto e os materiais.
O Autodesk Revit Architecture permite que sejam criados grupos de
propriedades (p-sets) para materiais, não para componentes ou sistemas. Estes
grupos de propriedades podem ser importados de bibliotecas e editados conforme
necessidade. A limitação do programa quanto à inclusão de propriedades de
variações de sistemas compostos por diversos componentes, cada um com suas
próprias características é uma limitação aos arquitetos uma vez que para este grupo
de usuários a informação de desempenho do conjunto é mais útil do que a
informação dos componentes isolados. Com esta forma de organização, o processo
de verificação das características de desempenho do edifício é mais trabalhoso. Em
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uma situação ideal seria possível, a partir das características dos materiais dos
componentes, através de cálculos, definir as características do sistema. No entanto,
nem todas as grandezas, como, por exemplo, isolamento acústico, podem ser
obtidas por cálculo, de forma que a possibilidade de viabilização de relação de
características de desempenho a objetos é uma função que faz falta em um modelo
de informação da construção.

Figura 66 - Aba de vizualização das características do componente do Revit architecture
Fonte: Elaborado pela autora em softwares Autodesk Revit Architecture (2012)
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Figura 67 - Aba de edição de propriedades de materiais do Revit Architecture
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Além da modelagem das vedações verticais optou-se pela modelagem
representativa das esquadrias industrializadas, cujos objetos paramétricos também
não estão disponíveis on-line. Optou-se por componentes, conforme Tabela 14,
especificados com base em critérios de desempenho que podem ser fabricados sob
medida. Estes objetos diferem das vedações verticais por terem dimensões fixas e
dependerem de um hospedeiro (parede) para poderem ser inseridas no projeto.
Neste caso, a resolução de detalhes internos a estes componentes não é de
responsabilidade do projetista. Este precisa apenas atentar-se à conformidade das
especificações técnicas à sua demanda além de atender às premissas exigidas pelo
fornecedor quanto às dimensões e condições dos vãos para a instalação, o que
pode ser definido a partir de detalhes padrão do fornecedor. Como base para
definição dos componentes utilizou-se as informações nos catálogos técnicos do
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fornecedor de esquadrias Weiku. Tendo em vista que este fornecedor, assim como
fornecedores de vedações verticais de drywall possui dados de desempenho de
seus produtos, teria vantagens sobre produtos sem especificações em uma busca
de componentes em bibliotecas virtuais com base nestes critérios. Os detalhes
disponíveis nos catálogos poderiam constar nas pastas de download de objetos. A
classificação dos objetos foi feita segundo a lógica proposta pela ABNT NBR 159651. Tanto porta como janelas foram consideradas como integrantes da classe 2C,
com a primeira especialização, conforme exemplo da norma, correspondente ao
número 30. A segunda especialização foi mantida para as janelas. Para a porta foi
adotado o valor 10. Para a terceira especialização adotou-se o valor 02 para porta,
sendo que o 01 seria para portas de abrir. Para as janelas adotou-se o 03, sendo
que 01 seria código para janelas de abrir e 02 para janelas de correr. A quarta
especialização é para a distinção de objetos dentro do projeto. Assim sendo, como
só há um tipo de porta, o valor é o 01. Para as janelas há doía valores, o 01 e o 02.
Tabela 14 - Objetos paramétricos: Esquadrias
Componente

