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RESUMO

Este trabalho associa o conceito de Building Information Modeling (BIM) com
a industrialização da construção tendo como objeto de estudo o painel pré-fabricado
arquitetônico de concreto (PPAC), aplicado em fachadas. Foram estabelecidos os
parâmetros deste elemento a serem utilizados em uma proposta de ferramenta
computacional de apoio ao projeto. Esta ferramenta tem o objetivo de estimular e
facilitar a especificação de painéis pré-fabricados de fachada pelo arquiteto nas
etapas de concepção e representação do projeto. Sua utilização deverá ocorrer
dentro de aplicativo que utilize o conceito BIM. Para a fundamentação da
dissertação foram realizados estudos teóricos sobre Modelagem da Informação da
Construção e sobre painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto para fachada.
São apresentados alguns estudos internacionais realizados sobre o assunto BIM
aplicado a pré-fabricados, especialmente o PPAC, que foram utilizados como
referência. Através de entrevistas com profissionais da área foram identificadas as
principais características dos PPACs que devem ser consideradas durante o projeto.
Com base nestas e nos estudos propõe-se o arranjo da ferramenta em questão, que
deverá abordar aspectos como materiais empregados, revestimentos e isolamentos,
entre outros. Demonstra-se como o processo de Modelagem da Informação da
Construção, através do conceito de montagem, está relacionado com a
industrialização da construção, e como esta se beneficia de ferramentas que
facilitam a utilização dos PPACs pelos projetistas e, em especial, pelo arquiteto.
Palavras-Chave: BIM; Painéis Pré-fabricados; Painéis Arquitetônicos; Projeto.

ABSTRACT
Proposal of a BIM computational tool to assist the design of architectural
precast concrete panel façades.
This work associates the concept of Building Information Modeling (BIM) with
the industrialization of construction, using as object of study the architectural precast
concrete panel (APCP) applied to façades. The study establishes parameters of this
element to be used to propose a computational tool with BIM concept that would help
professionals during the design phase. This tool aims to stimulate and facilitate the
specification of architectural precast concrete façade panels by the architect, during
the stages of design conception and representation. Its usage occurs within the
modeling software that uses the BIM concept. For the grounds of the work,
theoretical studies were conducted on the subjects of BIM and architectural precast
concrete façade panels. Some international studies that focused on BIM applied to
precast concrete construction, especially APCP, are also presented as reference.
Through interviews conducted with professionals of the field, the key design features
of the APCP are identified. Based on the interviews and studies conducted it is
proposed the computational tool arrangement, which will encompass fields such as
materials used, finishes, insulation, among others. It is demonstrated how the
concept of building information modeling, through the design assembly idea, is
related to that of industrialization of construction and how the latter benefits from
tools that facilitate the use of prefabricated elements by designers and, specially, by
architects.

Keywords: BIM; Precast Panels; Architectural Precast Concrete Panels; Design
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1

INTRODUÇÃO
O aumento da eficiência realizado através da diminuição do desperdício de

recursos sejam eles humanos, financeiros, materiais e outros, é considerado um
fator importante de desenvolvimento. Uma das formas de se aumentar essa
eficiência é a evolução tecnológica através do desenvolvimento de novos processos
e sistemas construtivos (SABBATINI, 1989).
Em média, entre os anos de 2008 e 2011, a construção civil nacional encontravase mais aquecida em relação aos demais setores produtivos, como pode ser visto
através do gráfico 1. Naquele momento, as inovações tecnológicas e a qualificação
da mão de obra eram tidas como questões a serem discutidas para a manutenção
do bom ritmo de crescimento do setor (LIMA, 2010). No entanto, projeções recentes
anunciadas pelo presidente do SindusCon-SP, Sérgio Watanabe, indicam que no
ano de 2013 a construção civil deverá crescer no mesmo ritmo do PIB nacional.
Neste contexto os investimentos em tecnologia ainda devem ser vistos como forma
de contornar a falta de trabalhadores qualificados e de manter a produtividade no
setor (SINDUSCON-SP, 2012c).
Gráfico 1 – Variação do PIB da construção civil em relação ao PIB total brasileiro
entre 2002 e 2011.
14,00%
12,00%
10,00%

PIB Construção Civl ‐
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Fonte: elaborado pela autora com base nos dados do Sinduscon-SP (2012b)

Um dos meios para a modernização da construção, no sentido de evolução, é a
industrialização, visto que esta é, para a economia, uma atividade industrial
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(SABBATINI, 1989). Segundo Sabbatini (1989) a industrialização da construção tem
como objetivo aumentar a produtividade e melhorar o desempenho da atividade
construtiva que pode ser alcançado através de ações organizacionais e implantação
de inovações tecnológicas.
Porém, devido a uma série de fatores combinados, a utilização de inovações
tecnológicas na construção civil ainda não é explorada em todo o seu potencial no
país. Dentre as razões para isso estão a disponibilidade de mão de obra barata e a
falta de conhecimento em sistemas e técnicas construtivas novas, por parte dos
projetistas e dos que decidem sobre como serão os empreendimentos. Esse
desconhecimento desde a etapa produtiva faz com que não haja também um
trabalho necessário de esclarecimento junto ao consumidor final para que este
compreenda as inovações utilizadas (OGGI, 2008).
As operações de crédito habitacional cresceram consideravelmente desde 2005,
e aumentar a eficiência das empresas para um melhor aproveitamento destes
recursos é benéfico para toda a economia do país. Neste contexto, a utilização de
elementos pré-fabricados pode ser um diferencial porque estes apresentam um
controle de qualidade mais rigoroso que os moldados no local e, quando aliados a
um bom planejamento, podem contribuir para um menor prazo de obra.
Gráfico 2 – Operações de Crédito Habitacional - Pessoa Física Total (em milhões de
R$)
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Fonte: elaborado pela autora com base nos dados do Sinduscon-SP (2012b)

A pré-fabricação de elementos da construção é entendida como uma fase da
industrialização, pois ela ainda não segue os conceitos de produção e organização
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em série (BRUNA, 2002). Mesmo assim ela se baseia nos conceitos de redução de
tempo e racionalização dos métodos construtivos (CORONA; LEMOS; 1972 apud
BRUNA, 2002).
A industrialização da construção, através do uso de elementos pré-fabricados
pode ser dividida em dois grandes ciclos: o ciclo fechado, em que uma empresa ou
empresas coligadas executam a edificação completa, que perdurou do pós-guerra
europeu até o final da década de 1960; e o ciclo aberto em que elementos préfabricados por diferentes empresas são utilizados em uma mesma obra, e que se
iniciou após a década de 1960 (BRUNA, 2002).
A industrialização de ciclo aberto também é conhecida, segundo Bruna (2002),
como “industrialização de catálogo”, pois obriga o fabricante a dispor de catálogos
com as características dos elementos. Esse tipo de industrialização foi também uma
maneira de adequar a nova arquitetura aos conceitos da produção industrial, pois se
divide a célula habitacional em componentes elementares (BRUNA, 2002).
Este trabalho estuda a pré-fabricação através da análise do elemento painel préfabricado arquitetônico de concreto (PPAC). Apesar do uso destes em fachadas no
Brasil ser cada vez mais estimulado devido à redução de prazos de obra, essa
solução em geral ainda é adotada tardiamente, com o projeto já em andamento. A
mudança de especificação após a concepção do empreendimento e, principalmente,
após o início de seu detalhamento, pode causar problemas durante a construção, os
quais poderiam ser evitados caso a opção pelo pré-fabricado já tivesse sido feita
desde as primeiras ideias para o empreendimento. Além disso, alguns benefícios
desse sistema construtivo, como a racionalização dos tipos utilizados, podem não
ser tão bem aproveitados se passada a fase de concepção.
O tipo de fechamento em questão já é amplamente utilizado no exterior, em
países como Estados Unidos e Canadá, além da Europa (ARANTES, 2009), e tem a
vantagem de poder ser produzido em local externo ao canteiro. Essa característica
significa uma vantagem, pois além de diminuir o material em estoque dentro da obra,
quando aliada a um bom planejamento permite que o painel seja entregue apenas
no momento de sua instalação. As figuras 1 e 2 ilustram o uso dos painéis.
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Figura 1 – Instalação de painel arquitetônico para fachada

Fonte: PRECAST / PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE (2007)
Figura 2 – Içamento de painel arquitetônico para fachada

Fonte: PRECAST / PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE (2007)

Com a utilização de grandes painéis de fechamento, evita-se o assentamento
individual de blocos, sejam eles cerâmicos ou de concreto, aumentando a
velocidade na execução das fachadas. Além disso, o revestimento de fachada pode
estar incorporado ao painel, minimizando o serviço de acabamento externo do
edifício, que ficaria praticamente reduzido ao tratamento das juntas.
A aceitação e utilização de painéis pré-fabricados para fachada no país ainda é
menor do que a de elementos estruturais pré-fabricados, como pilares e vigas. No
caso dos elementos para fachada, o custo mais elevado que o de assentamento de
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blocos, a falta de conhecimento sobre as novas técnicas construtivas, a falta de
profissionais habilitados na tecnologia, a necessidade de um maior rigor dimensional
da estrutura e o uso ainda inicial de ferramentas de planejamento da qualidade da
obra também servem de entrave a uma maior aplicação (SABBATINI, OLIVEIRA,
MELHADO, 2001; ARANTES, 2009). Além disso, cabe destacar que nem sempre a
utilização dos elementos pré-fabricados é viável. Para a utilização adequada da
tecnologia, é necessária uma análise sistêmica da obra e da logística de construção.
Como exemplo de fatores prejudiciais à utilização de elementos pré-fabricados podese citar a inexistência de fábrica próxima ao canteiro ou problemas com a logística
de transporte e montagem.
Outro motivo que leva à escolha do fechamento convencional em blocos em vez
de painéis é que os sistemas pré-fabricados admitem pouca improvisação no local
da obra. Isso ocorre porque para sua fabricação utiliza-se exclusivamente o projeto
de detalhamento, e sua montagem é feita com tolerância mínima na obra, que deve
ser executada dentro dos desvios aceitáveis. Deste modo, a importância de um
projeto arquitetônico e, principalmente, de um projeto para produção bem definido,
aumenta conforme o nível de industrialização do setor.
Na área de projeto de edificações, as novas tecnologias também são introduzidas
lentamente, porém já de forma mais dinâmica que no canteiro. Isto ocorre, entre
outros motivos, devido à pressão da indústria, que precisa sempre de projetos mais
rápidos e com melhor qualidade (MOREIRA, 2008).
Os estudos sobre modelagem tridimensional (3D) foram iniciados nos anos 1960.
Apenas no início dos anos 80 foram desenvolvidas as primeiras pesquisas desse
tipo de modelagem aplicada à edificação, através de aplicativos tipo Computer Aided
Design (CAD). No entanto, a falta de familiaridade dos projetistas e a incipiência dos
aplicativos fez com que a indústria da construção continuasse em sua maioria com o
detalhamento bidimensional (2D) de projetos (EASTMAN et al., 2011).
Durante a fase inicial de implantação, o conceito CAD foi incorporado em sua
versão bidimensional (2D) fundamentalmente para repassar os desenhos que antes
eram feitos à mão para o computador. Não houve durante essa etapa mudança
significativa nos processos de coordenação e troca de informações (NASCIMENTO,
SANTOS, 2003). Mesmo assim, foi através da passagem da prancheta para o
computador que o arquiteto entrou em contato com a era digital e ampliou seus
horizontes para as ferramentas disponíveis.
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A aplicação das tecnologias computacionais de CAD 3D foi inicialmente (a partir
da década de 1990), e ainda é hoje em dia, muito utilizada para a confecção de
imagens virtuais com iluminação realística para vendas. O uso da tecnologia dessa
forma não altera os processos de coordenação de projetos entre as diversas
disciplinas e nem mesmo a forma de se projetar, visto que os modelos gerados não
são utilizados na coordenação de projetos.
Por outro lado, os estudos sobre a modelagem paramétrica foram desenvolvidos
desde os anos 1980 para a indústria de manufatura e incorporados gradualmente
aos projetos das edificações, dentro dos modeladores. A parametrização permite a
criação de regras para a determinação da geometria dos elementos, como também
para algumas características não geométricas (EASTMAN et al., 2011).
A evolução dos aplicativos atuais que incorporam o conceito BIM deriva das
pesquisas em modelagem paramétrica. A possibilidade de criar regras para o
detalhamento de objetos tridimensionais facilita a utilização da modelagem
tridimensional e possibilita um maior controle do projetista sobre o modelo, pois uma
alteração pode ser propagada pelos elementos do modelo através do uso das
regras.
Como evolução dos princípios tecnológicos na área de projeto e desenho do
edifício, o conceito de modelagem da informação da construção vem sendo cada vez
mais discutido e aplicado. Isto pode ser visto no aumento de trabalhos apresentados
e no número de eventos sobre o assunto, além da introdução da tecnologia em
escritórios de projetistas e construtoras, outro ponto que será discutido mais adiante
no trabalho. Esse conceito procura incluir informações necessárias (custos, prazos,
especificações, dados dos fabricantes, entre outros) para todo o ciclo de vida da
edificação, desde a concepção até o descarte (incluindo a reutilização), passando
pela execução, operação e manutenção (NATIONAL INSTITUTE OF BUILDING
SCIENCES, 2012).
As primeiras ideias para o desenvolvimento desse conceito surgiram em meados
da década de 1970 (EASTMAN et al., 2008) e foram sendo aperfeiçoadas
juntamente com os aplicativos de auxílio ao projeto. Moreira (2008) descreve três
meios para a inserção de informações dentro de um modelo que utilize o conceito
BIM: informação geométrica, informação não geométrica e informação vinculada
(informações que não estão contidas diretamente no modelo, mas sim vinculadas
através de hiperlinks ou similares).
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necessários para a execução do edifício (EASTMAN et al., 2011). Dessa forma a
concepção e a modelagem dos ambientes

deverão ocorrer em 3D, sendo o

detalhamento e os desenhos em 2D subprodutos do modelo, o qual deverá ser
utilizado de maneira conjunta pelos projetistas (MOREIRA, 2008).
A aplicação do conceito BIM vem sendo testada atualmente no Brasil em
construtoras, como a Gafisa, a Método e a Matec, (CONSTRUÇÃO & MERCADO,
2011), e estas têm sido as pioneiras na disseminação da nova tecnologia baseada
em BIM no mercado nacional. Mesmo com o interesse do mercado, estudos indicam
que muitos arquitetos ainda resistem ao uso de ferramentas 3D (MOREIRA, 2008),
um dos conceitos fundamentais para a modelagem de informações dos edifícios e à
mudança de softwares de projetos (GOES, 2011). Moreira (2008) indica que talvez o
desconhecimento e a falta de treinamento dos arquitetos nos softwares específicos
gerou essa insegurança na categoria no início da implantação do processo em
questão.
Outra característica relevante para o trabalho de aplicativos BIM é a utilização de
elementos industrializados pré-configurados agrupados em bibliotecas. Estas
possuem divisões em famílias de objetos que podem ser elementos de fabricação
em série, como algumas portas e janelas, louças, metais, elementos moldados no
local, como as vedações, e elementos pré-fabricados como, por exemplo, sistemas
de pele de vidro. O modelo é feito através da composição desses objetos, em um
sistema de “montagem virtual” da edificação e os elementos pré-configurados podem
conter informações geométricas e não geométricas, além de inteligência
paramétrica.
Entre os aplicativos mais conhecidos disponíveis atualmente no mercado que
suportam o conceito BIM para o projeto de arquitetura, pode-se destacar o Revit
Architecture (Autodesk), o Vectorworks (Nemetschek), o ArchiCAD (Graphisoft) e o
Bentley Architecture (Bentley). Mesmo que estes aplicativos incorporem o conceito
BIM, a natureza proprietária de seus modelos em geral não permite que seus dados
sejam trocados com integridade entre os projetistas que utilizam aplicativos de
outros desenvolvedores. Em determinados casos, para efetuar essa troca há
necessidade de um “modelo padronizado e neutro”.
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Desde o meio da década de 90 (KHEMLANI, 2004), existe um esforço coletivo,
através da International Alliance for Interoperability (IAI), hoje conhecida como
buildingSMART International, para a criação de um modelo que possibilite a troca de
informações entre programas BIM sem a perda de informações (GOES, 2011). O
modelo criado foi denominado Industry Foundation Classes (IFC). O modelo IFC é
mais comumente descrito através da linguagem EXPRESS e resulta em um arquivo
conhecido como o formato .ifc. Sendo um formato aberto, os aplicativos BIM podem
traduzir os seus formatos proprietários neste formato neutro. A qualidade dos dados
do arquivo.ifc depende muitas vezes da qualidade dessas traduções. Alguns
elementos podem ser mais difíceis de traduzir, mas o IFC é um modelo bem
complexo e robusto e admite muitas ampliações. Recentemente a International
Organization for Standardization (ISO) publicou a norma ISO 16739:2013 Industry
Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility
management industries, em que estabelece o IFC como esquema conceitual de
dados para a troca de informações para dados BIM (ISO, 2013).
Aprofundando-se na questão dos aplicativos, a utilização da programação interna
dos softwares através da interface de programação destes (API) permite, entre
outras possibilidades, a criação de ferramentas que facilitem a interação com o
usuário, especialmente em temas mais específicos. Todos os aplicativos
mencionados anteriormente podem ser personalizados através de programação em
linguagens específicas (EASTMAN et al., 2011). O Revit Architecture permite, por
exemplo, a programação em Revit API, derivada da linguagem .NET, o ArchiCAD
utiliza a linguagem Geometric Description Language (GDL), o Bentley Architecture
pode utilizar a linguagem MDL, que é derivada da linguagem C, Microstation BASIC
ou a VBA da Microsoft, e, finalmente, o Vectorworks utiliza um SDK proveniente da
linguagem C++ ou a linguagem VectorScript, que é derivada do Pascal (GEORGIA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2012).
Ao analisar o que os programas computacionais oferecem atualmente, fica clara
a possibilidade de se utilizar ferramentas internas de programação para facilitar a
interface com os usuários e a parametrização de novos elementos. No caso dos
aplicativos CAD para a AEC (Arquitetura, Engenharia Civil e Construção), os
usuários em primeira instância seriam os arquitetos e projetistas.
Partindo do problema indicado por Arantes (2009), de que a falta de
conhecimento sobre o sistema PPAC é um dos motivos para que ele não seja tão

26

utilizado no país, este trabalho propõe a elaboração de uma ferramenta
computacional que auxilie os projetistas em sua especificação, para projetos de
fachada. A ideia de modelagem virtual contida nos aplicativos BIM também utiliza a
subdivisão da construção em elementos componíveis e é adequada para a criação
de uma ferramenta parametrizada para a concepção de projetos com PPACs. Assim,
a definição dos parâmetros geométricos e não geométricos torna-se necessária para
a configuração do elemento conforme as definições reais de produção e projeto.
Dentro dos programas citados acima já existem algumas ferramentas que
possibilitam o desenho de peles de vidro e paredes-cortina (Revit Architecture) e
estrutura tipo steel framing (VectorWorks). Ambas podem ser utilizadas como base
para a concepção da ferramenta para painéis pré-fabricados de concreto para
fachadas, objeto do estudo. É importante ressaltar que essas ferramentas não
eliminam a necessidade de projetos específicos ou mesmo de contato com
consultores e fabricantes, mas visam facilitar a adoção desses elementos, para que
se tornem uma opção mais frequente, através da diminuição da rejeição devido ao
desconhecimento geral dos sistemas.
O conceito da modelagem do projeto em aplicativos BIM através da composição
de elementos pré-configurados é muito similar à ideia moderna de subdivisão da
unidade habitacional em componentes elementares. A união da industrialização com
o conceito BIM e os aplicativos CAD revela-se de grande benefício para a indústria
nacional de pré-fabricados, bem como para a difusão do conceito de modelagem da
informação da construção e este trabalho visa contribuir para essa discussão.
Tendo em conta o apresentado anteriormente, este trabalho justifica-se como
forma de unir o conceito de BIM com o de industrialização da construção. Essa união
realizou-se através de estudos rigorosos que balizaram a proposta para a criação de
uma ferramenta que facilita e estimula o uso de pré-fabricados no trabalho do
arquiteto dentro deste novo contexto tanto da indústria, como da área de projeto.
1.1

Objetivos
O objetivo principal do trabalho é estabelecer parâmetros para a criação de uma

ferramenta computacional que, utilizando o conceito Building Information Modeling
(BIM), auxilie o arquiteto no estudo de fachadas compostas de painéis
arquitetônicos. Esta ferramenta deverá permitir ao usuário adquirir maior
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conhecimento sobre o sistema e estimular a comunicação entre projetista, fabricante
e construtor.
Como objetivos secundários do trabalho procuram-se:


Demonstrar o potencial da modelagem da informação da construção para
estimular a utilização de elementos pré-fabricados na construção;



Incentivar e facilitar o uso de pré-fabricados de fachada, para arquitetos e
projetistas;



Contribuir para aumentar o número de trabalhos publicados sobre o tema
BIM no país.