Dimensões (altura x largura
x profundidade) em m

Classificação conforme
conceitos da NBR 15965-1

Porta de correr de
duas folhas com
persiana de enrolar

2,48 x 1,50 x 0,23

2C.30.10.01.01

Janela maxim-ar da
copa

1,25 x 1,00 x 0,065

2C.30.20.03.01

Janela maxim-ar do
banheiro

0,75 x 1,00 x 0,065

2C.30.20.03.02

Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Foi definido que para cobertura e estrutura seriam utilizados objetos do
arquivo padrão do Revit Architecture.
6.2.3.3 Desenvolvimento de estudo de massa
Uma vez modelados os objetos paramétricos iniciou-se o trabalho sobre o
estudo de massa já construído considerando as limitações dos componentes e
sistemas especificados. As vedações inicialmente utilizadas, do template default do
Revit, foram substituídas pelas vedações modeladas conforme critérios de
desempenho. Foram realizados ajustes conforme características dos sistemas,
como, dimensão de blocos e modulação de chapas de gesso para drywall buscando
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minimizar quebras, perda de materiais e atividades com pouca produtividade ao
longo da obra. Priorizou-se a modulação dos blocos e o layout em detrimento dos
módulos do drywall. Neste momento também foi realizada verificação das dimensões
dos planos quanto à inclusão nos limites do sistema construtivo. A Figura 68
apresenta o estudo, em planta, de adaptação do layout à modulação dos
componentes e sistemas construtivos.

Figura 68 – Estudo, em planta, de adaptação do layout à modulação dos componentes e
sistemas construtivos
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Tendo em vista a modulação dos blocos, de 24 x 24 x 24 cm, se optou por
definir a altura do peitoril da janela da copa na quarta fiada. O peitoril da janela do
banheiro estará sobre a 6 fiada. As portas para a varanda serão apoiadas sobre o
piso acabado externo, com desnível de 56 mm em relação ao piso acabado interno,
conforme solicitação do fornecedor. A caixa da veneziana da porta ficará sob a viga
de borda. A porta de entrada da casa, a porta do quarto e a do banheiro serão
executadas sob medida, com vão de passagem mínimo de 65 cm no quarto e
banheiro, e vão de passagem de 75 cm na porta principal. A Figura 69 apresenta o
modelo do chalé, já sobre o terreno modelado anteriormente considerando a
modulação de componentes e sistemas construtivos.
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Figura 69 - Modelo do Chalé, inserido no terreno, considerando modulação de componentes
e sistemas construtivos.
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

6.2.4 Projeto de detalhamento das especialidades
(Projeto executivo/ Detalhamento, conforme NBR 13531)
Assim como aponta a Figura 5, no início do projeto executivo, o maior volume
de trabalho, concentrado no anteprojeto já foi finalizado. Esta etapa é constituída
principalmente de trabalho gráfico e evidência do detalhamento. As soluções e
métodos construtivos já foram definidos, a implantação consolidada, assim como a
arquitetura. A produção de plantas cortes e fachadas, caso o modelo tenha sido bem
elaborado, não representa esforços significativos.
Uma vez finalizada a adaptação do modelo aos componentes e sistemas
construtivos empregados, iniciou-se a fase de produção de desenhos, montagem de
pranchas e detalhamento do projeto de arquitetura. No caso de um projeto mais
complexo,

com

participação

de

múltiplas

equipes,

todo

o

trabalho

de

compatibilização de sistemas e simulações já estaria feito antes do início do
detalhamento. Este trabalho é possível uma vez que todos os componentes e
sistemas do modelo carregam várias informações necessárias para o trabalho das
disciplinas do projeto e podem ser complementadas oralmente, ou de outra forma,
pelos participantes. Mesmo com recursos avançados e muita informação inclusa no
modelo, dificilmente a comunicação e troca de informação por outras vias pode ser
absolutamente suspensa. O modelo é um recurso interessante para o trabalho
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conjunto, que expande o canal de comunicação, não um caminho para segregação
de equipes.
A elaboração de desenhos executivos sobre o modelo paramétrico consiste
na inclusão de cotas, símbolos, notas e detalhes. Todo o trabalho de especificação
de materiais e componentes foi realizado nas etapas anteriores do projeto.