1.2

Metodologia
O trabalho em questão foi dividido em duas partes: uma etapa teórica, que serviu

melhor compreensão do conceito de Modelagem da Informação da Construção
(Building Information Modeling – BIM) e das características do elemento PPAC; e
uma segunda etapa prática, que visou escolha e organização dos parâmetros para a
ferramenta computacional proposta. O desenvolvimento dos parâmetros implica na
descrição das características utilizadas e seu encadeamento até a conclusão da
ferramenta.
Dentro da análise do conceito de BIM, realizada na etapa teórica, procurou-se
estudar um pouco do histórico deste novo processo, seus benefícios e alguns
problemas relacionados à interoperabilidade e utilização nos escritórios. Nesta fase
estudou-se as características mais relevantes para a elaboração da ferramenta
proposta.
Após a análise sobre BIM, são descritas algumas características relevantes dos
PPACs, utilizando como base dissertações e manuais específicos. Entre as
referências utilizadas no trabalho pode-se destacar o Architectural Precast Concrete
Manual (PCI, 2007) e as dissertações de mestrado de Arantes (2009) e Oliveira
(2002).
Para essa parte foram realizadas pesquisas bibliográficas nas bibliotecas do IPT
e rede USP, em bibliotecas digitais (como IBICT) e em portais digitais de periódicos
(revista Téchne, Automation in Construction, Construction Innovation, etc.). Esta
etapa teve como objetivo a obtenção de informações sobre a utilização de painéis
arquitetônicos e sobre a modelagem da informação da construção. A pesquisa
bibliográfica seguiu o proposto por Gil (2002), no qual organiza esse tipo de
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pesquisa em algumas etapas como levantamento bibliográfico preliminar, busca de
fontes, leitura de material, fichamento e redação do texto, entre outras.
Para a ferramenta de trabalho, é apresentado o aplicativo selecionado e
descritos sucintamente os motivos para sua escolha. Como forma de complementar
a análise feita e para apresentar ao leitor os aplicativos disponíveis no momento do
estudo no mercado nacional, foi feita a descrição de outros três aplicativos
relevantes na área de modelagem BIM para arquitetura. Foi ainda realizada
capacitação no aplicativo escolhido

em nível suficiente para a elaboração do

objetivo proposto.
Após a conclusão dos estudos teóricos chegou-se à segunda parte do trabalho.
Em seu início foram realizadas entrevistas com projetistas e fabricantes de painéis
arquitetônicos de fachada com o objetivo de validar as características selecionadas
para a elaboração do programa. Estas entrevistas tiveram como base as
informações que haviam sido levantadas através da pesquisa bibliográfica realizada.
As entrevistas foram estruturadas em duas partes. A primeira parte consistiu em um
relato breve, por parte do entrevistado, sobre o fluxo de informações nos projetos de
pré-fabricados de concreto para fachadas e, em seguida foi aplicado formulário
elaborado conforme o descrito em Gil (2002). Esta etapa teve como objetivo obter
informações sobre o fluxo de trabalho para este tipo de projeto e também sugestões
para a ferramenta desenvolvida.
Em seguida, após os estudos teóricos e as entrevistas, definiu-se a subdivisão da
ferramenta em oito etapas. Estas etapas foram descritas através de fluxogramas que
permitem ao leitor do trabalho compreender o encadeamento destes até a conclusão
da ferramenta, além de prover informações para uma futura programação. A
descrição feita abrange os parâmetros julgados necessários para o bom
desenvolvimento de uma fachada modulada com PPACs.
Ao final desta etapa, foi feita a simulação do projeto de um galpão utilizando os
fluxogramas propostos para a ferramenta computacional e o aplicativo escolhido
para o desenvolvimento do trabalho. Nela são apresentadas as sugestões para as
oito telas (uma para cada etapa) da ferramenta e sua interface gráfica de usuário
(Graphic User Interface – GUI). As telas foram percorridas sequencialmente e os
parâmetros para a elaboração do projeto indicados visualmente. Como a
programação da ferramenta não é o objetivo do trabalho utilizou-se as telas para
verificar possíveis ajustes nos parâmetros.
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Finalmente, após a verificação dos fluxogramas, foi realizado teste de exportação
em IFC do modelo gerado. Este teste foi feito através da exportação do modelo a
partir do aplicativo Revit e sua importação no aplicativo DDS-CAD. A análise do teste
visa à compreensão da qualidade da informação exportada do elemento proposto
para o IFC, tanto geométrica como não geométrica. Com isso verifica-se a
possibilidade da proposta ser implantada em outras plataformas além da escolhida
para o teste, e também se analisa a leitura da informação gerada pela ferramenta
em outros aplicativos. Para o teste não foi criado um novo elemento, sendo utilizado
na fachada do modelo uma curtain wall1. Este elemento já está presente no
aplicativo Revit 2013.
1.3

Estrutura do trabalho
O trabalho está dividido em sete capítulos. Neste primeiro capítulo são

abordadas a introdução e justificativa para o tema escolhido, além dos objetivos e
metodologia para o desenvolvimento do trabalho.
O capítulo seguinte trata do tema Building Information Modeling (BIM): seu
histórico, aplicações e introdução ao seu uso no país. Dentro deste capítulo são
também mencionadas algumas dificuldades encontradas para a utilização da
tecnologia envolvida com o assunto no Brasil.
O capítulo 3 discute questões mais técnicas, como o modelo IFC, a questão da
interoperabilidade, modelagem paramétrica e a organização dos elementos em
famílias. Dentro deste capítulo indica-se o aplicativo para o desenvolvimento da
ferramenta e é feita a descrição de outros três de maior uso no mercado nacional
para ambientar o leitor às ferramentas disponíveis atualmente.
O capítulo 4 trata das principais características de painéis pré-fabricados
arquitetônicos de concreto (PPAC) para fachada e expõe alguns estudos
internacionais sobre os temas BIM e pré-fabricados utilizados em conjunto.
A segunda parte do trabalho inicia-se com o capítulo 5, em que é descrita a
metodologia e a análise dos resultados das entrevistas realizadas com projetistas e
fabricantes de PPAC para fachadas.
O capítulo 6 traz a proposta para a ferramenta computacional. Nele são
apresentadas as oito etapas em que a ferramenta é dividida. O encadeamento
1

Fachada cortina
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destas é demonstrado através de uma série de fluxogramas. Após estes, é feita a
simulação de um projeto utilizando as etapas da ferramenta. Nesta simulação as
telas sugeridas para cada etapa são apresentadas. Em seguida algumas
dificuldades e limitações da ferramenta são apresentadas, bem como o
levantamento de quais características indicadas pelos estudos foram inseridas como
parâmetros da ferramenta. Ao final deste capítulo é relatado o teste realizado para
exportação do elemento curtain wall, utilizado como substituto aos PPACs e feita a
análise dos resultados.
Finalmente, o capítulo 7 contém as conclusões, considerações finais e
perspectivas para futuros trabalhos relacionados a BIM e elementos pré-fabricados
de concreto.
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2

BUILDING INFORMATION MODELING
Building Information Modeling, ou BIM, para o presente trabalho é considerado

um processo representado através de um modelo composto de um conjunto de
objetos. Estes se relacionam através de regras e possuem, além de dados
geométricos tridimensionais, dados não geométricos que contribuem para uma
definição mais completa dos objetos do modelo.
Outras definições que complementam o entendimento do termo foram dadas por
Sacks et al. (2010):
[...] a conceptual approach to building design and construction
that encompasses three-dimensional (3D) parametric modeling of
buildings for design and detailing and computer-intelligible exchange
of building information between design, construction and other
disciplines. (SACKS et al, 2010)

E pelo Comitê NBIMS do National Institute of Building Sciences, dos EUA:
[…] a digital representation of physical and functional
characteristics of a facility. As such it serves as shared knowledge
resource for information about a facility forming a reliable basis for
decisions during its life-cycle, from inception onward. (NATIONAL
INSTITUTE OF BUILDING SCIENCES, 2012)

Devido ao aumento da discussão sobre o assunto e também de fabricantes de
softwares que utilizam BIM como atrativo aos consumidores, os autores Eastman et
al. (2011) destacam alguns aspectos que não representam o BIM e que também não
o serão para o presente trabalho:


Modelos que contenham dados tridimensionais, mas não contenham
atributos de objetos;



Modelos que não contenham suporte para comportamento dos objetos
(inteligência paramétrica);



Modelos que são compostos por diversos arquivos de referência em CAD
2D;



Modelos que permitam alterações em dimensões em uma vista e que não
são refletidas automaticamente para outras vistas.

A princípio pensava-se que o modelo seria único para todas as disciplinas da
construção (EASTMAN, 1991), ao invés da utilização de desenhos separados para
cada tópico, como é usual no CAD 2D. Porém, estudos recentes (EASTMAN et al.,
2011) indicam que um único aplicativo não seria suficiente para conter as soluções
necessárias da construção civil, e o modelo atualmente é tido como integrado e é
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ilustrado pela figura 3. Nesse sentido ele compartilha a informação, que não pode
ser redundante ou conflitante. As informações não devem circular entre as fontes
gerando diversos modelos de trabalho isolados, o que acontece hoje no processo
tradicional em que cada disciplina trabalha em uma base de desenho datada e não
necessariamente atualizada com os demais projetos.
Figura 3 – Comparação entre a organização do projeto pelo processo tradicional e
utilizando o conceito BIM e modelo único.

MODELO
INTEGRADO DE
DADOS

Fonte: adaptado de Goes (2011), adaptado de Pries (2010).

A representação integrada prevista pelo BIM permite que a base de
documentação utilizada em um projeto seja, segundo Jeong et al. (2009),
compreensível por máquinas, pois não é mais necessária a interpretação humana de
vários desenhos para a compatibilização.
O modelo BIM é diferente do modelo tridimensional de uma edificação. Este é
uma representação geométrica do edifício enquanto aquele pode ser organizado em
diferentes objetos (elementos), que podem também conter informações não
geométricas, e são conectados por regras ou relações paramétricas (GOES, 2011).
Além disso, a representação por objetos permite a extração mais completa de
quantitativos diretamente do modelo. Esta operação pode ser automatizada. Com o
desenvolvimento do modelo e dos aplicativos, é possível também a checagem
automática da conformidade com códigos e normas vigentes, entre outros tipos de
verificações necessárias para a compreensão do modelo e para a tomada de
decisões. A figura 4 ilustra os diversos produtos e aplicações de um modelo da
informação da construção.
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Figura 4 – Aplicações do conceito de BIM para a construção civil

Coordenação
geométrica

Checagem de códigos

Análises / simulações
Desenhos

Estimativa de custos /
materiais / cronogramas
Visualização

Retro alimentação (informações
de obras anteriores)

Especificações

Fonte: traduzido e adaptado pela autora de Y.-S. Jeong et al. (2009).

Deste modo, a modelagem da informação da construção – BIM – procura criar
um protótipo virtual para a edificação. Este conceito aproximaria a construção civil
das demais indústrias, como a aeronáutica. Nesta, o desempenho de um avião, por
exemplo, é testado virtualmente antes de o produto ser construído.
A modelagem paramétrica, dentro do contexto de modelagem da informação da
construção, também deve ser destacada. Esse tipo de modelagem permite a
construção de objetos com características que possam ser determinadas e alteradas
por mudanças realizadas em outros objetos (JEONG et al., 2009). Smith e Tardif
(2009) indicam que esta abordagem faz com que a modelagem fique mais próxima
da realidade, para o caso da arquitetura e da construção. Essa característica será
descrita com mais detalhes mais adiante no presente trabalho.
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O conceito de modelo, ao invés de uma simples representação do que se deseja
construir, conforme já foi mencionado, implica na ideia de servir como uma
ferramenta de auxílio à decisão dos projetos e empreendimentos. Entre as decisões
que precisam ser tomadas ao longo do processo de projeto e que podem ser
analisadas através de um modelo BIM estão questões relacionadas à forma
(volumetria) final, custo (através da extração de quantitativos e orçamentos) e prazo
(aliado a ferramentas de sequência de montagem).
Além disso, o conceito em questão procura sanar uma necessidade de
armazenamento de todas as informações necessárias ao ciclo de vida da edificação,
desde sua concepção à manutenção da edificação durante sua ocupação e,
finalmente a um possível processo de demolição ou desmontagem. O processo
tradicional de armazenamento está sujeito a ser uma compilação de desenhos e
relatórios espalhados por vários papéis ou mesmo, mais atualmente, arquivos
eletrônicos, tornando a busca de informações uma tarefa onerosa. Smith e Tardif
(2009) focam seus estudos sobre Building Information Modeling em tratar o conceito
como sendo uma forma de organização das informações do projeto, de maneira
lógica e racional, para que ela seja acessível aos interessados no momento
desejado. Os autores mencionam que a modelagem da informação da construção,
por meio digital, não procura substituir os canais de comunicação existentes, mas
sim diminuiria ou eliminaria tarefas que não agreguem valor. Esta característica
aproxima o conceito de construção enxuta, mais utilizado para a etapa de
construção, da área de projetos. Mais informações sobre construção enxuta, ou lean
construction, podem ser encontradas nos estudos de Lauri Koskela (KOSKELA,
1992).
A utilização do modelo integrado pressupõe um novo meio de colaboração entre
os envolvidos em um projeto e, naturalmente, a reorganização dos processos de
elaboração e contratação de projetos dentro de uma empresa (SOUZA; AMORIM;
LYRIO, 2009). Em um primeiro momento, pode-se utilizá-lo apenas para uma
visualização mais completa das interferências que possam ocorrer entre as
disciplinas, Com a evolução da colaboração entre as disciplinas e o desenvolvimento
das técnicas é ideal que a utilização do modelo ocorra para além da visualização, ou
seja, também para a análise e edição de objetos (JEONG et al., 2009).
Novos modelos de colaboração e desenvolvimento de projetos já estão sendo
estudados e atualmente o chamado Integrated Project Delivery (IPD) é tido como

35

uma das alternativas viáveis. Eastman et al. (2011) descrevem o IPD como sendo
um modelo de contrato que prevê a colaboração efetiva entre proprietário, projetistas
e construtores principais (neste caso é possível prever mais de um construtor,
através da subempreitada, desde que haja sempre a figura de um principal que faz o
papel de colaboração entre as partes e os demais). Essa colaboração é prevista
desde a concepção até a entrega do empreendimento finalizado. Os participantes,
neste modelo de contrato, devem trabalhar de forma colaborativa para atingir os
requisitos estabelecidos pelo proprietário e também tentar minimizar prazos e custos
(EASTMAN et al., 2011). Ao utilizar o conceito de modelagem da informação para a
construção desde o início da concepção, no caso de contratação IPD, é possível
visualizar e prever problemas e possíveis conflitos de interesse de forma adiantada.
Além disso, é possível que todas as partes envolvidas possam definir, em conjunto e
de forma antecipada, a melhor solução a ser tomada para que a construção atinja os
objetivos comuns a todos e estabelecidos pelo contrato.
2.1

Primeiros estudos técnicos e aplicações
Xuefeng, Wong e Yisheng (2009) indicam que existem duas teorias para o

surgimento do termo BIM. A primeira defende que este é descendente do termo
Building Product Model, utilizado pelo prof. Charles Eastman em seus estudos desde
a década de 1970. Outra teoria está embasada na popularização do termo por Jerry
Laiserin, através da publicação da LaiserinLetter™ em 2002 (SMITH; TARDIF, 2009)
como o nome popular para “... a representação digital do processo de construção
para facilitar o intercâmbio e interoperabilidade de informação em formato digital”
(XUEFENG; WONG; YISHENG, 2009), que foi aplicada no conceito de Virtual
Building do aplicativo Archicad (Graphisoft), em 1987. Estes estudos foram
desenvolvidos como resposta à pressão dos mercados sobre as empresas
construtoras por agilidade e economia. As pesquisas desenvolvidas por elas visaram
novas formas de melhorar o processo e, com isso, se adequar aos prazos, qualidade
e custos exigidos (SOUZA; AMORIM; LYRIO, 2009).
Em 1975, o pesquisador Charles Eastman publica suas ideias sobre a
modelagem chamada de Building Description System (BDS) no AIA Journal
(SOUZA; AMORIM; LYRIO, 2009). Este tipo de modelagem já indicava a aliança
entre a representação

geométrica a informações não geométricas, e que as

alterações realizadas em uma vista seriam atualizados para as demais.
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Já Monteiro (2011) destaca que o termo popularizado por Laiserin foi
mencionado pela primeira vez por Phil Bernstein, arquiteto estrategista da Autodesk
Inc., apesar de não esclarecer uma data precisa de quando esta foi realizada. Ele foi
utilizado para indicar o processo de representação de edifícios utilizados inicialmente
pelas empresas de desenvolvimento de aplicativos CAD, entre elas GRAITEC,
Bentley Systems, Autodesk e Graphisoft (MONTEIRO, 2011).
Em 1991, C. Eastman publica no periódico Building and Environment um artigo
sobre evolução das técnicas de CAD em que menciona a extração de informações
não geométricas dos arquivos digitais e também a modelagem paramétrica. Neste
mesmo artigo, o autor discorre também sobre a utilização da modelagem
tridimensional para edifícios. Este tipo de modelagem já vinha sendo estudada
desde os anos 1960 e, com a evolução das técnicas de renderização, sua
capacidade de representação evoluiu consideravelmente. O trabalho com modelos
tridimensionais na década de 1990 ainda era restrito, devido ao alto custo para
confecção, considerando hardware, software e horas despendidas no trabalho. Até
recentemente a utilização do modelo tridimensional para a construção de edifícios
estava restrita à confecção de imagens para vendas. Ainda hoje ele é bastante
utilizado com este objetivo, sendo apresentado aos clientes em potencial, devido à
sua compreensão intuitiva, em comparação com a apresentação de plantas e cortes
da edificação.
Mesmo com as dificuldades mencionadas acima, em meados dos anos 1970, o
partido para a criação de um modelo geométrico único que contivesse também
informações não geométricas evoluiu a partir do desenvolvimento do modelo
tridimensional (EASTMAN, 1991). O arquiteto ou projetista trabalharia diretamente
em 3D, manipulando cortes, plantas, elevações, detalhes e informações de maneira
integrada, evitando o retrabalho e as informações duplicadas, conforme figura 5. A
partir da geração de um modelo único completo seria possível a extração de
quantitativos para orçamentos e diversas análises, entre elas a energética
(EASTMAN, 1991).
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Figura 5 – Idealização da visualização de um objeto em várias representações
(planta, modelo, detalhes, elevação).

Elevações

Modelo de massas

Objeto
Planta do pavimento

Detalhes
Fonte: C. Eastman (1991)

As indicações do artigo publicado por Eastman no início dos anos 1990 foram
concretizadas, adaptando-se o modelo único para o modelo integrado, conforme
comentado anteriormente, e o uso de aplicativos com conceito BIM pelo mercado
imobiliário e pela indústria da construção vem tornando-se realidade. Ainda em fase
de implantação, a expectativa é de que a aplicação de ferramentas da modelagem
de informação torne-se a regra para desenvolvimento de projetos. Em vista disto,
várias associações de arquitetos, como a American Institute of Architects (AIA EUA) e Royal Institute of British Architects (RIBA – Reino Unido), e empresas
públicas, como a General Services Administration (GSA - EUA), vêm implantando
diretrizes para a elaboração de projetos dentro daquele conceito.
É interessante notar que, aliados ao desenvolvimento dos estudos sobre BIM,
estudos relativos à produtividade do setor de construção civil, destacados por Smith
e Tardif (2009), indicam que a produtividade deste setor vem diminuindo, se
comparada às demais indústrias nos EUA (não agrícolas), conforme o gráfico 3. Os
autores indicam que a falta de pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias
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pode ser uma das causas. Com isso os estudos sobre novas formas de gestão e
tecnologias que possam ser aproveitadas pelo setor devem ser estimulados, entre
eles estudos sobre as consequências da aplicação do conceito de BIM.
Gráfico 3 - Relação do valor de contratos por horas trabalhadas por trabalhadores
horistas

Fonte: Smith e Tardif (2009), adaptado da pesquisa de Paul Teicholz

Baseando-se nas perdas e desperdícios gerados na indústria da construção, o
desenvolvimento de processos de projetos mais eficientes visa à diminuição dos
gastos desnecessários. Conforme dados, aproximadamente 80% do custo final de
um edifício é determinado pelos 20% iniciais da etapa de projeto (SMITH; TARDIF,
2009). Em vista destes achados houve, a partir da segunda metade da década
passada (entre 2005 e 2010), um aumento na utilização da modelagem de
informações

aplicada

desenvolvimento

de

a

edifícios,

projeto.

visando

Estudos

à

melhoria

realizados

pela

dos

processos

editora

de

McGraw-Hill

Construction (2010) indicam que muitos dos escritórios que já utilizam o BIM fizeram
esta opção nos últimos anos, conforme o gráfico 4.
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Gráfico 4 – Ano da adoção da tecnologia BIM nas empresas

Fonte: adaptado de McGraw-Hill Construction (2010)

Dados atualizados para os escritórios dos Estados Unidos para o ano de 2012
indicam uma queda no número de empresas com um ou dois anos de uso do BIM.
Esta tendência pode ser atribuída à falta de profissionais especializados, devido à
conjuntura econômica do país (MCGRAW-HILL CONSTRUCTION, 2012).
Alguns países aparecem adiantados nos estudos referentes à aplicação do
BIM para projetos, como é o caso da Finlândia, cujos estudos para padronizações se
iniciaram em 2001 (GOES, 2011).
Nos Estados Unidos, a General Services Administration (GSA), empresa
gestora das edificações de serviços do governo federal, vem nos últimos anos
realizando estudos sobre a utilização de projetos BIM. Para o caso dos tribunais e
outros edifícios federais, os projetos já devem ser submetidos utilizando o conceito e
dentro de normas padronizadas pela empresa, desde o ano de 2007 (EASTMAN et
al., 2009).
2.2

Introdução no mercado brasileiro
O mercado brasileiro mobiliza-se para a utilização das ferramentas com

conceito BIM desde a última metade da década passada. Alguns pesquisadores
brasileiros já estavam em contato com os estudos dos professores R. Sacks e C.
Eastman antes deste período, mas foi apenas com o aumento do interesse do
mercado imobiliário que a possibilidade de aplicação tornou-se uma realidade.
Pesquisas

indicam

que

alguns

escritórios

de

arquitetura

do

Brasil

acompanharam a vanguarda internacional na aplicação de projetos com a
modelagem em conceito BIM em seus projetos logo no início dos anos 2000
(SOUZA; AMORIM; LYRIO, 2009). Entre estes, destacam-se os escritórios Contier
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Arquitetura, com implantação em 2004, e Aflalo & Gasperini, que iniciou sua
implantação em 2006 (RUNDELL, 2006).
Em 2009, Souza, Amorim e Lyrio realizaram uma pesquisa sobre BIM com
escritórios de arquitetura nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Este
estudo procurou levantar os principais interesses dos escritórios com a introdução do
conceito em questão. O gráfico 5 exemplifica alguns dos resultados da pesquisa.
Gráfico 5 – Motivos que levaram à utilização do BIM

Fonte: Souza, Amorim e Lyrio (2009).

Em

2012,

a

editora

McGraw-Hill

Construction

também

realizou

um

levantamento com 582 profissionais do setor da construção civil nos Estados Unidos
(MCGRAW-HILL CONSTRUCTION, 2012). Através desta pesquisa demonstra-se
que os arquitetos eram em 2009 os primeiros a adotar o conceito de modelagem da
informação da construção, seguidos pelas construtoras e, finalmente, pelos
engenheiros, conforme o gráfico 6. O mesmo gráfico demonstra que, em 2012, os
arquitetos dos EUA foram ultrapassados pelas construtoras, indicando o crescente
interesse da indústria sobre o BIM e seus benefícios para a construção.
Gráfico 6 – Adoção do BIM em empresas da construção civil – Estados Unidos.

Fonte: adaptado pela autora de dados da McGraw-Hill Construction (2012)
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Nota-se também que o relatório da McGraw-Hill(2012) aponta que, em 2007,
apenas um pouco mais de 28% dos entrevistados americanos disseram ter adotado
o BIM em seus escritórios. Em 2009 essa porcentagem subiu para 49%,
representando quase metade dos entrevistados.
A fase inicial de implantação da tecnologia BIM no mercado brasileiro ocorreu
entre os anos de 2009 e 2011 (CHECCUCCI; AMORIM, 2011). Pode-se dizer,
portanto, que o país seguia com pouco atraso a tendência internacional para as
primeiras implantações da tecnologia nos escritórios de projeto.
A partir de 2008 algumas grandes construtoras do país têm se interessado no
desenvolvimento de projetos com conceito BIM. Segundo a revista Construção &
Mercado, as construtoras Matec e Método desenvolvem alguns projetos em BIM
desde 2008 e, em 2010, a construtora Gafisa, uma das maiores do país (REVISTA
EXAME, 2011) desenvolveu um projeto piloto para a implantação do conceito. Além
disso, esta tem planos para a sua utilização em todos os empreendimentos
futuramente. Entre os principais benefícios do BIM para as construtoras está o de
possibilitar um orçamento mais apurado, com base na extração automática de
quantitativos a partir do modelo, além de possibilitar a antecipação de algumas
questões que seriam abordadas apenas no final da etapa de projeto (CONSTRUÇÃO
& MERCADO, 2011). A antecipação dessas informações pode possibilitar que

decisões executivas já sejam pensadas desde a concepção do empreendimento, o
que pode evitar alguns problemas de incompatibilidade. Por outro lado, a tomada de
decisões em um momento tão inicial muda a relação entre as etapas e projetistas e
deve ser levado em conta no momento de implantação do BIM nas empresas.
Em 2010, o Sinduscon-SP (Sindicato da Construção Civil do estado de São
Paulo) iniciou um ciclo de seminários sobre o tema, atraindo empresários e
interessados da indústria da construção. O evento contou com 210 profissionais da
construção em 2010 (SINDUSCON-SP, 2011), mais de 300 em 2011 (SINDUSCONSP, 2012a) e cerca de 350 em 2012 (SINDUSCON-SP, 2012b), confirmando o
interesse nacional pelo desenvolvimento do conceito.
No meio acadêmico a discussão sobre a tecnologia da informação para o
mercado da construção acontece há cerca de 10 anos, através dos Encontros de
Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção (TIC). A primeira edição,
que ocorreu em Curitiba em 2002, teve a participação de 95 inscritos e 14 trabalhos
aprovados para a apresentação e em 2011 o evento foi realizado em Salvador e
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contou com mais de 300 participantes e 47 trabalhos selecionados para integrar os
anais do evento (TIC, 2011). A tabela 1 apresenta a evolução do número de
trabalhos apresentados no evento TIC:
Tabela 1 – Número de trabalhos apresentados no TIC por edição
Trabalhos
Edição Ano
Local
aprovados
1
2002
Curitiba
14
2
2005
São Paulo
39
3
2007
Porto Alegre
28
4
2009
Rio de Janeiro
12*
5
2011
Salvador
47
*evento realizado em conjunto com o CIB W102.
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do TIC 2011 (ENCONTRO DE
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 2011;
ENCONTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 2009).

Mesmo assim, Andrade e Ruschel (2009) destacam que foi apenas a partir do
evento TIC realizado em 2007 que a terminologia BIM aparece nas publicações dos
eventos. Entre os trabalhos apresentados nesta fase e até a publicação do estudo,
em 2009, os autores indicam quatro frentes: conceitos básicos do BIM, seu uso no
processo de projetos, sua relação com a colaboração e interoperabilidade e sua
customização.
Nota-se que o V Encontro TIC, realizado em 2011 em Salvador já continha 31
artigos com referências diretas (seja no título do artigo ou nas palavras-chave) à
tecnologia building information modeling (BIM), indicando um aumento no interesse
sobre o assunto no meio acadêmico (ANDRADE; RUSCHEL, 2009).
2.2.1 Problemas e questionamentos do mercado nacional
Apesar de ter iniciado a adoção do BIM em alguns escritórios com pouco
atraso em relação à realidade internacional, esse desenvolvimento não seguiu com
a mesma intensidade. Vê-se que, mesmo com o número de pesquisas crescendo e
o aumento do destaque para a modelagem da informação da construção feito pela
mídia especializada, em 2011 Checcucci, Pereira e Amorim realizaram uma
pesquisa que constatou que o BIM ainda é um processo pouco utilizado no país
(CHECCUCCI; AMORIM, 2011).
Ao mesmo tempo em que a indústria demonstra interesse no desenvolvimento
das aplicações do BIM no mercado brasileiro, nota-se que ainda existe alguma
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resistência em relação à aplicação do conceito. Isso ocorre devido a algumas
dificuldades encontradas para sua implantação, e questões referentes à organização
do fluxo de trabalho e autoria dos projetos.
Souza, Amorim e Lyrio (2009) destacaram que as principais dificuldades na
época para a aplicação do BIM eram:


Alto custo de hardware e softwares para a implantação do sistema – as
empresas precisam investir na modernização das máquinas em que os
aplicativos BIM serão instalados, pois os arquivos gerados consomem
muita capacidade de processamento dos computadores;



Falta de mão de obra qualificada nos softwares empregados – as
empresas

estão

oferecendo

cursos

e

treinamentos

para

seus

funcionários, porém este tipo de investimento leva tempo e recursos
financeiros;


Poucos projetistas trabalham com arquivos intercambiáveis – esta
questão está sendo destacada como importante para a dispersão do uso
da tecnologia. Quanto mais escritórios utilizarem softwares com conceito
BIM, maior será o nível de interação e as possibilidades de estudos para
verificar as incompatibilidades entre os arquivos gerados. Atualmente
existem poucas pesquisas divulgadas sobre o nível de implantação
deste tipo de modelagem da construção nos setor de AEC civil do país e
sobre trocas de arquivo com conceito BIM entre os aplicativos mais
utilizados no Brasil;



Resistência de alguns projetistas em trabalhar tridimensionalmente – os
projetos até atualmente são detalhados em duas dimensões, para que a
junção tridimensional ocorra mentalmente. Para a migração do
detalhamento tridimensional é necessária uma nova forma de se pensar
e modelar o edifício.

Além das questões indicadas acima, a falta de tempo para a implantação do
conceito de modelagem também era apontado como um dos principais fatores para
impedir ou diminuir o ritmo de implantação do BIM (SOUZA; AMORIM; LYRIO,
2009).
Algumas dos problemas mencionados acima já se encontram minimizados,
como a questão do alto custo de hardware, devido à diminuição dos preços e
aumento da capacidade das máquinas. Além disso, atualmente aparenta-se ter uma
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maior conscientização de arquitetos e projetistas para a aprendizagem de aplicativos
BIM, verificado pelo aumento da oferta e procura desse tipo de curso de
capacitação.
Mesmo assim ainda são as empresas, em relação ao todo do mercado
brasileiro, que se dispõem a realizar a implantação ou o treinamento de seus
funcionários de forma a adotar o BIM. Isso ocorre devido à tecnologia BIM ser um
conceito novo, ainda em fase de adaptação ao contexto brasileiro e cujos benefícios
e dificuldades ainda estão em discussão pela indústria da construção.
Outra questão importante levantada com os estudos sobre o modelo de
informação do edifício refere-se à autoria dos projetos. Na utilização do CAD 2D, o
arquiteto fornecia, como produto final de seu trabalho, folhas de desenho. Com o
conceito de BIM, o produto final gerado é um modelo que pode ser constantemente
alimentado com informações por outras pessoas envolvidas no processo de projeto,
construção ou manutenção da edificação. Ainda assim, ressalta-se que este modelo
ainda é transformado em desenhos bidimensionais para a utilização em obra.
No caso do produto final de uma modelagem através do BIM existem itens
conflitantes que deverão ainda ser discutidos com maior profundidade e não são
objetivos do presente trabalho: como fica a questão do direito autoral dos arquitetos
sobre o modelo gerado, e sobre itens e informações acrescidas após a concepção; e
como será gerenciada a questão do modelo integrado, que será alimentado com
informações

dos

demais

agentes

(calculistas,

projetos

complementares) em relação às responsabilidades técnicas.

de

instalações

e
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3

MODELOS, INTEROPERABILIDADE E SOFTWARES
O presente capítulo trata de alguns temas importantes para que haja um melhor

entendimento sobre como funcionam aplicativos que possuam conceito BIM. Entre
os temas abordados estão a questão do modelo IFC, os problemas de
interoperabilidade e a apresentação de alguns softwares disponíveis no mercado
que suportam o conceito BIM.
Dentro deste capítulo, duas características importantes dos aplicativos que
possuam o conceito de modelagem da informação também são discutidas:
modelagem paramétrica e família de objetos.
A primeira está ligada à possibilidade do modelo BIM permitir que objetos se
relacionem de diversas maneiras e a criação de regras para que os elementos sigam
as premissas da indústria da construção civil. Como exemplo, pode-se inserir no
modelo regras para que uma porta não possa ser inserida fora de uma parede ou,
também, pode se configurar uma parede para estar ligada a níveis de base e topo,
deste modo qualquer alteração nos níveis é refletida na adequação da altura da
parede. Para a parte da concepção isso pode surgir como uma restrição da
liberdade de criação, mas é possível utilizar os aplicativos de forma a elaborar
formas complexas e que mesmo assim possuam relações inteligentes entre os
elementos.
Por sua vez, as famílias de objetos são importantes porque o modelo BIM é
configurado para se tornar cada vez mais próximo de aplicativos de montagem e
união de elementos pré-definidos. Estes elementos são divididos em famílias
programadas de objetos que já possuem algumas características predefinidas, de
preferência ligadas a especificações de fornecedores e que podem ser ou não
geométricas. A elaboração das bibliotecas de objetos adaptadas à realidade
nacional têm sido alvo de discussão entre pesquisadores, construtoras, arquitetos,
projetistas e fabricantes que se interessam pelo desenvolvimento e aplicação do
conceito BIM nas construções brasileiras.
3.1

Modelo IFC
Um dos fatores mais importantes para a popularização do conceito BIM é a

possibilidade de criação de um modelo que seja intercambiável entre os diversos
aplicativos que incorporam este conceito como, por exemplo, entre os softwares
Autodesk Revit MEP, ArchiCAD, e TQS. Isso acontece porque muitas vezes os
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projetistas de cada disciplina escolhem o aplicativo mais adequado ao porte de seu
escritório, a suas necessidades de projeto, à verba disponível para compra dos
aplicativos e também à disponibilidade e custo de treinamento do pessoal.
Esse modelo intercambiável existe e tem sido viabilizado pela International
Aliance for Interoperability (IAI), que hoje se denomina buildingSMART. O assim
denominado IFC (Industry Foundation Classes) foi desenvolvido como um modelo de
dados do ciclo de vida da edificação (FERREIRA, KAWANO, 2006), para a troca de
informações permitindo a colaboração digital entre os participantes – o design
colaborativo (PLUME, MITCHELL, 2007). Segundo a buildingSMART o IFC:
[...] represents a data schema for sharing construction and facility
management data across various applications used in the AEC/FM
industry domain. It is an object-oriented data schema based on class
definitions representing the objects (such as building elements,
spaces, properties, shapes, etc.) that are used by different software
applications used in construction or facility management project
(BUILDINGSMART INTERNATIONAL, 2012).

O formato mencionado é a tradução para linguagem computacional EXPRESS
de um modelo de dados complexo.
Ferreira e Kawano (1998) indicam que um modelo computacional para auxílio ao
projeto deve possuir algumas características do ponto de vista do objeto, que podem
ser aproveitadas atualmente para a análise do modelo IFC:


Ser definido a partir da descrição do objeto;



Organizar-se através de uma estrutura de dados;



Conter informações suficientes para representar e analisar o projeto de
forma fidedigna.

E algumas características do ponto de vista do meio:


Ser organizado de tal forma que permita a separação e organização dos
dados essenciais a partir de sua estrutura de dados, construindo uma
base de dados;



Permitir o acesso e controlar a consistência dos dados;



Verificar se o acesso aos dados permite auxiliar no desenvolvimento e na
verificação do projeto e, em se tratando de um projeto feito em equipe,
permite a comunicação dos dados entre os integrantes de uma equipe.

Essa condição de troca de informações indicada acima e almejada através dos
estudos sobre design colaborativo é essencial para o bom desenvolvimento do
modelo. Isso ocorre porque a troca de dados permite que a equipe trabalhe com o
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software que melhor lhe atende, além de favorecer o desenvolvimento de aplicativos
de apoio que utilizem o IFC. Este é, conforme destaca Ferreira (2005), um modelo
aberto e em constante evolução, com a finalidade de abranger ao máximo as
informações necessárias à indústria da arquitetura, engenharia e construção (AEC).
O padrão dito IFC foi desenvolvido a partir de estudo da norma ISO 10303 sobre
a modelagem de produtos em geral, que também é conhecida como STEP
(Standard for the Exchange of Product Model Data). Esta norma tinha como objetivo
organizar e servir de meio para a troca de informações de produtos ao longo do seu
ciclo de vida (FERREIRA, 2005). Segundo Ferreira (2005), o STEP é representado
por um grande número de documentos onde cada um é específico a um assunto,
como o modelo de um produto, através da descrição da linguagem EXPRESS (ISO
10303-11) e o formato de um arquivo de troca (ISO 10303-21). A partir destes
estudos e normas a IAI desenvolve o IFC, adotando como base os padrões
utilizados pela STEP.
O modelo IFC não abrange ainda todos os objetos da construção civil, uma vez
que a indústria está em constante evolução e que o padrão de troca IFC ainda se
encontra em fase de desenvolvimento. A sua primeira versão (1.0) foi lançada em
Janeiro de 1997 (KHEMLANI, 2004) e hoje encontra na versão IFC4. Ferreira (2005)
destaca que a intenção da IAI é de descrever como ocorre o processo de construção
(desde a representação de objetos reais até outros conceitos que são abstratos,
como, por exemplo, espaço e processos) e como os objetos deste processo podem
ser representados digitalmente.
Segundo Ferreira (2005), o modelo IFC utiliza-se de dois tipos de linguagem
para a representação do modelo:


EXPRESS, conforme definida pela ISO 10303-11:1994;



XSD (linguagem de definição de esquema) do XML, definida pelo World
Wide Web Consortium.

A sua arquitetura interna é baseada em 4 camadas conceituais (Domínio,
Interoperabilidade e Núcleo, em ordem decrescente de hierarquia, e Recursos que
são utilizados por todas as camadas) para o desenvolvimento de componentes do
modelo e que se relacionam entre si, conforme descreve Ferreira (2005). A figura 6
representa a organização das classes de cada camada com base no IFC4.
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Figura 6 – Esquema geral da arquitetura do IFC4.

Fonte: adaptado e traduzido livremente pela autora da documentação sobre IFC do
buildingSMART (2013).

A camada de recursos contem os esquemas individuais para as definições de
recurso. Estas, de acordo com a buildingSMART (2013) não podem ser utilizadas
independentemente de uma definição declarada por uma camada superior.

49

A camada seguinte, chamada de núcleo, contem o Kernel e os esquemas de
extensão do núcleo. Dentro desta camada são feitas as definições de entidade mais
gerais. O esquema Kernel é a parte mais conceitual e abstrata do núcleo, e dentro
dela estão as definições gerais para um modelo de objeto, como o próprio objeto,
além de propriedade de relações. Estas definições gerais são transformadas em
estruturas como produto, processo, controle e recurso, que são tratadas como as
entradas principais para o próximo nível, que é a extensão do núcleo
(BUILDINGSMART, 2013).
A camada de interoperabilidade é responsável por tratar das definições de
entidades que são específicas para a especialização de um produto, processo ou
recurso genérico. Essa definição pode ser utilizada através das diversas disciplinas
(BUILDINSMART, 2013).
Finalmente, segundo o buildingSMART (2013) a camada de domínio, tida na
parte superior da hierarquia do esquema, contem as definições para as
especializações dos produtos, processos e recursos específicos para cada
disciplina.
Os objetos e componentes específicos da construção, através dos quais o
conceito de modelagem da construção se diferencia da modelagem tridimensional,
ocorre dentro da camada de interoperabilidade (elementos compartilhados) e são
chamados de IfcBuildingElement. Até a versão IFC2x3 havia vinte objetos
específicos para a construção (JEONG et al., 2009), já na versão IFC4 essa lista foi
ampliada, porém sempre mantendo o IfcBuildingElementProxy. Este é utilizado para
descrever objetos de construção para os quais o modelo ainda não tem uma
semântica própria (JEONG et al., 2009).
Essa flexibilidade alcançada através do uso de um elemento Proxy permite aos
aplicativos ter mais elementos do que os previamente definidos pelo modelo IFC.
Isso ocorre sem que haja o comprometimento do modelo ou do desenvolvimento dos
projetos por falta de elemento específico.
É esperado que a cada revisão novos objetos sejam incorporados ao modelo
para que este se torne cada vez mais completo. Com isso espera-se que a troca de
informações ocorra com o mínimo de perda de dados. Atualmente o IFC encontra-se
em sua versão IFC4, desde Março de 2013 (BUILDINGSMART INTERNATIONAL,
2013). Para essa versão, por exemplo, a chaminé foi adicionada como um novo
elemento de construção, além de incluir a definição de contornos de espaço, útil em
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casos de cálculos energéticos (BUILDINGSMART INTERNATIONAL, 2013). Abaixo
seguem algumas das principais mudanças da versão mais recente do modelo IFC,
para uma lista mais completa consultar Liebich (2013):


Os meios para alcançar um mesmo objetivo foram reduzidos, ou seja,
diminui-se o número de formas de se atingir um mesmo resultado. Deste
modo o fluxo de informações fica mais consistente;



Adicionados mais elementos da indústria AEC (chaminé, caixa de
distribuição elétrica entre outros);



Separação entre as definições gerais de elementos e definições
paramétricas;



Melhoradas as ferramentas para análise estrutural (aço e madeira) e seu
detalhamento;



Definição

de

quantidades

padronizadas

para

levantamentos

quantitativos;


Melhoradas as condições para análise energética (contornos de espaço,
zonas espaciais, entre outros melhoramentos) e impactos ambientais;



Adicionada característica de elemento geográfico geral, permitido a
associação com sistemas GIS;



Maior apoio para a coordenação de planejamento e custo de obras;



Melhor suporte para geometrias mais complexas, como suporte a
NURBS e geometrias não planares.