Figura 70 - Planta do Chalé desenvolvida em Revit Architecture
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Buscando ilustrar o processo de desenvolvimento do projeto executivo de
arquitetura a partir de modelo paramétrico, tomou-se como exemplo o chalé do
exemplo dos quais se produziu uma planta (Figura 70) e um corte (Figura 71). Os
desenhos incluem uma série de regiões de interface entre vedações verticais,
componentes e estrutura que precisam ser detalhadas no projeto. Apesar da
geração de plantas, cortes e elevações a partir do modelo ser simples, a escassez
de símbolos, como cota de nível ou flechas de corte além de blocos como conjuntos
de

indicação

de

acabamentos

na

biblioteca default

do

programa

foram

imediatamente percebidas e geraram morosidade no processo de produção. Alguns
elementos foram importados de bibliotecas padrão de CAD disponíveis em arquivo
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pessoal da autora.

A diagramação no Revit é facilitada por um recurso de

identificação de pontos e relações geométricas como paralelismos. As dimensões de
cotas e textos foram adotadas da configuração padrão do programa. Além das
limitações decorrentes da escassez de elementos de desenho prontos, também
houve demoras decorrentes de falta de traquejo no domínio do software.

Figura 71 - Corte do Chalé desenvolvido em Revit Architecture
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Para cada uma das interfaces entre componentes e sistemas foi necessário
adaptar o detalhe padrão produzido anteriormente, como no exemplo da Figura 72,
ou desenvolver um novo detalhe. Este procedimento é análogo ao que ocorreria no
caso de os objetos paramétricos já estarem disponíveis em uma biblioteca virtual
com arquivos de detalhes genéricos anexos. No caso, os detalhes genéricos
estavam disponíveis em formato DWG. A edição ocorreu em AutoCAD.
Posteriormente importou-se os arquivos para o modelo em Revit como figuras até
que todas as informações necessárias estivessem disponíveis. Outra solução seria a
elaboração de um caderno de detalhes, o que despolui o projeto e evita repetição de
informações nas várias folhas do projeto.
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Com a construção de um amplo banco de imagens, detalhes e figuras que
podem ser importadas para os projetos, o processo de detalhamento torna-se mais
eficiente do que no caso de repetição de desenhos ou busca de detalhes e edição
de outros trabalhos.

Figura 72 - Detalhe de interface entre pilar e alvenaria adaptado aos componentes do
projeto
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Considerando que depois de configurado um template padrão e desenvolvida
maior habilidade de uso da ferramenta BIM, o volume de trabalho segue a tendência
colocada na Figura 5, onde há maior concentração de esforços nas etapas de projeto
anteriores ao projeto executivo e maior eficiência no desenvolvimento de projetos em
softwares BIM.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do estudo de caso foram encontradas dificuldades como escassez

de dados de desempenho de sistemas construtivos, escassez de objetos nas
bibliotecas de objetos virtuais existentes, estrutura superficial de métodos de
classificação e terminologia de informações da construção brasileiras, falta de
prática no uso da ferramenta de projeto eleita para desenvolvimento do estudo de
caso e conhecimento das limitações da mesma. Estas dificuldades podem
parcialmente ser relacionadas à novidade tanto da questão do desempenho de
sistemas construtivos como do desenvolvimento de projeto em software BIM no
Brasil. Acredita-se que o desenvolvimento destas questões é uma tendência
irreversível com grande potencial de modificação sobre as estruturas de
desenvolvimento de projeto existentes.
A multiplicação de disponibilidade de dados de desempenho de sistemas
construtivos está sendo motivada pela entrada em vigor da ABNT NBR 15575, em
2013. A partir de então será obrigatório comprovar o desempenho dos edifícios,
sendo as características dos sistemas construtivos um dos fatores decisivos. A
disponibilidade de informações de desempenho de sistemas construtivos é essencial
para a viabilização da entrada em vigor da norma.
Na primeira etapa do estudo de caso, item 6.1 deste trabalho, ficou evidente
como o levantamento e organização de dados de desempenho de sistemas
construtivos é uma área de trabalho com grande campo para desenvolvimento. A
consolidação de informações neste sentido, sobre vários sistemas construtivos,
poderá não ser expressa. Enquanto não ocorre é interessante continuar a observar
as boas práticas para os sistemas tradicionais e utilizar os sistemas inovadores com
cautela. A adaptação de sistemas construtivos ao contexto brasileiro deve ser vista
criticamente.

Modificações

em

sistemas

construtivos

podem

alterar

significativamente seu desempenho. Assim, valem apenas soluções adotadas tal
qual dispostas para a avaliação. Avaliações realizadas no exterior podem ter critérios
distintos aos exigidos pela legislação local, assim sua relevância também deve ser
avaliada.
A escassez de objetos nas bibliotecas de objetos virtuais existentes, a falta de
propriedades de desempenho associada a estes objetos e a estrutura superficial de
métodos de classificação e terminologia de informações da construção brasileiras
são pontos relacionados uma vez que, com o aumento do número de objetos a ser
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organizado surge a demanda por critérios de classificação e terminologia únicos, que
permitam organização da informação e sua disponibilização de uma forma metódica
ao usuário. A questão por sua vez se relaciona com a questão da escassez de
dados de desempenho de sistemas construtivos. Se o dado não foi obtido, também
não pode ser associado a objetos paramétricos. A publicação das partes 2 a 7 da
ABNT NBR 15961, mais especificamente, da parte 02: características dos objetos da
construção pode ser um marco relevante para a organização de bibliotecas de
objetos virtuais. A elaboração de listas de classificação únicas e complexas como as
da OmniClassTM pode reduzir a quantidade de variações de classificação utilizadas,
de forma a contribuir para o fluxo de informação. Se a estrutura da informação for
bem definida, poderá ser ampliada a qualquer momento, por exemplo, toda vez que
forem obtidos novos dados de desempenho dos sistemas construtivos modelados.
A questão da falta de agilidade na utilização da ferramenta de projeto eleita
para desenvolvimento do estudo de caso, assim como o conhecimento das
limitações das mesmas está relacionada com o atual momento, no início da curva de
aprendizado. A exploração de possibilidades e domínio de funções de softwares BIM
pode ser encarada como consequência do convencimento sobre as vantagens
oferecidas pelo método de trabalho vinculado ao conceito da modelagem da
informação da construção. A identificação de limitações dos softwares é importante
para a consolidação de demandas quanto à expansão das funções. Por exemplo, a
falta de possibilidade de associação de critérios de desempenho aos objetos
modelados no estudo de caso é um empecilho para a utilização do modelo tal qual
foi modelado para uma simulação de desempenho térmico, necessária para a
confirmação de sua conformidade, ou não conformidade, aos critérios de
desempenho da ABNT NBR 15575.
O estudo de caso comprova que, de imediato, é viável, com acesso aos
critérios da NBR 15575, com tabelas de dados de desempenho de sistemas
construtivos, como as elaboradas pela autora no item 6.1, e algumas referências de
boas práticas de projeto, identificar manualmente variações de sistemas construtivos
com grande potencial de atendimento às exigências de norma de desempenho (6.2),
o que aumenta significativamente o potencial do edifício também atender a esta
norma. É possível também modelar inúmeras tipologias e associar algumas
propriedades a elas. No entanto, não é possível adicionar os critérios de

135
desempenho no mesmo formato desta norma, o que facilitaria o trabalho do
arquiteto.
O estudo de caso evidenciou que, apesar de conceitualmente resolvida, a
incorporação da questão do desempenho no projeto de arquitetura com utilização de
softwares BIM ainda é uma área com grande potencial de desenvolvimento em
vários aspectos, desde a programação de softwares até a organização de
bibliotecas e formação de usuários.
O pleno aproveitamento das ferramentas disponíveis por parte dos arquitetos
depende de uma série de fatores como desprendimento e revisão dos processos de
projeto mais utilizados atualmente, formação quanto a questões técnicas como
desempenho de sistemas construtivos e treinamento na utilização de software além
de desenvolvimento de bibliotecas virtuais com objetos paramétricos repletos de
informações e com formato que permita a interoperabilidade. A superação das
questões colocadas será feita gradualmente, com uma série de obstáculos, porém,
caracterizando uma tendência irreversível de desenvolvimento no processo de
projeto.
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