Além disso, está disponível no site da buildingSMART International
(BUILDINGSMART INTERNATIONAL, 2013) uma lista de 151 aplicativos que
possuem funcionalidade para importar e exportar arquivos do tipo IFC. A lista é
composta de aplicativos para vários segmentos e etapas da construção, como para
arquitetura, cálculo estrutural, gestão de instalações, entre outros.
O IFC 4 é desde Março de 2013 também aceito como norma ISO, através da
ISO 16739:2013 “Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the
construction and facility management industries”.

51

3.1.1 Interoperabilidade e seus problemas
Mesmo com o desenvolvimento constante do modelo IFC, existem ainda
problemas em relação à interoperabilidade através da utilização do IFC,
relacionados à perda de dados nos processos de importação/exportação dos
arquivos entre os diferentes softwares. Este é um dos temas atuais de discussão
sobre o BIM e aplicativos que suportam o conceito. Segundo Eastman et al. (2011) a
interoperabilidade pode ser definida como “a capacidade de trocar dados entre
aplicativos, e para múltiplos aplicativos contribuir conjuntamente para o trabalho”2. A
questão é importante porque o modelo de informação é complexo e, muitas vezes, é
possível descrever um mesmo objeto de diversas maneiras. Além disso, um projeto
pode ser desenvolvido ao longo de várias etapas com diferentes participantes que
nem sempre utilizam a mesma ferramenta auxiliar (ANDRADE; RUSCHEL, 2009).
Essa flexibilidade pode influenciar a qualidade da informação a ser exportada e
importada em outro aplicativo.
A popularização da discussão nestes últimos anos representa, em parte, a
disseminação da tecnologia no mercado, pois pressupõe que existam mais
interessados que utilizem diferentes aplicativos.
O mercado de softwares CAD-BIM existente possui uma grande gama de
aplicativos para cada área de atuação. Alguns destes são apresentados através da
tabela 2 para exemplificação. Existem os que são específicos para a concepção do
projeto, os softwares de detalhamento de arquitetura, softwares de cálculo estrutural
e softwares para desenvolvimento de projetos de instalações (representado na
língua inglesa pela sigla MEP – mechanical, electrical, plumbing).

2

Tradução livre da autora para: “Interoperability is the ability to pass data between applications, and
for multiple applications to jointly contribute to the work at hand” (EASTMAN et al., 2011).
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Tabela 2 – Exemplos de aplicativos utilizados no processo de desenvolvimento de
projeto de um edifício

Softwares

Áreas
Concepção

Arquitetura e
detalhamento

Cálculo
Estrutural

Mecânica, elétrica e
hidráulica

Autodesk
SketchBook
Designer

Autodesk Revit
Architecture

Autodesk Revit
Structure

Autodesk Revit MEP

Generative
Components

Bentley
Architecture

Bentley Structural
Modeler

Bentley Building Mechanical
Systems
Bentley Building Electrical
Systems

Vectorworks
Architecture

Scia Engineer

Vectorworks
Designer

ArchiCAD

MEP Modeler
Tekla Structures
CAD/TQS

DDS-CAD
Architect

DDS-CAD MEP

Fonte: elaborado pela autora

Um modelo que possa ser visualizado por todas as partes envolvidas, e sem
perda de informações, no desenvolvimento de um empreendimento é essencial para
um ambiente colaborativo de projetos. Smith e Tardif (2003) indicam que quanto
mais a troca de informações for flexível, maior a probabilidade de estas serem
preservadas por mais tempo, ou seja, quanto mais fácil for o acesso às informações
de um projeto, maior a chance destas não serem perdidas ao longo do ciclo de vida
da edificação. Eastman et al. (2011) indicam que há dois meios principais para que
isso ocorra:
1) Utilização de aplicativos de um mesmo fabricante;
2) Utilização aplicativos de mais de um fabricante que troquem dados
utilizando padrões suportados pela indústria;
O primeiro meio ainda é o que permite a maior interoperabilidade entre os
aplicativos e a maneira mais fácil de realizar a troca de informações. Porém essa
facilidade acontece através da imposição de um fabricante sobre os demais a ser
utilizado em um determinado projeto, e isso não corresponde sempre à realidade de
um escritório contratado. Para esta troca de informações são utilizados padrões
proprietários de cada tipo de fabricante.
Por outro lado existem os padrões do tipo não proprietários ou open-source
para a determinação dos elementos de projeto. O modelo com essa característica
mais utilizado atualmente é o IFC – industry foundation classes, conforme discutido
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no item 3.1. Esses visam criar um mecanismo para a troca de dados entre
aplicativos que possuam formatos internos diversos, permitindo uma maior
flexibilidade na escolha do aplicativo de trabalho de cada envolvido no projeto. O
modelo IFC está em constante desenvolvimento e os aplicativos que o utilizam para
exportação e importação ainda apresentam perda de parte dos dados durante esse
processo. Isso ocorre muitas vezes por não aproveitarem o modelo em todo a seu
potencial. Estudos indicam ainda que a interoperabilidade das informações não
geométricas dos elementos do modelo ainda é pouco suportada pelo IFC
(ANDRADE; RUSCHEL, 2009).
Jeong et al. (2009) realizaram um estudo sobre o comportamento da troca de
dados de softwares BIM para arquitetura para softwares BIM para cálculo estrutural,
no caso de peças pré-fabricadas de concreto. Na época do estudo o modelo IFC
utilizado – IFC2x3 (ou seja, IFC 2, 3ª edição), lançado em 2006 – ainda não
suportava muitos objetos pré-fabricados, entre eles alguns que foram objeto do
estudo. Além disso, algumas geometrias complexas ainda não eram suportadas,
como as superfícies com curvas do tipo B-splines, apesar de estas estarem dentro
do protocolo de troca ISO/STEP. A figura 7 representa alguns exemplos das
imagens exportadas do estudo de Jeong et al. (2009) a partir de alguns aplicativos
BIM para outro (Solibri Model Viewer), onde a primeira fileira de imagens
corresponde aos resultados e a segunda fileira são os objetos em seu programa de
origem.
Figura 7 – Exemplos de visualização de objetos exportados através do IFC entre um
aplicativo para arquitetura e um visualizador.

Fonte: Jeong et al (2009)
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Alguns motivos podem levar a esse resultado, além de problemas de
interoperabilidade, como a possibilidade de alguns visualizadores não serem
capazes de reproduzir corretamente o modelo IFC exportado ou mesmo que a
exportação do modelo proprietário para o IFC não tenha ocorrido adequadamente.
Desde o estudo mencionado o padrão de troca de dados IFC já foi revisado e
encontra-se hoje na versão IFC4, porém nem todos os problemas em relação à
interoperabilidade entre os softwares encontram-se resolvidos.
Além da revisão do modelo IFC de forma a abranger mais elementos e
detalhes da construção, outros esforços para a padronização das informações, como
o realizado pela NBIMS, nos Estados Unidos e outros, estão sendo desenvolvidos
na Europa, como o AP 225 e o ISO 15926 (EASTMAN et al., 2011). Com a melhor
organização da informação, através da padronização e da ampliação do modelo
intercambiável, espera-se realizar trocas de dados mais confiáveis e, no futuro,
realizar a automação destas trocas, diminuindo etapas do fluxo de trabalho da área
de projetos na construção (EASTMAN et al., 2011).
3.2

Modelagem paramétrica
A modelagem paramétrica é considerada como uma evolução dos sistemas

CAD (EASTMAN et al. 2011). Sua principal característica é que os mesmos
parâmetros poderiam ser utilizados por mais de um elemento de uma vez. Isto
permite que, quando um elemento é editado, a mudança, quando ocorrida no
parâmetro compartilhado, é transmitida aos demais, criando classes ou famílias de
objetos, o que será tratado no próximo item deste capítulo. Além disso, Andrade e
Ruschel (2009) explicam que esta característica facilita o trabalho com modelos
complexos, que utilizam geometrias com splines e NURBS, pois facilita sua
manipulação.
Para explicar visualmente a modelagem paramétrica, Eastman et al. (2011)
utilizam o exemplo de paredes que são limitadas pela superfície de um plano de
piso. Caso o plano de piso seja elevado ou rebaixado, as paredes devem
acompanhar essa alteração.
Essa capacidade de atualizar o modelo automaticamente é uma característica
essencial do conceito BIM e da modelagem paramétrica (EASTMAN et al, 2011).
Eastman et al. (2011) também destacam algumas características importantes (porém
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não suportadas por todos os aplicativos BIM do mercado) para o tipo de modelagem
discutido:


Variedade de relações paramétricas;



Fornecer conexões entre objetos e ser capaz de editar cada um
livremente (criando instâncias);



Suporte para condições ramificadas e a escrita de regras mais
complexas que permitam associar características diferentes à instância
de um objeto;



Utilizar parâmetros globais ou externos para controlar o layout ou a
seleção de objetos;



Habilidade de ampliar as classes existentes de objetos paramétricos,
para que possam ser utilizadas em novas estruturas e comportamentos
não indicados originalmente.

Toda modelagem paramétrica é baseada em uma série de equações e
relações entre objetos. Entre os parâmetros comuns que se podem encontrar na
definição das regras citam-se: paralelo a, conectado a, distanciado de (EASTMAN et
al., 2011). Na figura 8 encontra-se exemplo de caixa de edição de famílias, do
aplicativo Revit Architecture, na qual é possível editar os parâmetros aplicáveis para
o grupo de objetos selecionados.
Figura 8 – Exemplo de configuração de novos parâmetros para a família portas do
Revit Architecture.

Fonte: extraído pela autora do Revit Architecture
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Outra característica importante da modelagem paramétrica é que a edição
pode ser feita através de comandos centralizados. Ao se alterar um parâmetro
dentro de uma família ou classe de objetos, todos os elementos que se encontram
dentro desta definição são automaticamente atualizados em relação à nova
condição.
Conforme alertam os autores Eastman et al. (2011) a modelagem paramétrica
é um dos meios para alcançar a redução de erros e incompatibilidades em modelos
geométricos complexos, em que existem milhares de objetos. As regras amarram os
objetos de modo a simplificar as tarefas que poderiam ter que ser repetidas centenas
de vezes.
3.3

Famílias de objetos
Outra característica especial utilizada pelas ferramentas BIM é que estas

possuem objetos específicos do setor de arquitetura, engenharia e construção –
AEC (MONTEIRO, 2011) como pilares, vigas, portas e janelas, entre outros.
Estes objetos são paramétricos (visto que utilizam regras e definições para sua
edição) e possuem normalmente as informações geométricas (dimensões) e não
geométricas (modelo, fabricante, preço, materiais). Monteiro (2011) define o conceito
de família de objetos como sendo grupo de objetos (bi ou tridimensionais) com
propriedades comuns e uma representação gráfica. Os objetos que possuem
características semelhantes podem ser agrupados em famílias de objetos, conforme
o exemplo da figura 9, extraído do aplicativo Vectorworks.
Figura 9 – Exemplo da configuração de portas no Vectorworks

Fonte: extraído pela autora do aplicativo Vectorworks
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Dentro de uma família podem estar diversos tipos de objetos que são
diferenciados pelos valores diferentes de parâmetros. Um elemento de um
determinado tipo, dentro de uma determinada família, inserido em um projeto é
chamado de instância (MONTEIRO, 2011), conforme ilustrado pela figura 10. A
instância seria o objeto no final da cadeia de uma família, já com as características
bem determinadas e únicas dentro do modelo. Toma-se como exemplo a família de
objetos porta, conforme figura 11.
Figura 10 – Derivação das famílias de objetos.
FAMÍLIA 1

TIPO B

TIPO A

SUBTITPO A1

SUBTIPO A2

TIPO C

SUBTIPO B1

SUBTIPO C1

INSTÂNCIA (1);
INSTÂNCIA (2);
INSTÂNCIA (3);

INSTÂNCIAS
Fonte: elaborado pela autora com base nos estudos de Monteiro (2011).
Figura 11 – Exemplo de derivação de uma família do objeto porta
Portas

De correr

De abrir

Folha única

Folha dupla

Embutida na parede

Tipo camarão

Com três folhas

Porta de abrir, com folha dupla, instalada no salão de jogos (1);
Porta de abrir, com folha dupla, instalada no salão de jogos (2);
Porta de abrir, com folha dupla, instalada no hall de entrada;

INSTÂNCIAS
Fonte: elaborado pela autora
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Uma das barreiras mencionadas por envolvidos na indústria da construção
civil à adoção mais rápida do conceito BIM no mercado brasileiro é a falta de
bibliotecas de famílias adaptadas à realidade brasileira (SINDUSCON-SP, 2011).
Segundo Monteiro (2011), testes conduzidos pela Abrasip (Associação Brasileira de
Engenharia de Sistemas Prediais) em conjunto com construtoras mostravam,
naquele momento, que um dos fatores indicados pelos projetistas de instalações
para a sua resistência em migrar para o BIM.
Ao identificar esta demanda no mercado, um dos fabricantes nacionais de
grande porte de componentes hidráulicos já disponibilizou, em 07/12/2011, a sua
biblioteca desenvolvida para o aplicativo Revit Architecture para download gratuito
em sua webpage3. Espera-se que outros fabricantes de componentes e elementos
voltados para a indústria da construção desenvolvam bibliotecas que possam ser
utilizadas em modelos com o conceito de Building Information Modeling. Com isto, a
questão das bibliotecas não deve representar um empecilho a uma maior utilização
do BIM, principalmente pelos projetistas de instalações.
É importante destacar que a biblioteca BIM é algo que deve refletir, além de
objetos e elementos de mercado, também as boas práticas existentes nas empresas
de engenharia e arquitetura (EASTMAN et al., 2011). Deste modo, espera-se que as
bibliotecas também sejam desenvolvidas pelas próprias construtoras ao longo do
tempo e constantemente atualizadas por todos os envolvidos, e não apenas pelos
fabricantes.

3.3.1 Escolha do software para o estudo e demais aplicativos disponíveis no
mercado brasileiro
O aplicativo escolhido para a realização do estudo foi o Revit 2013, em sua
versão estudantil. Este representa a junção dos softwares Revit Architecture, Revit
MEP e Revit Structure. Isto ocorreu principalmente por que ele é amplamente
utilizado no mercado, o que implica em um número maior de material de pesquisa e
estudo da ferramenta, e pela capacitação realizada pela pesquisadora neste
aplicativo no momento da pesquisa.

3

http://www.tigre.com.br/pt/downloads.php
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O Revit foi lançado pela Autodesk em 2002, após adquiri-lo de outra empresa
(EASTMAN et al., 2011). Trata-se de um programa que possui também versões
separadas para a arquitetura (Revit Architecture), para a área de estrutura (Revit
Structure) e para instalações (Revit MEP). O aplicativo é baseado em processo de
montagem dos espaços através da utilização de elementos paramétricos e é
considerado o líder do mercado americano por Eastman et al. (2011).
Por ser comercializado pela mesma empresa do aplicativo AutoCAD, que é
bastante difundido para o detalhamento de projetos da construção civil, é uma das
opções mais conhecidas no mercado (KHEMLANI, 2011a). Souza, Amorim e Lyrio
(2009) realizaram um levantamento sobre a aplicação do BIM em escritórios de
arquitetura no Brasil com 13 empresas, dentre estas, 11 indicaram a utilização do
Revit.
O aplicativo possui também suporte ao desenvolvimento de novos objetos
paramétricos, possibilitando a customização de famílias de objetos adaptadas à
realidade e uso locais e também é possível realizar rotinas de programação para
utilização com o Revit (EASTMAN et al., 2011).
Entre as facilidades do Revit estão a possibilidade de se trabalhar com
múltiplas vistas simultaneamente (figura ) e a disponibilidade de famílias através do
Autodesk Seek (EASTMAN et al., 2011) e outras bibliotecas digitais, como a
disponibilizada pelo Revitcity4 na internet. Apesar disto, Eastman et al. (2011) indica
que muitos arquitetos se utilizam de outras ferramentas para modelagens mais
complexas, antes de importá-las para o Revit para detalhamento executivo. Isso
demonstra algumas limitações para a modelagem de superfícies curvas complexas
neste aplicativo na versão analisada pelo autor (Revit Architecture 2011).

4

www.revitcity.com
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Figura 12 – Exemplo de visualização de múltiplas vistas no Revit Architecture.

Fonte: imagem extraída pela autora do modelo exemplo do aplicativo Revit
Architecture

Ao fazer a análise da versão 2012 do aplicativo, Khemlani (2012b) indica que
algumas ferramentas para modelagem mais complexas foram melhoradas, mas este
ainda tem problemas com a geração de arquivos muito pesados. Atualmente o Revit
encontra-se em sua versão 2013 e esta será a utilizada para exemplificação da
ferramenta proposta.
A seguir serão descritos outros principais aplicativos que utilizam a tecnologia
BIM para o projeto de arquitetura, que podem exportar o modelo IFC e que são
utilizados no mercado nacional pela indústria AEC. Este levantamento tem objetivo
de prover o leitor de um panorama das ferramentas existentes mais significativas no
mercado.



Vectorworks

O aplicativo Vectorworks é a evolução do MiniCad, desenvolvido pela Diehl
Graphsoft em 1985 para servir a uma ampla gama de usuários no mercado do
design. Em 2000, a empresa Nemetschek comprou a Diehl Graphsoft e passou a ser
responsável pelo aplicativo Vectorworks (EASTMAN et al., 2011). Este aplicativo é
voltado para empresas e escritórios menores, devido ao menor custo de aquisição
da licença, se comparado com o Revit, Bentley e ArchiCAD (KHEMLANI, 2011a).
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Além disso, Goes (2011) indica que muitos usuários utilizam o aplicativo como
uma plataforma CAD híbrida. Isto por que nele é possível tanto o desenvolvimento
de projetos integralmente em 2D, como modelos 3D com conceito BIM. Porém,
mesmo mantendo essa particularidade, a partir de 2008 o Vectorworks vem sendo
posicionado como um aplicativo BIM de transição, facilitando o uso da tecnologia
para usuários do CAD tradicional, em 2D (KHEMLANI, 2011a).
Eastman et al. (2011) destacam entre os pontos fortes do aplicativo a facilidade
para a modelagem de superfícies NURBS, a criação de classes predefinidas de
objetos e a customização de novos objetos utilizando API (Application Programming
Interface) ou a linguagem interna chamada VectorScript.
Apesar de possuir alguns objetos paramétricos estruturais e MEP, o
Vectorworks ainda é uma ferramenta voltada para o público da área de arquitetura.
Para que o projeto seja detalhado nas disciplinas mais específicas de estrutura,
hidráulica, elétrica e mecânica, é necessário que o modelo seja exportado (é
possível exportar arquivos em IFC) e complementado com outras ferramentas
específicas. Na figura 13 há exemplo de exportação em IFC de um modelo gerado
no Vectorworks para o aplicativo Solibri Model Checker, um aplicativo de
visualização e análise.
Figura 13 – Exemplo de modelo concebido no Vectorworks Architect e exportado em
IFC para análise no Solibri Model Checker.
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Fonte: Khemlani (2011a)



Graphisoft ArchiCAD

O aplicativo da Graphisotf é o mais antigo que suporta o conceito BIM – vem
sendo comercializado desde o início dos anos 1980 – e que ainda encontra-se em
comercialização (EASTMAN et al., 2011). Em 2007, a Graphisoft foi adquirida pela
Nemetschek, que continua com as vendas e o desenvolvimento do ArchiCAD
através daquela empresa. Atualmente o programa encontra-se na sua versão 16.
No levantamento realizado por Souza, Amorim e Lyrio (2009) sobre a utilização dos
aplicativos em escritórios de arquitetura brasileiros entrevistados, o ArchiCAD foi
encontrado em uso em duas das 13 empresas consultadas
Eastman et al. (2011) indicam que o programa tem boa interface e
possibilidade de trabalhar com múltiplas vistas num mesmo momento. Até a versão
14 ele não possibilitava a edição de formas curvas complexas dentro do aplicativo
(EASTMAN et al., 2011), porém Khemlani (2011c) descreve em seu artigo que para
a versão 15 houve o desenvolvimento de nova ferramenta para modelagem (new
shell tool – figura 14, abaixo) e a melhora de outras ferramentas para a possibilidade
de criação e edição de formas complexas que suportem a tecnologia BIM dentro do
aplicativo. Khemlani (2011c) indica que a ferramenta criada ainda está aquém das
possibilidades de outros aplicativos próprios para modelagens de formas mais
complexas como o Generative Components e o Digital Project, porém seu uso é
mais simples que estas e, portanto, mais acessível à maioria dos usuários.
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Figura 14 – Demonstração do potencial da ferramenta shell do ArchiCAD 15.

Fonte: KHEMLANI (2011c).

Por estar no mercado há aproximadamente 30 anos, sua biblioteca de objetos
paramétricos predefinidos é bastante ampla, além de contar com sites para realizar o
download de bibliotecas para ArchiCAD (EASTMAN et al., 2011). O desenvolvimento
de novas bibliotecas e objetos paramétricos é realizado através da linguagem GDL
(Geometric Description Language), o que requer do usuário noções de programação
(GOES, 2011).
Eastman et al. (2011) indicam que após a aquisição da Graphisoft pela
Nemetschek, esta fortaleceu o foco do ArchiCAD para o desenvolvimento de projeto.



Bentley Architecture

O aplicativo da Bentley para a arquitetura foi lançado em 2004, como a
evolução do Triforma e é um plug-in de outro aplicativo da Bentley: o Microstation
(EASTMAN et al., 2011).
O Bentley Architecture não é muito difundido no mercado nacional devido à
pouca divulgação e ao seu alto custo. Mesmo assim é um programa bastante
completo com diversas ferramentas para modelagem e análise. A figura 15 reproduz
imagens das diversas formas possíveis de visualização para um mesmo modelo
através do aplicativo em análise.
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Figura 15 – Exemplos de visualização de projeto com o Bentley Architecture V8i

Fonte: Khemlani (2009)

Goes (2011) esclarece que os objetos paramétricos no aplicativo em questão
são chamados de células paramétricas e a concepção de novas células é possível
através do Parametric Cell Studio.
A Bentley também possui outros módulos de aplicativos ou plug-ins com o
conceito BIM, conforme mencionado na tabela 2, entre eles o Generative
Components, para a modelagem generativa paramétrica de volumes complexos.
Além disso, o próprio aplicativo possui boa capacidade de desenvolver
modelos complexos, devido à variedade de ferramentas para modelagem nele
existentes. Porém, assim como outros aplicativos BIM,

os elementos criados

externamente não têm sua parametrização importada (KHEMLANI, 2009). Deste
modo, a inteligência da modelagem paramétrica não é transferida de um aplicativo a
outro.
Entre os pontos fracos, Khemlani (2009) e Eastman et al. (2011) destacam a
dificuldade na aprendizagem do aplicativo, por se tratar de um produto que deve ser
utilizado em conjunto com diversas ferramentas internas ou através de outras da
mesma família Bentley.
Além dos softwares mencionados anteriormente, existem outros conhecidos no
mercado internacional, como o Digital Project da Gehry Technologies. Para
informações mais detalhadas, Eastman et al. (2011) faz um levantamento
abrangente sobre aplicativos que suportam o conceito BIM e também sobre suas
funcionalidades.
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4

PAINÉIS ARQUITETÔNICOS DE FACHADA
Os painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto (PPAC) são utilizados para

a vedação de edifícios. Alguns exemplos podem ser vistos nas imagens a seguir, do
conjunto de edifícios para o Laboratório de Bionanomanufatura do IPT, em São
Paulo (figura 16) e para a biblioteca da PUCCamp, em Campinas (figura 17). Os
PPAC são aplicados em fachadas devido a sua característica arquitetônica, ou seja,
um elemento de concreto arquitetônico é parte da concepção do design do projeto,
seguindo o definido pelo PCI (2007).
Figura 16 – Laboratório de Bionanomanufatura do IPT - projeto de Piratininga
Arquitetos

Foto: Maíra Acayaba
Fonte: Imagem cedida por Piratininga Arquitetos
Figura 17 – Biblioteca da PUCCamp - projeto de Piratininga Arquitetos

Foto: Bebete Viégas
Fonte: Imagem cedida por Piratininga Arquitetos
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Cabe neste ponto diferenciar a definição de elemento pré-fabricado para o
elemento pré-moldado, visto que neste trabalho serão abordados apenas painéis
pré-fabricados. Adotam-se neste caso as definições indicadas por El Debs (2000),
de que elementos pré-fabricados são produzidos em larga escala e possuem
controle da qualidade mais rigoroso, se comparados a elementos pré-moldados e
moldados no local.
Como existem também diversos tipos de painéis arquitetônicos, o escopo do
estudo para o desenvolvimento da ferramenta computacional delimita-se através das
seguintes características:
a) Painéis de vedação ou não estruturais – não serão abordados os
painéis estruturais, pois abrangem questões de dimensionamento e
cálculos estruturais que não são o foco do presente trabalho. Os painéis
abordados possuem função exclusiva de fechamento e vedação para
fachadas;
b) Painéis maciços ou sanduíche – não serão abordados os painéis
alveolares (tipo b na figura 19) e os painéis nervurados (tipo d), ambos
devido à restrição de tempo para a etapa de desenvolvimento da
ferramenta. Os painéis de tipo maciço (tipo a) e sanduíche (tipo c)
possuem modelagem mais simples de ser desenvolvida nos sistemas
CAD;
Figura 18 – Classificação dos painéis quanto à sua seção transversal.

Fonte: Oliveira (2002)

c) Painéis com tela eletrossoldada – optou-se por estudar este tipo de
armação por ser de utilização mais consolidada no mercado brasileiro
(ARANTES, 2009);
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d) Painéis com acabamento em concreto colorido, com texturas e
relevos – por ser identificado por ARANTES (2009) como os mais comuns
em relação a outros acabamentos possíveis, como pedras naturais;
e) Painéis com ligações através de insertos metálicos – pois o
detalhamento de painéis com ligações através de consolos de concreto
demandam além de detalhamento geométrico também um cálculo
específico.
A utilização dos PPAC está estreitamente relacionada com a industrialização
da construção no país, seguindo o conceito de racionalização dos processos e
padronização de elementos e tipologias.
Os painéis também vêm evoluindo com o aumento de sua utilização. O PCI
(2007) destaca que os melhoramentos aplicados à fabricação dos painéis permitem
que estes sejam produzidos hoje em quase qualquer cor, forma ou textura, conforme
se pode ver na figura 19. Essa possibilidade permite que o componente possa
atender aos formatos diversos solicitados para a composição estética do edifício.
Figura 19 – Diversos padrões de desenho reproduzidos nos painéis coloridos.

Fonte: PCI (2007)

A fabricação dos painéis arquitetônicos é, como já foi mencionado no trabalho,
realizada fora do canteiro, usualmente em fábricas, onde o controle tecnológico pode
ser realizado com maior rigor e precisão. Esta execução substitui a moldagem no
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local, que está sujeita às variações de disponibilidade de mão de obra, transporte de
material, qualidade do lançamento e homogeneização do concreto e intempéries
(chuvas, estiagem, temperatura). Todas essas variações podem afetar as
características finais do concreto.
No caso dos painéis pré-fabricados, a etapa na obra é substituída de execução
para a montagem (figura 20), uma vez realizado o transporte dos pré-fabricados até
o local da obra. Para o melhor aproveitamento da velocidade de montagem, um bom
planejamento permite o menor armazenamento de materiais na obra. Se o
cronograma for baseado no conceito de construção enxuta, é possível realizar o
encadeamento das atividades com a diminuição de horas de trabalho que não
agregam valor ao produto final.
Figura 20 – Recebimento do painel no pavimento da montagem.

Fonte: Arantes (2009)

Entre as qualidades destacadas no uso dos painéis arquitetônicos identificadas
por Valente (2004) estão a boa produtividade, o canteiro limpo, a exatidão nas
medidas e precisão nos encaixes, superfície e tonalidade homogêneas e a
manutenção através apenas de lavagem periódica. Como desvantagem, Valente
(2004) identificou em suas entrevistas o alto custo e a restrição de fornecedores.
Porém, ressalta-se que esse alto custo pode ser diluído se o projeto
arquitetônico utilizar algumas premissas para a utilização de painéis. Como principal
característica para a determinação do custo dos painéis está o número de repetições
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atingido. Com um projeto adequado é possível minimizar a quantidade e os tipos de
fôrmas utilizadas sem o sacrifício da liberdade de criação arquitetônica (PCI, 2007).
Em seguida serão abordados alguns tópicos relacionados ao surgimento da
tecnologia dos pré-moldados e suas aplicações recentes no mercado nacional. A
partir destes dados estudam-se os componentes existentes no painel para a
verificação das características essenciais a serem consideradas na elaboração da
ferramenta computacional.
4.1

Histórico
O desenvolvimento dos PPAC acontece a partir da industrialização da

construção civil e da pré-fabricação dos elementos da construção.
A primeira utilização de um painel pré-fabricado arquitetônico de concreto de
que se tem notícia foi na década de 1920, com a construção da Catedral de “Notre
Dame du Haut” em Raincy, na França (PCI, 2007). Porém, foi apenas após 2ª
Guerra Mundial que sua utilização em grande escala ocorreu, na Europa, como uma
solução de grande escala

para o déficit habitacional ocasionado pela guerra

(ORDONÉZ, 1974 apud OLIVEIRA, 2002).
Oliveira (2002) separa as etapas da construção industrializada em três,
seguindo os estudos de Salas (1988 apud Oliveira, 2002):
a) 1950 a 1970: execução de grandes volumes de construção (edifícios
habitacionais e de infraestrutura), para os quais são utilizados apenas um
fornecedor

para

todos

os

elementos

pré-fabricados

(sistema

de

fornecimento chamado de ciclo fechado) e com a utilização de grandes
painéis pré-fabricados;
b) 1970 a 1980: alguns acidentes ocorridos com edifícios habitacionais com
grandes painéis pré-fabricados resultaram na rejeição, por parte da
população, à utilização desses elementos em moradias. Teve início o
declínio do sistema de fornecimento ciclo fechado para moradias, apesar
deste ainda continuar a ser utilizado em edifícios comerciais e industriais,
onde as patologias foram menores e não houve rejeição social. Foi
durante esta etapa que surgiram as primeiras normas técnicas referentes à
construção pré-fabricada (como exemplo, existem as normas ditadas pelo
BSI e pelo CSTB na Europa e do PCI, nos EUA);
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c) Após 1980: alguns edifícios que utilizaram elementos pré-fabricados
foram demolidos devido à grande rejeição social e deterioração funcional e
iniciou-se o fornecimento de peças através do ciclo aberto, onde as peças
são padronizadas dentro de um mercado, para que mais de um fornecedor
possa ser utilizado na mesma obra.
No Brasil, por não existir a demanda gerada pela guerra, a construção préfabricada começou a ser utilizada apenas no final da década de 1950 (OLIVEIRA,
2002). Porém destaca-se que o maior órgão financiador de moradia popular, o
Banco Nacional da Habitação (BNH), criado em 1966, desestimulou a utilização da
industrialização do setor, com o objetivo de empregar uma maior quantidade de
mão-de-obra na construção. Foi apenas a partir da metade da década seguinte que,
com a revisão nas diretrizes do banco, procurou-se estimular a utilização de novas
tecnologias para a moradia popular e, entre elas, os elementos pré-fabricados de
concreto (OLIVEIRA, 2002).
Esse estímulo ao uso de novas tecnologias levou à criação de alguns canteiros
experimentais no país, sem a devida origem em um processo de desenvolvimento
tecnológico apropriado (SABBATINI, 1989). Entre os canteiros experimentais está o
utilizado para a execução do conjunto habitacional Carapicuíba VII (conjunto
Habitacional Marechal Castello Branco) entre os anos de 1972 a 1983. Nesta obra
foram utilizados painéis pré-fabricados elaborados através de um composto instável
(gesso e cimento), que resultou em diversas patologias, culminando na demolição do
conjunto em 1992 (OLIVEIRA, 1992; BLOS, 1999).
Nos anos 1980 houve a diminuição dos investimentos do governo na
construção de moradias, devido à crise econômica que vinha acontecendo desde o
início da década em questão. Já as experiências com pré-fabricação da construção
a partir da década de 1990 podem ser consideradas resultado do interesse de
empresários do setor privado em desenvolver e estimular a industrialização da
construção do país. Oliveira (2002) destaca que, por esse motivo, muitas das
construções pré-fabricadas são industriais, comerciais ou do setor hoteleiro. Este
último utiliza-se muito de peças pré-fabricadas devido à possibilidade de se executar
fachadas com elementos complexos e ao mesmo tempo de montagem rápida.
Segundo Oliveira (2002), o primeiro protótipo da utilização de painéis préfabricados arquitetônicos de concreto no Brasil foi o empreendimento Condominium
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Club Ibirapuera. O empreendimento é composto por quatro torres residenciais no
bairro de Moema e foi concluído em Outubro de 1996 (MOURA, SOUZA, 1996) com
a

utilização

de

painéis

fornecidos

pela

empresa

Stamp

Pré-fabricados

Arquitetônicos.
4.1.1 Utilizações recentes no Brasil
Após a introdução no mercado dos painéis arquitetônicos, através da
experiência da Stamp citada acima, outros fabricantes de pré-moldados do país
iniciaram atividades de fabricação do PPAC, como a Reago, a Precon, a
Preconcretos, a Premo e a Munte. Além destas, houve também a instalação de
empresas estrangeiras, como a Pavi e a Pregaia no país (ARANTES, 2009).
A utilização do tipo de painel estudado no país é bastante diversificada. Isto
ocorre porque estes elementos podem ser aplicados a diversas tipologias de
edifícios, seguindo os mais variados desenhos. A figura 21 ilustra alguns exemplos
extraídos de uma coletânea realizada pela ABCIC (Associação Brasileira da
Construção Industrializada de Concreto) e pela ABCP (Associação Brasileira de
Cimento Portland).
Figura 21 – Exemplos de edifícios que utilizam pré-fabricados de concreto
arquitetônico no Brasil.
Condomínio Edifício Residencial Jardins,
Americana – SP (2006-2007): fachada em PPAC
da Stamp na cor travertino e acabamento jateado;
Shopping Dom Pedro, Campinas – SP (2000):
fachada em PPAC com base externa acabada e
com ilustrações;

c
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Plaza Iguatemi, São
Paulo – SP (20002001): painéis préfabricados
arquitetônicos
com
relevos clássicos;

Fundação
Teatro
Salvador Arena – São
Bernardo do Campo –
SP (2004): painéis
arquitetônicos maciços
para fachada.
Fonte: imagens de ABCIC; ABCP (2008)

A escolha pela utilização de PPAC é considerada um diferencial interessante
para as obras cujo prazo é reduzido, devido à rapidez na montagem, visto que a
execução é realizada em fábricas externas ao canteiro. Por este motivo, entre as
obras que utilizam painéis pré-fabricados de concreto encontram-se muitos centros
de distribuição, supermercados e hotéis.
A seguir o painel pré-fabricado de concreto arquitetônico será analisado em
relação às suas principais características, utilizando como base o

Architectural

Precast Concrete Manual, do PCI (2007), e as dissertações de Arantes (2009) e
Oliveira (2002).

4.2

Componentes e características
Para Arantes (2009) e Oliveira (2002) os painéis de concreto podem ser

divididos em 3 componentes básicos para estudo: o painel, os dispositivos de
fixação ou ligação entre este e a estrutura e as juntas, conforme indicado na figura
22.
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Figura 22 – Componentes do sistema de painéis arquitetônicos.

Fonte: elaborado pela autora.

Dentro do que é especificado como painel, é possível realizar uma subdivisão
em três fases: concreto (com reforço em tela eletrossoldada, que é objeto do
trabalho, ou com fibras), que é a fase essencial e caracteriza o painel, o
revestimento (se houver) e o isolamento (se houver). A figura 23 exemplifica um
painel sanduíche com isolamento:
Figura 23 – Componentes do painel arquitetônico.

Fonte: elaborado pela autora.

Já para os dispositivos de fixação, também chamados de insertos ou inserts
metálicos ou ligações, existem os tipos de travamento por gravidade e as fixações
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que realizam o contraventamento, e também o alinhamento dos painéis (ARANTES,
2009).
Finalmente, as juntas (figura 24) se dividem em juntas verticais ou juntas
horizontais, e estas podem ser tratadas de várias maneiras. As juntas são
necessárias para possibilitar a montagem dos painéis e também para permitir a
movimentação destes devido às variações dimensionais causadas pela alteração na
temperatura, carregamento ou umidade (ARANTES, 2009).
Figura 24 – Exemplo de juntas verticais e horizontais encontradas em uma
obra.

Fonte: OLIVEIRA (2002).

A seguir, algumas características dos painéis são descritas e exemplificadas
para melhor compreensão de como o painel deverá ser abordado neste trabalho.
Como o objetivo final é o desenvolvimento de parâmetros de um aplicativo para uso
de arquitetos, não serão abordadas características dos componentes isolados do
concreto (cimento, agregados, aditivos, entre outros) e nem as telas metálicas que
podem ser utilizadas dentro do painel para reforço estrutural.
Serão descritas as características dimensionais, de acabamentos, de isolantes,
de juntas e de insertos metálicos para uma visão geral com base principalmente nos
trabalhos de Oliveira (2002), Arantes (2009) e PCI (2007). Como no momento do
trabalho ainda não havia sido publicada no Brasil uma norma específica para o tipo
de painel estudado, quando não foram encontradas referências nacionais para
alguma característica pesquisada, o estudo baseou-se na adaptação do proposto
pelo Architectural Precast Concrete Manual, do PCI (2007). Alguns outros itens
secundários para este trabalho são tratados brevemente no item 4.2.6.
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4.2.1 Dimensões
Uma das primeiras definições para a determinação do uso de painéis são as
dimensões mínimas ou médias que deverão ser consideradas durante o projeto.
Neste caso considera-se que a definição das dimensões é essencial para a
elaboração de um aplicativo sobre PPAC. Para tanto é interessante levar em conta o
conceito de máximo número de repetições entre painéis, com o objetivo de minimizar
os gastos com fôrmas.
Destaca-se que, apesar dos painéis pré-fabricados terem como uma das
características principais para sua aplicação a racionalização de formatos,
procurando uma padronização dos painéis para aproveitar as fôrmas, é possível
trabalhar com moldes exclusivos para cada peça / painel. Essa ampla abrangência
de formas impossibilita a criação de uma tabela resumo com as características
dimensionais generalizadas para painéis de fachada, pois são variáveis de acordo
com o projeto (PCI, 2007).
Além disso, o PCI (2007) destaca que os painéis devem ter as maiores
dimensões possíveis para melhorar seu desempenho funcional e econômico
(idealmente entre 9 e 14m²), levando em conta as restrições de fabricação,
transporte e içamento. Isso ocorre porque, quando o número de painéis diminui,
reduz-se a quantidade de juntas, a quantidade de insertos metálicos e o tempo do
processo de montagem (PCI, 2007). Também é comum utilizar-se de painéis em
disposição horizontal, com a altura de um andar para edifícios altos (PCI, 2007).
Esta disposição também melhora o acabamento interno.
Um dos fatores limitantes das dimensões dos painéis é seu transporte. Para
tanto, deve-se levar em conta o meio de transporte (em carretas tradicionais,
conforme figura 25, ou carretas tipo prancha), o caminho a ser percorrido desde a
fábrica até o local de montagem, e as legislações de transporte locais. Leva-se em
conta a existência de pontes e viadutos para verificar a altura máxima dos painéis e
o peso a ser transportado.
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Figura 25 – Painéis transportados por carreta, apoiados em suportes
metálicos.

Fonte: ARANTES (2009)

Segundo Arantes (2009) é desejável que se desenvolvam painéis que possam
aproveitar ao máximo a capacidade de transporte das carretas existentes. Essa
característica limita a carga em 20 a 25 toneladas e dimensões de até 12 metros de
comprimento e 2,90m de altura, no caso de carretas de transporte comuns, e 24
toneladas de peso, 12 metros de comprimento e 3,75m de altura útil no caso de
carretas prancha, conforme ilustrado pela figura 26. Se forem desejáveis painéis
com dimensões superiores, seu transporte ficará sujeito a condições especiais de
transportes, o que aumenta seu custo final (ARANTES, 2009).
Figura 26 – Dimensões máximas características para PPACs, segundo o
Arantes (2009).

Fonte: elaborado pela autora.
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Com relação à espessura, esta é bastante variável e deve atender aos
requisitos específicos de cada obra. O cálculo estrutural feito para determinar essa
dimensão deve levar em conta o maior esforço que o painel sofrerá durante sua vida
útil, desde a desmoldagem da fôrma até o final da instalação no local definitivo. Em
geral, para painéis planos maciços de concreto a espessura fica entre 100mm e
120mm (ARANTES, 2009), sendo que a medida de 100mm é considerada pelo PCI
(2007) como a mínima necessária para a acomodação dos agregados em painéis de
concreto arquitetônicos.
O PCI (2007) indica também que a espessura do painel é, em geral,
determinada por razões arquitetônicas ou ambientais (no caso de painéis
sanduíche). Mesmo assim alguns parâmetros podem ser adotados a fim de evitar
painéis muito espessos, pois não seriam econômicos, ou painéis muito finos, que
poderiam sofrer deformação excessiva. Como um pré-dimensionamento indica-se a
razão entre espessura mínima e largura máxima entre 1/50 até 1/20 em painéis não
protendidos, sendo a espessura mínima de 100mm (PCI, 2007). O cálculo estrutural
deverá confirmar a medida indicada levando em conta os esforços suportados.
Além disso, a existência ou não de isolamento, caracterizando os painéis tipo
sanduíche, influi na espessura final da placa. Painéis que possuem algum tipo de
isolamento acústico ou térmico interno são, em geral, um pouco mais espessos do
que os 100mm a 120mm comumente utilizados, isto normalmente devido à camada
intermediária. Esta camada isolante é de no mínimo 25mm, variando conforme os
cálculos de conforto ambiental e metas desejadas para o ambiente entre 25mm e
150mm. Recomenda-se que as dimensões das camadas de concreto que limitam o
isolante não seja menor que 63,5mm (2,5 pol.), sendo o mínimo aceitável 50mm (ver
figura 27) e, conforme estudos realizados, a espessura dos painéis sanduíches de
concreto pode variar entre 125mm e 300mm (PCI, 2007).
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Figura 27 – Dimensões mínimas dos componentes em um painel sanduíche

Fonte: elaborado pela autora com base nas informações do PCI (2007).

Também em relação ao dimensionamento dos painéis é necessário observar
uma distância mínima entre estes e a estrutura do corpo do edifício, conforme
indicado pela figura 28. Isso devido à acomodação de possíveis variações
dimensionais da estrutura. Segundo Arantes (2009) no caso de estruturas moldadas
no local, a distância entre esta e os painéis deve estar entre 35mm e 50mm e, no
caso de estruturas metálicas ou pré-moldadas de concreto, esta distância pode ser
de 25mm a 40mm.
Figura 28 – Exemplo da folga necessária entre os painéis e a estrutura do
edifício

Fonte: Arantes (2009)

Como parte do desenho dos painéis, além das características dimensionais é
necessário observar que as bordas dos painéis devem evitar o uso do canto em 90º,
apesar de ser possível sua execução. O ideal é que o canto seja arredondado ou
chanfrado para evitar acidentes e quebras, pois apenas os agregados menores
estão presentes naqueles cantos (PCI, 2007). Além disso, os cantos arredondados
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ou chanfrados permitem disfarçar pequenos erros de alinhamento durante a
montagem dos painéis (PCI, 2007).
4.2.2 Acabamentos
Como uma das características determinantes para que um painel pré-fabricado
para fachada seja considerado como arquitetônico é que faça parte da concepção
inicial do projeto, é interessante utilizar sua capacidade de incorporar diversos
acabamentos em pelo menos uma de suas faces.
Segundo Arantes (2009), o concreto empregado na face aparente dos painéis
possui, em geral, agregados especiais, pigmentos e cimento branco ou emprega um
tratamento superficial. A escolha dos agregados e cimentos pode influenciar a
coloração final do painel e deve ser levada em conta no momento do projeto para se
atingir o tom desejado. O PCI (2007) descreve a mixagem de agregados e cimento
como sendo similar à mistura de cores em uma palheta de artista.
Apesar da variação existente nos painéis devido à influência do entorno, como
a atmosfera e a luz (OLIVEIRA, 2002), Arantes (2009) indica que as cores dos
painéis são definidas basicamente por três componentes: pigmentos, cor do cimento
e agregados.
a) Pigmentos: são utilizados quando a cor desejada não foi atingida pela
mistura de cimento com os agregados miúdos. Sua variação pode tornar a
cor do painel mais ou menos intensa (figura 29);
b) Cimento: sua coloração pode variar de cinza a branco e influi na cor final
também de concretos que utilizam pigmento, pois o cimento cinza tende a
deixar as cores mais opacas, conforme se vê na figura 29 (ARANTES,
2009);
c) Agregados: sua cor influencia quando existe tratamento na superfície do
painel, de modo que estes fiquem expostos.
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Figura 29 – Exemplo de variação de cor devido à quantidade de pigmento
empregada e cor do cimento
100% cimento cinza

50% cimento cinza
50% cimento branco

100% cimento branco

quantidade de
pigmento

Fonte: traduzido de PCI (2007)

Além da cor, a superfície do painel pode ter a textura desejada pelo arquiteto.
Isso é feito através do molde da fôrma em que o painel será produzido. No caso de
modelos complexos (figura 30), são utilizadas fôrmas de silicone (ARANTES, 2009),
que permitem a reprodução de formas complexas, como é possível ver na imagem
seguinte. É possível, além de texturas, reproduzir desenhos e detalhes nos painéis
(figura 31).
Figura 30 – Exemplo de painel fabricado com fôrma de silicone para reproduzir
pedra canjica

Fonte: ARANTES (2009)
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Figura 31 – The Parking Gallery, em Reno, EUA

Fonte: PCI (2007)

Arantes (2009) também destaca que algumas texturas podem ser produzidas
no painel em execução, através de algumas técnicas e tratamentos especiais. Entre
os acabamentos possíveis utilizando painéis já prontos existem o acabamento
polido, o jateado com areia, e o agregado exposto por lavagem. Os acabamentos
polido (sem tratamento), agregado exposto por lavagem e o jateamento são os mais
utilizados no país (ARANTES, 2009).
a) Sem tratamento: o concreto não recebe nenhum tratamento especial e seu
acabamento corresponde à cor do concreto utilizado, com superfície lisa,
caso não seja empregada nenhuma textura na fôrma. Este acabamento
pode estar sujeito a manchas ou imperfeições durante a execução e o PCI
(2007) indica que esta é menos desejável do que uma superfície
texturizada;
b) Agregado exposto por lavagem: neste tipo de acabamento o agregado é
de extrema importância para o aspecto final do painel. Para este
acabamento é realizada uma aplicação de jato de água sobre a superfície
do concreto que recebeu retardador superficial de pega e pode ter diversos
níveis de exposição do agregado (ARANTES, 2009) – ver figura 32;
c) Jateamento de areia, vidro ou granalha: este tratamento é aplicado
quando se deseja pouca exposição dos agregados e seu tratamento resulta
em uma superfície fosca, com cores pastéis (ARANTES, 2009), conforme
se vê na figura 32.

82

Figura 32 – Exemplo de agregado exposto por lavagem (esquerda) e por
jateamento de areia (direita)

Fonte: PCI (2007)

Arantes (2009) também destaca que o tratamento com jateamento de areia,
seco ou molhado, foi proibido no Brasil pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), através da portaria nº 99/2004. Essa proibição está relacionada aos danos
que a poeira de sílica, resultante do jateamento, pode causar nos trabalhadores.
Deste modo ficam disponíveis apenas os jateamentos com vidro ou granalha.
Os tratamentos acima podem ser combinados entre si, resultando nos mais
variados acabamentos, para atender às diversas exigências de projeto.
Além dos acabamentos que são incorporados ao painel durante a moldagem,
Oliveira (2002) indica que existem também revestimentos que podem ser realizados
posteriormente. Como exemplos deste tipo de acabamento há revestimentos com
placas de rocha ou cerâmica, fixadas no concreto através de argamassa ou de
dispositivos de fixação, revestimento com argamassa ou revestimento com pintura.
No caso de revestimento com rocha ou cerâmica, deve-se levar em conta o peso
das peças sobre os painéis e a espessura das placas.
Os revestimentos realizados posteriormente não são muito utilizados no Brasil
devido ao aumento do custo final do painel pré-fabricado. Além disto, estes
necessitam que uma etapa de finalização seja acrescida no processo de execução,
seja ela logo após a fabricação do painel, seja ela após a montagem, o que não é
desejável por aumentar o tempo de execução deste processo.
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4.2.3 Isolamento termo acústico
A existência de isolamento termo acústico nos painéis é facultativa. Eles são
utilizados para melhorar o desempenho acústico e/ou térmico da vedação externa e
podem ser aplicados na face do painel ou no interior, criando os painéis tipo
sanduíche, abordado no presente trabalho.
Os materiais isolantes utilizados dentro dos painéis sanduíches devem possuir
baixa absorção ou repelir a água, para evitar que este retire a água da cura do
concreto jovem. O PCI (2007) indica os principais materiais isolantes utilizados em
painéis sanduíche como sendo os contidos na tabela 3:
Tabela 3 – Materiais isolantes térmicos para painéis sanduíche

Tipos de isolantes térmicos utilizados em painéis sanduíche
Poliestireno
Expandido

Extrudido

(EPS)

(XPS)

Polisocianurato (Poliuretano)
Não-facetado

Facetado

Vidro celular

Fonte: adaptado de PCI (2007)

Os isolantes de poliestireno (EPS e XPS) são os mais utilizados no Brasil, onde
também é utilizada a lã de vidro e os poliuretanos. Segundo o PCI (2007) o XPS
possui maior resistência termal que o EPS. O EPS é composto de pequenos
pedaços de isolantes aglomerados e o XPS é uma estrutura celular contínua. As
espessuras consideradas para os revestimentos isolantes indicados vão desde
25mm até 150mm (PCI, 2007).
Devido à ação diferencial dos materiais isolante e concreto, existem alguns
relatos de descoloração em painéis que possuem uma parte com concreto por toda
a placa e outra com isolamento (PCI, 2007). Com base nisso alguns fabricantes
estão produzindo painéis com a porção de concreto integral apenas nas partes
superiores e inferiores, porém o PCI (2007) alerta que esta configuração deve ser
utilizada com moderação e com base em estudos e experiências prévias. Ainda é
mais comum a utilização do isolamento térmico apenas no centro do painel,
deixando todas as laterais integralmente preenchidas pelo concreto.
Oliveira (2002) destaca que esta camada é normalmente composta por
materiais leves, com aproximadamente 20kg/m³, como no caso do EPS.
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4.2.4 Insertos metálicos
Os insertos metálicos são elementos utilizados para a fixação ou ligação do
painel na estrutura do edifício (pilares, lajes ou vigas). Eles fazem a transferência de
carga do peso próprio dos painéis para a estrutura, e o contraventamento e
alinhamento dos painéis. Este último objetivo serve para garantir o alinhamento dos
painéis na fachada (ARANTES, 2009).
Para painéis que não são estruturais, como é o caso do PPAC estudado neste
trabalho, as cargas não devem ser transferidas entre painéis, e sim do painel
diretamente para a estrutura. Por este motivo as ligações são elementos importantes
para a configuração do painel e sua distribuição na fachada, visto que estes devem
estar fixados nos elementos estruturais fixos da obra. Alguns exemplos de fixação
podem ser observados na figura 33.
Figura 33 – Exemplo de tipos de fixação da estrutura ao painel

Fonte: ARANTES (2009)

Os insertos são fixados nos painéis durante a concretagem destes. No caso da
estrutura do edifício, eles podem ser fixados durante a concretagem, para elementos
de concreto, ou após a peça pronta, através de soldas, para elementos metálicos.
Entre o inserto da estrutura e o do painel existem dois tipos de conexão:
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a) Conexão através de outra pequena chapa metálica que é parafusada para
realizar a fixação (figura 34);
b) Conexão através de solda para a união entre os outros dois insertos.
Figura 34 – Ligação através de parafusos

Chumbador
de expansão

Fonte: adaptada de ARANTES (2009)

As fixações para transferência de carga são também chamadas de fixação de
gravidade, pois a transferência é normalmente realizada através da força da
gravidade, conforme exemplos na figura 35. Estes insertos são mais resistentes que
os demais, justamente para suportar os esforços transferidos, e as conexões são
normalmente rígidas, não permitindo movimentação após a instalação dos painéis
(ARANTES, 2009).
Figura 35 – Exemplos de fixações de gravidade

Fonte: OLIVEIRA (2002)

Já os insertos para contraventamento permitem a movimentação do painel.
Eles têm como principais objetivos resistir às cargas horizontais e dar o prumo aos
painéis. Sua movimentação é necessária para absorver as variações dimensionais
das peças (ARANTES, 2009). A figura 37 exemplifica alguns exemplos de insertos
de contraventamento que podem ser utilizados.
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Figura 36 – Exemplos de insertos de contraventamento

Chumbador
de expansão

Fonte: OLIVEIRA (2002)

Por fim, as fixações de alinhamento garantem o prumo da fachada. Elas são
instaladas entre painéis e permitem a movimentação lateral destes devido também
às variações dimensionais (OLIVEIRA, 2002). Na figura 37 encontra-se imagem
ilustrativa de exemplos de fixações de alinhamento entre painéis.
Figura 37 – Exemplos de fixação de alinhamento

Fonte: adaptado de OLIVEIRA (2002), apud PCI (1998)

A quantidade de insertos metálicos necessários nos painéis varia conforme as
dimensões deste. O número mínimo necessário são quatro insertos, sendo dois
para a transferência de carga e dois para o contraventamento (ARANTES, 2009).
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4.2.5 Juntas
As juntas se formam no encontro entre painéis e podem estar no sentido
horizontal ou no vertical, conforme figura 38. Elas são necessárias para permitir a
montagem dos mesmos e para acomodar as variações dimensionais dos painéis.
Estas variações podem ser causadas por variações de temperaturas, carregamentos
ou umidade de diferentes materiais do painel (ARANTES, 2009).
Figura 38 – Juntas horizontais e verticais entre painéis

Fonte: ARANTES (2009)

Por se caracterizarem por um espaço livre para a acomodação entre os
painéis, as juntas tornam-se pontos de infiltração de água e devem ser preenchidas
por materiais estanques e que permitam as deformações aplicadas. Eles não devem
transferir tensões adicionais aos painéis (ARANTES, 2009). No caso dos painéis de
concreto arquitetônico no Brasil os silicones de cura neutra são os selantes mais
utilizados devido, principalmente, a uma característica estética: estes possuem uma
gama mais variada de cores (ARANTES, 2009).
Segundo Arantes (2009), as juntas podem ser classificadas como sendo de
um ou dois estágios (figura 39). A junta de um estágio ocorre quando há uma
barreira única de selante, já a junta de dois estágios acontece quando existem duas
linhas deste material, uma interna e outra externa, separadas por uma câmara de ar
(ou câmara de descompressão). Em geral a junta de dois estágios é mais eficiente,
devido à criação de duas barreiras para caso a primeira apresente alguma falha, a
água precisa ainda transpor uma segunda.
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Figura 39 – Juntas de um e de dois estágios

Junta de um estágio

Junta de dois estágios

Fonte: ARANTES (2009)

Como as juntas podem ficar aparentes na fachada elas devem ser levadas
em consideração durante a concepção do projeto. Uma das opções estéticas a ser
adotada é que as juntas sejam elaboradas com selantes da mesma cor do painel,
tornando-se discretas. Outra opção é utilizá-las como elementos de destaque,
através de cores e reentrâncias (ARANTES, 2009), destacando-se como frisos nas
fachadas.
Em relação ao dimensionamento da junta, é necessário verificar que estas
devem ser largas o suficiente para absorver as variações dimensionais e
movimentações, porém não tão largas ou tão estreitas que seu preenchimento seja
dificultado (ARANTES, 2009). Arantes indica que a abertura das juntas pode variar
entre 6,4mm a 50mm, dependendo de cálculos para sua exata especificação (DOW
CORNING, 2005 apud ARANTES, 2009). A sua profundidade pode ser adotada
conforme a tabela 4, elaborada por Arantes (2009), pois juntas muito profundas
podem prejudicar a capacidade de absorção da movimentação dos painéis pelo
selante.
Tabela 4 – Relação entre largura e profundidade das juntas

Largura da junta (mm)

Profundidade da junta (mm)

de 6,4 a 12,7mm

6,4mm

de 12,7 a 25mm

Largura / 2

de 25mm a 50mm

12,7mm

Fonte: ARANTES (2009)

Outra recomendação feita por Oliveira (2002), com base em estudos do PCI
de 1989, é de que as juntas de um estágio tenham largura entre 12,5mm a 20mm,
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juntas de quina no mínimo 25mm e juntas de dois estágios com no mínimo 20mm,
confirme figura 40:
Figura 40 – Espessuras mínimas para juntas

Fonte: Oliveira (2002)

Além das juntas entre encontros de painéis, as juntas falsas, ou frisos, são
muito utilizados na composição de fachadas de PPAC. Estes frisos são utilizados
para compor o alinhamento ou para efeitos estéticos e não são profundos, conforme
indicado na figura 41 e ilustrado pela figura 42. Eles são feitos através da fôrma
durante a concretagem dos painéis.
Figura 41 – Juntas falsas entre painéis

Fonte: Oliveira (2002)
Figura 42 – Exemplos de juntas falsas em painéis

Juntas falsas

Fonte: PCI (2007), adaptado pela autora.
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Vê-se, portanto, que as juntas podem ser tanto reais como falsas. As reais
devem ser tratadas para evitar a infiltração de água dentro do edifício e as falsas
podem ser utilizadas para compor a fachada desejada pelo arquiteto ou
incorporador.
4.2.6 Outros elementos e características
Algumas outras definições dos painéis que são levadas em consideração no
presente estudo são as seguintes: fator de resistência à compressão (fck) mínima,
massa específica e a localização das alças de içamento e manuseio dos painéis.
Para o fck, Arantes (2009) indica que usualmente os projetos estruturais para
painéis indicam seu valor mínimo em cerca de 35MPa. Além disso, como os painéis
são moldados e desenformados na fábrica, após cerca de 15 horas da concretagem,
sua resistência após esse prazo deve ser suficiente para a realização da retirada da
fôrma. Normalmente para a desenforma a resistência deve estar entre 12Mpa e
15Mpa (ARANTES, 2009).
Para que o painel possa ser dimensionado também é necessário levar em
conta a massa específica do concreto, pois existem limitações de transporte e
montagem, conforme já mencionado anteriormente neste trabalho.
Conforme levantamento realizado por Frota e Schiffer (1999) as massas
específicas para os materiais como concreto armado, XPS, EPS e poliuretano são
as seguintes:


Concreto armado: 2400 kg/m³;



Poliuretano (espuma rígida em placas ou blocos): 35kg/m³



Poliestireno expandido extrudido (XPS): entre 30 e 32kg/m³;



Poliestireno expandido (EPS): entre 14 e 30 kg/m³.

Finalmente, os componentes para içamento e manuseio dos painéis são
normalmente compostos por alças metálicas acopladas na concretagem na face
superior do painel ou posterior do mesmo. Elas servem para o içamento dos painéis
durante a desenfôrma, transporte e posicionamento dos painéis, conforme exemplo
na figura 43.
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Figura 43 – Exemplo de içamento de painel curvo

Fonte: ARANTES (2009)

Além das alças existem dispositivos mais complexos de içamento, que
consistem no rosqueamento de uma alça externa ao painel no inserto metálico,
conforme figura 44. Este inserto é acoplado na concretagem ao painel e possui uma
cavidade em que esta operação é possível de ser realizada.
Figura 44 – Alça reutilizável para içamento de peças pré-fabricadas

Fonte: ARANTES (2009), adaptado de Trejor, 2008
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Destaca-se que as alças devem sempre estar distribuídas conforme o centro
de gravidade do painel e devem estar dimensionadas conforme a espessura e
capacidade da barra de aço utilizada para sua confecção. O projetista estrutural
deve indicar o posicionamento das alças e levar em conta os equipamentos a serem
utilizados para transporte do painel, desde a concretagem até a montagem.
Normalmente são necessárias duas alças por painel, porém esta quantidade pode
ser maior com base nos cálculos feitos (ARANTES, 2009).
Além disso, esse dimensionamento deverá estar alinhado com as definições
para fabricação, transporte e montagem dos painéis. O projetista de estruturas deve
receber a informação sobre a capacidade dos equipamentos que trabalharão em
cada uma das etapas, desde o saque, até o transporte para dentro e fora das
carretas de transporte. Na obra, a localização dos equipamentos de içamento e
montagem também são importantes, pois a capacidade de transporte está
relacionada com a distância do braço utilizado. Se estas informações estiverem
disponíveis ainda durante o projeto é possível adaptar este para adequar à logística
de produção de obra. Caso isso não seja possível é importante que o planejamento
e o engenheiro levem estas informações em consideração durante a etapa de
montagem e também para a localização dos equipamentos.
Cabe ressaltar que a viabilidade do uso de painéis pré-moldados
arquitetônicos de concreto deve ser estudada em conjunto com projetista,
incorporador/cliente e fabricante. Este estudo deve levar em conta, além da estética
final do produto, o custo e a logística entre fabricação, transporte e montagem.
Fábricas muito distantes dos canteiros, ou estradas em más condições podem ser
fatores limitantes ou contra a adoção de PPACs na obra, pois dificultam ou impedem
que os painéis cheguem ao destino com segurança.
A seguir serão apresentados alguns estudos já realizados sobre a utilização
do conceito de modelagem da informação da construção com pré-moldados de
concreto para fachada para expor ao leitor o que já está sendo pesquisado pelo
setor acadêmico sobre a junção dos dois assuntos abordados neste trabalho.
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4.3

Estudos sobre conceito BIM associado a painéis pré-fabricados de concreto
para fachada
No exterior, foram publicados alguns estudos relacionando à tecnologia da

modelagem da informação da construção com a utilização de peças pré-fabricadas
de concreto. Dentre estes estudos, foram selecionados três dos mais significativos
para o atual trabalho, que serão abordados neste capítulo. No Brasil, ainda não se
encontrou registro de estudo específico publicado com o mesmo enfoque.
Prevê-se que a utilização da tecnologia BIM para o projeto de pré-fabricados
reduza significativamente os custos de engenharia e o retrabalho. Grande parte
destes é devido a erros e inconsistências nos desenhos de produção (SACKS et al.,
2005). Nesse sentido, estudos realizados estimam que a utilização de detalhamento
bidimensional cause erros que somam aproximadamente 1% do custo da
construção, nos EUA (SACKS et al., 2003 apud EASTMAN et al., 2011).
O primeiro estudo a ser analisado é um comparativo realizado por Kaner et al.
(2008), em que foi verificada a implantação da tecnologia BIM em dois escritórios de
engenharia durante o período de dois anos. O artigo produzido, apesar de focar em
escritórios de engenharia especializados em projetos de pré-fabricados de concreto,
não aborda características específicas para o tratamento desse tipo de construção, e
sim, de modo geral a utilização da tecnologia BIM. Mesmo assim é interessante
analisar as dificuldades e motivações indicadas pelo trabalho.
Uma das principais motivações para essa mudança foi a modelagem dos
elementos antes da execução, o que possibilita a verificação de erros e
incompatibilidades. Em longo prazo, entre as maiores expectativas dos escritórios
analisados estavam aumentar a produtividade e qualidade dos desenhos e projetos
produzidos e, em curto prazo, a redução de erros (KANER et al., 2008).
A possibilidade de se utilizar a modelagem feita em softwares de cálculo, sem
a necessidade de se redesenhar ou refazer o modelo também foi um benefício
mencionado para o futuro (KANER et al., 2008).
No mesmo estudo (KANER et al, 2008), os autores analisam casos práticos
das firmas que utilizam o conceito BIM, desde o fluxo de informações, até as
dificuldades e sucessos na sua implementação. Além disso, foram relatados os
processos de adoção da tecnologia pelas empresas.
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Os estudos de caso descritos e que utilizaram a tecnologia BIM tiveram como
resultado nenhum erro ou atraso devido a falhas na fase de projeto detectado na
montagem. Por outro lado, o aumento na produtividade não foi significativo, devido
ao tempo necessário para a adaptação à nova tecnologia (KANER et al., 2008).
Entre as conclusões apresentadas os autores apontam como certa a migração para
o BIM, apesar de desafiadora.
Destaca-se também a estratégia das empresas estudadas, que procuraram
focar no desenvolvimento da capacidade de modelagem básica disponíveis nos
aplicativos antes de utilizar elementos mais avançados como os componentes
paramétricos (KANER et al., 2008).
O segundo estudo abordado é o de Sacks et al. (2005), o qual relata alguns
benefícios para a pré-fabricação de concreto com a utilização de modelagem
paramétrica, associada à modelagem da informação da construção. Esta pesquisa
foi realizada com base na identificação dos custos e benefícios em 52 projetos em
andamento e em uma previsão de desempenho futuro, para a identificação das
melhorias com a utilização do BIM. Os benefícios e custos identificados são
apresentados de forma resumida na tabela 5. A previsão mencionada teve como
base a experiência da indústria de estruturas metálicas, em testes de desempenho
de softwares e em experiência adquirida com a modelagem de um edifício em
aplicativo com conceito BIM em uma fábrica de pré-fabricados (SACKS et al., 2005).
Tabela 5 – Benefícios e custos da adoção da modelagem tridimensional para a engenharia
de pré-fabricados
Benefício
Custo
Melhora da definição do projeto no momento

Custo direto de computadores para o BIM

das vendas

3D

Aumento da precisão na estimativa de
custos
Redução de erros em desenhos e projetos
Melhora no serviço de assistência técnica
Logística simplificada
Automação da produção
Redução dos custos indiretos

Custo da substituição dos sistemas atuais
Custos indiretos durante a fase de adoção
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Fonte: extraído e traduzido pela autora de Sacks et al (2005)

Muitos dos benefícios da adoção da modelagem da informação da construção
se devem à possibilidade de criação de detalhes padronizados. Esses podem ser
aplicados após a definição das juntas que, uma vez posicionadas, definem as
dimensões do painel. No caso estudado por Sacks et al. (2005) o próprio aplicativo
permitiu a criação de uma biblioteca de detalhes para os encontros de juntas entre
painéis, conforme visto na figura 45.
Figura 45 – Exemplo de nomeação de detalhes de juntas de painéis pré-fabricados em
aplicativo BIM

Fonte: Sacks et al (2005)

Além disso, o estudo mencionado (SACKS et al., 2005) descreve um
comparativo realizado entre o detalhamento de projetos de edifícios que utilizam
elementos pré-fabricados de concreto em 2D e em 3D. Este considera a
produtividade da mão de obra técnica envolvida e a quantidade de trabalho recebido
e produzido em cada um dos métodos de representação. Com base nisso são
extraídas estimativas que permitem dizer que há benefício na adoção da tecnologia
para o uso de detalhamento BIM tridimensional para pré-fabricados de concreto.
(SACKS et al., 2005).
Umas das preocupações na utilização de um sistema construtivo específico,
como é a utilização de elementos de concreto pré-fabricado, através do BIM, é de
que é necessário o estudo e desenvolvimento de model views, ou, traduzindo, vistas
do modelo para o IFC, que sejam adequadas para o sistema.
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O projeto para as definições de model views (model view definitions – MVDs)
é um esforço conjunto entre o National Institute of Building Sciences (NIBS) e a
BuildingSMART da América do Norte (PANUSHEV et al., 2010; EASTMAN et al.,
2011; EASTMAN et al., 2010). Destaca-se que uma das primeiras definições de
model view feitas para o National BIM Standard (NBIMS) dos EUA foi para a
utilização de pré-fabricados de concreto (PANUSHEV et al., 2010). O NBIMS
objetiva, através das model views, fornecer diretrizes para o desenvolvimento de
parâmetros de exportação de informação para o ciclo de vida da edificação. Trata-se
de um esforço para organizar as informações necessárias para o detalhamento e
troca de arquivos em IFC referentes a sistemas construtivos específicos.
Para o desenvolvimento dessas Model View Definitions (MVDs) foram
consultados diversos envolvidos no processo industrial. Um dos objetivos para o
envolvimento de tantos participantes no projeto foi o de racionalizar e formalizar os
processos. Uma vez isso feito, é necessário utilizar as informações na elaboração de
MVDs, com a utilização de características específicas do modelo IFC (PANUSHEV
et al., 2010).
O produto do trabalho é uma série de diagramas que tentam organizar as
informações necessárias dentro do modelo IFC para que a interoperabilidade entre
aplicativos seja facilitada. Além disso, os documentos servem de sugestão para que
os desenvolvedores de aplicativos possam inserir estas informações em seus
produtos. Como alguns exemplos de informações necessárias, podem ser citados
(EASTMAN et al., 2010):


Nível de detalhamento;



Conectividade;



Relações entre peças;

Mais informações sobre o assunto encontram-se em Panashev et al. (2010),
Eastman et al. (2008) e Eastman et al. (2010).
Finalmente, um dos mais relevantes estudos sobre o tema de painéis préfabricados arquitetônicos de concreto foi o de Eastman et. al. (2008) para a
Fundação Charles Pankow. Esta consistiu em dois experimentos práticos e, como
produto, o desenvolvimento de um Information Delivery Manual (IDM) para concreto
arquitetônico (EASTMAN et al, 2008).
O primeiro experimento foi chamado de Rosewood Experiment. Este se refere
ao desenvolvimento do projeto de um edifício comercial de vinte andares em Dallas
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(figura 46 e 47), Texas, EUA, em CAD 2D tradicional e, paralelamente, utilizando
ferramentas BIM 3D avançadas (JEONG et al., 2010). O escopo do estudo foi o
processo colaborativo para o projeto da fachada em painéis arquitetônicos préfabricados de concreto e o detalhamento necessário à sua fabricação (EASTMAN et
al, 2008).
Figura 46 – Perspectiva eletrônica do edifício Rosewood

Fonte: Jeong et al. (2010).

Figura 47 – Modelo BIM do edifício Rosewood, Dallas, Texas, EUA

Fonte: Eastman et al. (2008).
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Para a modelagem do edifício em 3D, foi utilizado o aplicativo para cálculo
estrutural Tekla Structures. O modelo foi preparado com nível de detalhamento geral
e dez peças pré-fabricadas tiveram seu detalhamento aprofundado para detalhes
completos de produção (EASTMAN et al., 2008).
Uma das conclusões importantes do estudo foi o de que a modelagem em
BIM chega a ser 58% mais produtiva do que o processo tradicional em 2D
(EASTMAN et al. 2008).
Já o segundo experimento verificou a interoperabilidade entre softwares BIM
para projeto e outros para a análise de concreto pré-fabricado (Tekla Structures e
Structureworks). Uma das motivações para este teste foi de que o ambiente de
projeto colaborativo utiliza diversas ferramentas e direciona para a utilização do
modelo para além da visualização, ou seja, também para a edição, análise e
desenvolvimento (JEONG et al., 2009). Atualmente o modelo enviado do projetista
para o fabricante é redesenhado por este, resultando em retrabalho que poderia ser
evitado ao se utilizar um modelo flexível que contenha as informações necessárias
ao fabricante e que este possa detalhá-lo para a fabricação a partir do modelo
enviado.
Para o desenvolvimento dos testes foi utilizado um edifício pequeno, porém
com alguns detalhes complexos, conforme figura 48. Este modelo possuía
informações geométricas e não geométricas necessárias à especificação dos
elementos (EASTMAN et al, 2008).
Figura 48 – Modelo para teste de interoperabilidade

Fonte: Eastman et al. (2008).
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A modelagem do edifício teste foi feita separadamente em quatro aplicativos
BIM (Revit, Bentley, ArchiCAD e Digital Project). Após a modelagem, eles foram
exportados em IFC e reabertos nos aplicativos para detalhamento estrutural
escolhidos para a análise. A exportação, na maior parte das vezes, foi bem sucedida
com pequenos erros localizados. Porém, foi detectada que a edição da geometria no
aplicativo estrutural não era possível. Para a edição seria necessário redesenhar as
peças (EASTMAN et al. 2008; JEONG et al., 2009).
A conclusão do teste foi de que ainda é necessário o detalhamento de
algumas relações e classes de objetos que ainda não existiam no modelo IFC. A
versão do modelo utilizada para o estudo foi a 2x3 (EASTMAN et al. 2008).
Como fruto dos experimentos realizados e das informações compiladas, foi
gerado um IDM. Este possui informações necessárias para os processos de troca de
informações gerados em dois tipos de contratos, adaptados à realidade americana
(design-bid-build e design-build). Porém, os autores do estudo ressaltam que a
solução completa dos problemas para a interoperabilidade depende da definição de
quais elementos, no modelo IFC, deverão ser utilizados para o armazenamento das
informações referentes aos pré-fabricados arquitetônicos (EASTMAN et al., 2008).
Uma das motivações para o estudo realizado por Eastman et al. (2008) foi o
de documentar o processo e desenvolver parâmetros para que os modelos BIM
tridimensionais gerados pela arquitetura possam ser aproveitados para aplicativos
de cálculo estrutural. Entre as vantagens desta utilização, destacam-se a rapidez,
flexibilidade, eficiência e economia (SACKS et al. 2005 apud EASTMAN et al, 2008).
Alguns autores (EASTMAN et al., 2011) indicam que os pré-fabricados
poderiam ser organizados em bibliotecas. Atualmente alguns aplicativos (Revit,
Vectorworks) já possuem em seu banco de dados elementos pré-fabricados como
pilares e vigas, mas poderiam abranger mais componentes, aumentando as
bibliotecas originais dos aplicativos.
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5

ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS DA ÁREA
Nos capítulos anteriores foram levantadas características sobre a modelagem da

informação da construção e modelos (capítulos 2 e 3), sobre painéis pré-fabricados
arquitetônicos de concreto e sobre os relacionamentos entre esses dois assuntos
(capítulo 4). Procura-se compreender neste capítulo, com base nos estudos
realizados anteriormente, as necessidades e expectativas dos profissionais
envolvidos no projeto e produção dos PPACs. Para isso foi utilizada a técnica de
entrevista, combinada com um formulário, conforme as definições de Gil (2002) e
Cervo e Bervian (1996).
Esta dupla escolha ocorreu porque a entrevista possibilita uma introdução ao
assunto e o formulário permite abordar questões de forma mais precisa e pontual.
Os encontros refletiram esta escolha e foram divididos em duas partes.
Para a primeira etapa, foi solicitado ao entrevistado recontar brevemente como é
o fluxo de trabalho no caso de projetos de pré-fabricados de concreto para fachada.
Para isto previu-se um tempo médio de vinte minutos de duração. O objetivo desta
etapa foi colher informações referentes ao fluxo de informação nos projetos em que
se utilizam painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto para fachadas.
Dentre os assuntos que foram solicitados para serem abordados estão:


Como as informações são recebidas;



Como a informação é tratada e através de quais aplicativos;



Qual é o produto do trabalho, como a informação é passada à próxima
etapa.

Já a escolha de aplicar um formulário, após a entrevista, ocorreu para que fosse
possível seguir um roteiro de questões previamente elaboradas e aplicá-las a todos
os entrevistados. Este método permite a elaboração de uma tabela síntese para a
análise dos resultados.
Entre os objetivos principais do levantamento realizado estão:


Confirmação das características principais a serem abordadas pela
ferramenta computacional proposta e eventuais ajustes;



Avaliar previamente o interesse dos envolvidos com o assunto PPAC na
ferramenta proposta.

As questões do formulário foram elaboradas após a identificação dos objetivos
principais do levantamento, e foi dividido em três partes. A primeira parte visa a
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avaliar o perfil do entrevistado, a segunda analisa seus conhecimentos sobre
Building Information Modeling (BIM) e, a terceira aborda os aspectos relacionados
aos painéis pré-fabricados objeto do estudo.
A avaliação do perfil do entrevistado, primeira parte do formulário, permite
identificar a área em que este trabalha, se projetista ou fabricante, bem como seu
nível de estudos e a quantidade de empreendimentos que este trabalhou que
continham elementos pré-moldados. Com as perguntas formuladas foi possível
verificar a quanto tempo os entrevistados têm familiaridade sobre o assunto prémoldados em geral e, em especial, os PPACs. Nesta parte do formulário foram
elaboradas 7 questões de múltipla escolha, sendo que a última questão permite ao
entrevistado indicar outros elementos pré-fabricados com que já trabalhou.
A segunda parte do formulário abrange questões sobre Building Information
Modeling. Estas perguntas foram realizadas para avaliar como está o conhecimento
dos entrevistados sobre o assunto, bem como suas expectativas. Esta parte contou
com 8 questões de múltipla escolha e também algumas respostas em que foi
permitido ao entrevistado preencher com esclarecimentos (questões 2.1, 2.7 e 2.9).
Finalmente, na última parte do formulário, aborda-se a questão dos painéis préfabricados de fachada. Nesta parte do documento procurou-se validar as
características identificadas para o projeto de pré-fabricados arquitetônicos de
concreto para fachada que podem ser aproveitadas em uma ferramenta
computacional para projetistas. Neste caso, existem questões com algumas
características previamente selecionadas, mas também uma questão aberta às
sugestões dos entrevistados, caso estes julguem necessário. Procurou-se
questionar as características mais importantes de modo geral e, depois, as
relevantes para o projeto de arquitetura. Este foi escolhido por servir de entrada de
informações para os demais projetos e a utilização de pré-fabricados de fachada,
caso ocorra, deveria estar prevista por ele desde a concepção do empreendimento.
Por ser uma parte mais exploratória, foram formuladas 11 questões no total,
sendo a maior parte de múltipla escolha. Algumas destas foram deixadas em aberto
(questões 3.6, 3.7 e 3.11) para que o entrevistado possa dar sua opinião sobre as
características principais (questão 3.6) e sugerir outras que podem não ter sido
mencionadas (questão 3.7). A última questão do formulário pretende ouvir do
entrevistado algumas propostas de ações para estimular o uso de PPACs para
fachada no país.
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Após a elaboração do formulário, este foi submetido a um teste com
pesquisador na área de pré-fabricados. Com os comentários feitos durante esta
etapa, o formulário foi ajustado para a sua forma final (ver APÊNDICE A FORMULÁRIO ao final do texto) e aplicado conforme a metodologia descrita a
seguir.
5.1

Metodologia da realização das entrevistas e aplicação do formulário
Com as perguntas prontas deu-se início à fase de aplicação dos formulários.

Para tanto foi necessária a delimitação da amostra a ser utilizada, levando em conta
os recursos de tempo e financeiros disponíveis para a pesquisa.
Com base nas considerações acima, se estipulou um número de quatro
aplicações, visto que o levantamento serviria de confirmação e balizamento para a
pesquisa bibliográfica já realizada. Para a determinação dos quatro envolvidos,
procurou-se trabalhar com projetistas que tenham ou tiveram alguma experiência
com painéis pré-fabricados e também com fabricantes. A escolha de trabalhar
também com fabricantes teve por objetivo para entender quais as informações
necessárias à fabricação dos painéis que poderiam ser incorporadas à ferramenta.
Para tanto foram selecionados quatro profissionais do setor:


Profissional 1: com mestrado na área de engenharia, trabalha em fábrica
de elementos pré-fabricados;



Profissional 2: com mestrado na área de engenharia, atuou durante anos
em fábrica de elementos pré-fabricados;



Profissional 3: com doutorado na área de engenharia, atuante no setor de
pesquisas e também em escritório especializado no detalhamento de
elementos pré-fabricados de concreto;



Profissional 4: com nível superior em arquitetura, trabalha em escritório de
arquitetura, utiliza eventualmente elementos pré-fabricados de concreto;

A aplicação dos formulários foi feita conforme o roteiro a seguir:
a) Envio do roteiro para entrevista e do formulário por meio digital para
familiarização dos entrevistados;
b) Agendamento da aplicação da entrevista e do formulário, conforme
disponibilidade da agenda dos envolvidos;
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c) Entrevista com os profissionais, seguida da aplicação do formulário,
ambas com tomada de notas. Estas ações foram realizadas pessoalmente
ou por telefone, dependendo da disponibilidade de horário do entrevistado.
A duração da entrevista foi de, em média, de 20 minutos, seguida pela
aplicação do formulário, que consumiu, em média, 45 minutos para cada seção. Os
encontros foram realizados entre o final do mês de Junho e o meio de Julho de
2012.
5.2

Análise dos resultados
Em geral os profissionais da área indicam que existe ainda alguma resistência à

utilização

de

elementos

pré-fabricados,

principalmente

devido

à

falta

de

conhecimento do sistema. Acreditam ainda que, apesar dos painéis pré-fabricados
de concreto para fachada terem um custo mais elevado em relação à alvenaria de
fechamento, a economia gerada pela redução do prazo pode compensar o
investimento.
Em seguida há a síntese das entrevistas realizadas:


Profissional 1: trabalha principalmente com edificações industriais,
centros de distribuições, estacionamentos e algumas escolas feitas com
elementos pré-fabricados. Em geral a definição de utilizar pré-fabricados
é feita ao se escolher a indústria fornecedora. Em casos de projetos
maiores, onde há a participação de arquitetos, ao se escolher a utilização
de painéis pré-fabricados de fachada, o projeto é submetido aos
comentários feitos pelos profissionais da indústria e devolvidos ao
projetista de arquitetura para readequação. Para projetos menores, este é
desenvolvido diretamente pelos profissionais da indústria com base nas
necessidades do cliente. O projeto para fabricação dos painéis dura em
média de 3 a 4 semanas. A compatibilização entre as diversas disciplinas
é feita para projetos maiores internamente ao escritório de projetos da
indústria. Normalmente a paginação é enviada para a aprovação do
arquiteto e do cliente antes do detalhamento executivo. Esta empresa
está na fase inicial da implantação do conceito BIM em sua área de
projetos, com a aquisição de aplicativos e treinamento de mão de obra;



Profissional 2: durante o período em que trabalhou em indústria de préfabricados, a profissional observou que o projeto normalmente era
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apresentado sem levar em conta a utilização de elementos pré-fabricados
de fachada. Uma vez este sistema escolhido, a indústria agia como
consultora e gerava estudo com a utilização do sistema para a aprovação
do cliente. Este estudo era realizado com base nas disciplinas estrutura e
arquitetura. Após a aprovação do estudo, um desenho com a paginação
dos painéis era gerado. Atualmente a profissional atua em construtora e
observa ainda que a opção por adoção de elementos pré-fabricados parte
da fabricante ou construtora, com o objetivo de aumentar a velocidade da
construção e diminuir custos com mão de obra. Após a paginação
aprovada pelo cliente e projetista é feita a compatibilização das diversas
disciplinas. Esta compatibilização é geralmente feita dentro da indústria
ou da construtora;


Profissional 3: trabalha como consultor contratado em geral pelas
indústrias de pré-fabricados para agir de mediador entre os projetistas,
em especial o arquiteto, e a fábrica. A atuação é feita ainda na fase de
projeto, após a definição do uso do sistema pré-fabricado, seja através da
consultoria aos arquitetos, seja através do detalhamento dos elementos.
Este procura compatibilizar o projeto de arquitetura, em especial as
fachadas, com os itens necessários para a fabricação e atendimento às
normas vigentes, gerando desenhos para fabricação (fôrma) e planta de
paginação. Esta planta é necessária para a montagem dos painéis na
obra. O consultor procura detalhar também as juntas, quinas e
compatibiliza com as necessidades de produção e montagem, verificando
também as limitações impostas pelos equipamentos utilizados;



Profissional 4: neste caso o escritório de arquitetura em que a profissional
trabalha procura utilizar quando possível o sistema de elementos préfabricados (em concreto ou aço). Uma análise prévia é feita,
internamente, para verificar se este sistema é adequado ao projeto
desenvolvido. Para isto, leva-se em conta o prazo da obra, grandes vãos
e volumes, interesse do cliente e custo. Em geral a resistência
identificada neste caso é por parte dos clientes, que desconhecem o
sistema. Para tanto é necessário convencer o cliente dos benefícios que
possam haver ao utilizar os pré-fabricados. Após a confirmação, é feita a
adequação da modulação com base nos requisitos impostos pela
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fabricação ou montagem. Esta compatibilização pode ser realizada
diretamente com a fábrica ou através de consultor especializado;
Com base nos relatos feitos pelos entrevistados nota-se ainda que a fase de
definição do sistema construtivo ainda é alvo de questionamentos. Estes podem
partir dos projetistas ou clientes, mas têm como base, principalmente, a falta de
informações e conhecimento sobre os PPACs.
Também é possível verificar que a alteração do projeto original para elementos
pré-fabricados parte da modulação adequada dos painéis. Esta deve sempre levar
em consideração as limitações de fabricação e montagem, além do transporte. Estas
limitações podem variar de acordo com a fábrica ou os equipamentos utilizados em
obra.
5.2.1 Informações identificadas pelos questionários
Neste item são expostos brevemente alguns pontos a ponderar após a
análise dos questionários aplicados.
Através da análise do resultado da primeira parte do questionário, identificase que a maior parte dos entrevistados já trabalha com elementos pré-fabricados
entre 6 e 10 anos. Apenas um entrevistado possui experiência superior a este
período. Mesmo assim, três deles têm experiência com mais de 41 projetos que
utilizam a tecnologia. Isto ocorre por serem escritório ou fábrica especializada.
Nota-se também que todos os entrevistados já trabalharam com outros
elementos pré-fabricados, além dos painéis para fachada, conforme pode ser visto
no gráfico 7. Isso demonstra a familiaridade dos entrevistados com este tipo de
construção.
Gráfico 7 – Outros elementos pré-fabricados com os quais os entrevistados trabalharam

Fonte: elaborado pela autora com base nos resultados das entrevistas
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Já na segunda etapa do questionário, que trata do conceito de Building
Information Modeling (BIM), algumas indicações podem ser observadas. Dentre elas,
nota-se que os projetos para elementos pré-fabricados já têm a necessidade de
desenvolvimento total ou parcial em três dimensões. Isto é necessário para a
verificação de pesos e centros de gravidade, além de ser importante para a
fabricação das fôrmas das peças.
Todos os entrevistados já conhecem o conceito de BIM, apesar de nem todos
estarem utilizando essa tecnologia integralmente em seu ambiente de trabalho no
momento. Além disso, os problemas e vantagens identificados pelos usuários para a
utilização do conceito seguem os mencionados anteriormente neste trabalho.
Dos escritórios analisados, em um a tecnologia já está sendo utilizada
parcialmente, para a extração de algumas informações, mas a inserção de
informações não geométricas ao modelo não é feita. Em outros dois a tecnologia
encontra-se em fase de implantação, com a realização de testes e capacitação de
mão de obra. Em outro escritório, a tecnologia já está em fase avançada de
implantação apenas para o setor de projetos, e ainda não há previsão para a
integração dos demais setores.
A terceira parte do questionário teve como objetivo discutir as questões
específicas sobre os painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto para
fachadas. Observa-se que os entrevistados já utilizaram os painéis em questão para
os mais variados tipos de edificações, incluindo edificações residenciais, comerciais,
industriais, serviços e saúde, entre outros.
Entre os itens identificados por eles para sua utilização está em primeiro lugar
a agilidade na execução da obra, seguido de melhor acabamento.
Foram enumeradas no formulário original as seguintes características de
projeto assinaladas abaixo. Estas foram complementadas pelos entrevistados com
as sugestões ao final da tabela 6.
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Tabela 6 – Características dos projetos para painéis pré-fabricados arquitetônicos de
concreto para fachadas
Características
Dimensões
Existência e especificação de isolamento (acústico ou térmico)
Cor do painel
Textura do painel (lisa, áspera, desenhada...)
Localização das ligações / insertos metálicos
Especificação das ligações / insertos metálicos
Indicação do tipo de inserto / ligação (gravidade, alinhamento ou
Questionário

contraventamento)
Indicação de juntas falsas
Largura das juntas verdadeiras
Indicação de juntas de um estágio ou dois estágios
Detalhamento de quinas, evitando 90°
Especificação da resistência do concreto a ser utilizado
Indicação do peso do painel
Localização sugerida para as alças de içamento
Indicação das juntas corta-fogo

Sugeridas pelos
entrevistados

Interface e compatibilidade entre os subsistemas da obra
Adequação da linguagem arquitetônica à tecnologia
Cálculo de isolamento térmico
Indicação das aberturas (para caixilhos) conforme modulação de painéis

Fonte: elaborado pela autora

Com base nessas características, foram selecionadas as indicadas através da
tabela 7 como sendo as principais a serem trabalhadas no desenvolvimento de uma
ferramenta computacional para este elemento. A dimensão dos painéis entra como
uma unanimidade entre os entrevistados, pois interfere diretamente com a
paginação dos elementos na fachada. Esta característica deve ser analisada com
cuidado, pois deve levar em consideração fatores como a estética da fachada e
limitações relacionadas a equipamentos de transporte e montagem.
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Tabela 7 – Características principais a serem consideradas na ferramenta, segundo
os entrevistados (descritas por ordem de quantidade de menções nos questionários).

1º
2º

Dimensões
Localização das ligações / insertos metálicos
Indicação das juntas de um estágio ou dois estágios
Indicação de juntas falsas

3º

Largura das juntas verdadeiras
Cor do painel
Existência e especificação de isolamento (acústico ou
térmico)

4º

Textura do painel (lisa, áspera, desenhada...)
Detalhamento de quinas, evitando 90°
Indicação do peso do painel

Fonte: elaborado pela autora com base nos resultados das entrevistas

Outras duas características mencionadas pela maior parte dos entrevistados
são a localização das ligações e insertos metálicos e a indicação de juntas de um ou
dois estágios. A primeira característica está estreitamente ligada com as dimensões
dos painéis e pode variar também em relação à estrutura por trás dos painéis, que
sustentará os elementos. A indicação das juntas é importante para melhorar as
condições de estanqueidade dos painéis, lembrando que as juntas de dois estágios
são mais seguras para este objetivo que as de um estágio.
Em relação a como a ferramenta computacional proposta seria recebida pela
comunidade projetista, esta foi indicada como sendo uma iniciativa essencial por
dois entrevistados e muito bem vinda por um. O quarto entrevistado indicou como
opção “não sei avaliar” para essa mesma questão (item 3.9 do formulário). Destacase ainda assim como positiva a intenção de se criar uma ferramenta auxiliar para
projetos de fachada com PPACs.
Além disso,

a modulação para os painéis foi mencionada por todos os

entrevistados como sendo um dos princípios mais importantes a serem abordados.
Outras propriedades citadas constam no gráfico 8. Entre estas estão a indicação do
peso dos painéis e a sugestão das juntas, que são características relacionadas
diretamente com a paginação da fachada (modulação dos painéis). A possibilidade
dos painéis serem editados separadamente é mencionada, pois uma das
alternativas para a criação da ferramenta é de se utilizar um elemento tridimensional
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único, que seja fracionado ou substituído por painéis menores. Neste caso a
possibilidade de edição individual pode permitir uma maior maleabilidade dos
painéis, caso isso seja necessário.
Gráfico 8 – O que uma ferramenta com conceito BIM aplicada a PPAC poderia fazer,
segundo os entrevistados.

Fonte: elaborado pela autora

Finalmente, ao serem questionados sobre o futuro da utilização deste
elemento na construção civil brasileira, todos os entrevistados apontaram que
acreditam que a utilização de elementos pré-fabricados aumentará devido ao
encarecimento da mão de obra. Além disso, foi identificado secundariamente que os
entrevistados acreditam também que o aquecimento da indústria também fará com
que a utilização destes elementos seja mais efetiva nos canteiros. Essa indicação
está relacionada tanto com o encarecimento da mão de obra como do volume de
obras, pois a velocidade de execução das edificações aumenta para aproveitar os
recursos investidos no setor.
Pela percepção dos entrevistados, a falta de conhecimento técnico sobre o
sistema por parte dos construtores, clientes ou projetistas ainda é uma barreira a ser
enfrentada para uma maior utilização dos elementos pré-fabricados. Além disso, a
diminuição dos custos de encargos na produção dos elementos como forma de
estimular a sua produção e a pesquisa e divulgação do assunto são iniciativas bem
vindas para sua difusão, tornando-se uma alternativa corrente ao uso de alvenarias
ou fechamentos executados no local.
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6

PROPOSTA PARA FERRAMENTA
Com base nas análises teóricas e nas entrevistas realizadas foi definido o

escopo da ferramenta proposta. Esta deverá servir de auxílio ao projetista, a
princípio de arquitetura, durante as definições de produto de projetos de fachada que
utilizem painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto. A ideia da ferramenta está
baseada nos estudos de Eastman et al. (2011) que reconhece os elementos préfabricados para uma obra, chamados de elementos “engineer to order”, como uma
classe possível de objetos para aplicativos BIM. Estes objetos podem ser agrupados
em classes ou famílias, com inteligência paramétrica, ou então devem ser utilizados
elementos simples que deverão ser constantemente atualizados pelos usuários. A
ferramenta proposta encaixa-se no primeiro caso, cujo resultado é uma família com
inteligência paramétrica.
Para tanto se identificou a questão da modulação dos painéis como uma das
definições mais importantes e que deve ser tratada logo no início da concepção do
projeto. Esta característica influencia diretamente na volumetria e na imagem final da
edificação projetada. Além disso, ela está ligada com a questão de juntas e com as
limitações dos equipamentos para fabricação, transporte e montagem de painéis.
Estas relações podem ser indicadas através da configuração de relações
paramétricas dentro de elementos em aplicativos BIM.
Para a definição da ferramenta foi elaborado um fluxograma base onde estão
definidas, através de itens, as características principais utilizadas em sua
concepção. Este será utilizado como roteiro para a descrição da ferramenta, que
será feita mais adiante neste trabalho através de fluxogramas específicos para cada
item tratado. Após esta etapa, será apresentada a interface gráfica do usuário (GUI)
da ferramenta, utilizando o exemplo de um projeto através do aplicativo Revit 2013.
Não será elaborado o script da ferramenta proposta, pois este requer um
conhecimento mais específico de linguagem de programação que não é alvo do
presente estudo.
Mesmo assim, a elaboração do fluxograma e a descrição gráfica da ferramenta
fornecem o material necessário para a elaboração futura do script.
Da mesma forma, não serão tratados na ferramenta proposta os problemas
relacionados à logística de transporte dos painéis que não influenciem diretamente
em seu dimensionamento. Embora o aplicativo possa lembrar a necessidade de se
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pensar nisso, entende-se que cabe ao projetista, juntamente com cliente, fabricante
e construtora, discutir conjuntamente a escolha da tecnologia. A ferramenta deverá
prover ao projetista maior conhecimento sobre painéis pré-fabricados arquitetônicos
de concreto para que possa compreender melhor as especificações técnicas de
projeto necessárias à sua utilização.
6.1

Fluxograma
Conforme mencionado anteriormente, identificou-se a questão da modulação de

painéis como uma das características centrais da ferramenta. Com a definição da
modulação é possível verificar as dimensões dos painéis, localização das juntas
(falsas e verdadeiras), identificar o peso do painel. A partir da modulação dos painéis
é possível também compatibilizar os apoios e dispositivos de fixação entre os painéis
de fechamento e a estrutura fixa.
Sendo assim, propõe-se a elaboração de uma ferramenta que contenha 8
etapas, ou itens. Estes representariam parâmetros a serem definidos pelo projetista
ou sugeridos pelo sistema. As características principais tratadas pela ferramenta
são:
1. Limitações de peso, comprimento e altura;
2. Isolamentos e espessura do painel;
3. Modulação;
4. Insertos metálicos;
5. Juntas verdadeiras;
6. Juntas falsas;
7. Acabamentos;
8. Detalhes construtivos.
O fluxograma 1 expõe de forma simplificada o encadeamento lógico da
proposta. Mais adiante as etapas acima serão detalhadas para uma melhor
compreensão. A ferramenta proposta deverá criar um elemento de vedação do tipo
painel pré-fabricado arquitetônico de concreto dentro do aplicativo BIM.
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Fluxograma 1 – Organização dos parâmetros da ferramenta
Elemento de

Painéis pré-fabricados

vedação

arquitetônicos de concreto

Início

Fim

1. Limitações de peso, comprimento e altura

8. Detalhes construtivos

2. Isolamentos e espessura do painel

7. Acabamentos

3. Modulação

6. Juntas falsas

4. Insertos metálicos

5. Juntas verdadeiras

Fonte: elaborado pela autora

Dentro de cada item apresentado no fluxograma 1 existem diversas variáveis
propostas. A seguir apresentam-se estas variáveis com uma breve descrição de
cada etapa, indicando os parâmetros necessários para a definição dos painéis a
serem criados.
6.1.1 Limitações de peso e altura
Nesta etapa deverão ser indicadas as limitações de peso e altura para os
painéis. Estas definições interferem diretamente na modulação dos painéis e
deverão servir como parâmetros para as próximas etapas.
Para uma melhor compreensão, a etapa é dividida em dois fluxogramas, um
para as limitações de peso e outro para limitações no dimensionamento (altura e
comprimento). A seguir é apresentado o fluxograma 2 detalhado da subetapa para
limitações de peso.
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Fluxograma 2 – Limitações de peso (etapa 1.1)
Elemento de
vedação

dos equipamentos do fabricante

Início

1.1.2. Indicar capacidade máxima
dos equipamentos do transporte

1. Limitações de peso,
comprimento e altura

1.1.3. Indicar capacidade máxima
dos equipamentos de montagem no

1.1. Indicar as limitações de

Utilizar peso restritivo como
maior peso de um painel

1.1.1. Indicar capacidade máxima

ponto mais distante (pior situação)

peso (em kg)
Sim

A restrição é
conhecida?

1.1.4. A restrição de peso é
Não

desconhecida

1.1.4.1. Ferramenta sugere

1.1.4.1. Usuário

peso limite (5.000 kg)

indica peso limite

1.2
Fonte: elaborado pela autora

A primeira seção, que é representada pela numeração 1.1 e suas
subcategorias no fluxograma 2, trata de parâmetros máximos de peso a serem
indicados pelo projetista para dimensionamento dos painéis. O usuário da
ferramenta pode indicar os pesos máximos para todas ou apenas uma das
categorias 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, caso já tenha conhecimento do peso mais restritivo.
Se mais de uma limitação for indicada nesta etapa a ferramenta considerará a pior
situação, ou seja, o menor peso, como limite para os painéis.
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Caso o projetista não tenha conhecimento do peso limite para transporte,
fabricação ou montagem, a ferramenta sugere um peso máximo. Este pode ser
editado pelo usuário através da indicação de outro limite que melhor atenda às
necessidades de seu projeto.
Com base nos estudos apresentados no capítulo 4, sugere-se 5 toneladas
como um peso máximo com base nas limitações de transporte. Esta sugestão
baseia-se no transporte de 4 painéis por viagem em uma carreta com capacidade
para 20 toneladas. As carretas com capacidade de transporte entre 20 e 25
toneladas são as de uso mais comum para os PPACs segundo ARANTES (2009).
Após essa definição a ferramenta solicitará as possíveis limitações nas
dimensões dos painéis, conforme fluxograma 3.
Fluxograma 3 – Limitações de altura e comprimento (etapa 1.2)

devido a transporte ou instalação.

1.2.2. Caso não seja indicada

1.2. Indicar as limitações de

limitação de altura, ferramenta

dimensões (em m)

A restrição de
altura é
conhecida?

deve sugerir (2,90m).

Não

Sim

1.3.1. Indicar limitação no
Utilizar
parâmetro mais
restritivo

Utilizar parâmetro mais
restritivo

Sim

A restrição de
comprimento
é conhecida?

comprimento para transporte,
armazenamento ou instalação.

Não

item 1.1

Vem do

1.2.1. Indicar limitação de altura

1.3.2. Caso não seja indicada
2

limitação de comprimento,
ferramenta deve sugerir (12m).

Fonte: elaborado pela autora

A indicação destas medidas é necessária porque há limitações tanto para as
carretas de transporte como para a altura no caminho entre a fábrica e o canteiro.
Deve-se atentar e procurar conhecer estas restrições desde o início do projeto.
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Caso o projetista desconheça as restrições no momento do projeto, a
ferramenta sugere utilizar limites de 2,90m de altura e 12m de comprimento, com
base nas limitações apresentadas por ARANTES (2009) para as carretas mais
usuais para transporte de PPACs. Estas são sugestões do aplicativo e não devem
ser restrições rígidas. Caso o usuário queira outra dimensão ele pode indicar no
campo 1.3.1.
A partir das definições das restrições do item 1, parte-se para a segunda etapa
da ferramenta, que é a definição de isolamentos e a sugestão da espessura mínima
dos painéis, descrita a seguir.
6.1.2 Isolamentos e espessura do painel
Nesta etapa o usuário da ferramenta deverá indicar se os painéis terão algum
tipo de material isolante. Conforme discutido no Capítulo 4, os isolamentos mais
comuns podem ser do tipo acústico ou térmico. Para esta etapa foram gerados três
fluxogramas de trabalho: no caso de não haver nenhum isolamento, no caso de
haver isolamento (especificação do tipo) e indicação da espessura do painel.
Com base nessas informações – existência de isolamento e a indicações das
limitações das dimensões, a ferramenta sugerirá uma espessura para os painéis,
com base nos estudos descritos anteriormente neste trabalho.
O fluxograma 4 ilustra a opção de escolha do usuário, caso haja ou não
isolamentos. Neste momento a ferramenta já passará para a etapa 2.2, sugerindo a
espessura mínima de trabalho para os painéis. Esta espessura poderá ser alterada
pelo usuário e deverá ser levada em consideração para o cálculo do peso dos
painéis. O conjunto destas definições impactará a próxima etapa da ferramenta
(modulação).
etapa 1

Vem da

Fluxograma 4 – Definição da existência de isolantes e espessura do painel (etapa 2)

Há isolamento?

2. Isolamentos e

Não

espessura do painel
Sim
2.1

Fonte: elaborado pela autora

2.2
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No caso de haver isolamento, o usuário deverá indicar o material isolante e a
espessura dessa camada. Com base em uma biblioteca própria, a ferramenta já
trará algumas opções de isolantes mais comuns para painéis: o EPS e o XPS. Esses
materiais, juntamente com o concreto, deverão ter alguns coeficientes de
desempenho armazenados dentro da ferramenta proposta. Os indicadores a serem
indicados na ferramenta são:


Transmitância térmica (U) – indica a quantidade de calor que atravessa
um elemento, quando há diferença de temperatura entre as faces do
mesmo;



Capacidade térmica (C) – expressa quantidade de calor necessária para
variar em uma unidade a temperatura de um sistema;



Isolação sonora, também chamado Índice Ponderado de Redução
Acústica (Rw) – capacidade de amortecimento de som de um
determinado elemento.

Estes coeficientes serão ligados aos materiais especificados, porém não existe
a pretensão de que a ferramenta proposta calcule o desempenho global da fachada,
pois este cálculo deverá levar em conta também fatores internos e externos que não
são alvo deste trabalho. Cabe assim à ferramenta indicar os coeficientes,
relacionando-os às espessuras de cada material selecionado. Estes dados serão
tratados pela ferramenta como informações não geométricas do elemento PPAC
criado, aproveitando esta característica existente no processo BIM.
Além disso, a ferramenta nesta etapa indicará também a densidade (ρ) dos
materiais. Esta informação será necessária o cálculo do peso dos painéis.
Conforme descrito anteriormente o fluxograma 5 ilustra a sequência da etapa
2.1 e suas subetapas dentro da ferramenta. Ao seu término é solicitado para que o
usuário indique a espessura da camada do material isolante. Essa espessura deverá
estar compatível com a indicada pelo PCI (2007), ou seja, entre 25mm e 150mm,
pois não existe ainda normatização para esse tipo de painel no Brasil. Nesta etapa
também é solicitado ao usuário indicar a espessura da borda de concreto que
haverá nas laterais do isolamento. Caso o usuário tenha uma medida conhecida
para este parâmetro poderá indicar, caso não saiba poderá utilizar a dimensão
padrão da ferramenta, que é 10cm. Esta é o mínimo considerado necessário para a
realização dos reforços metálicos na região.
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etapa 2

Vem da

Fluxograma 5 – Definição da espessura do painel – opção com isolamento (etapa 2.1)

2.1.1.1. Térmico

2.1. Há isolamento
2.1.1.1. Acústico
2.1.1. Identificar isolamento
2.1.2. Indicar espessura
2.1.2.1. Adotar sugestão da

Não

ferramenta (10cm)
2.1.2.1. Indicar espessura da borda

da borda de concreto
Largura

Sim

conhecida?

2.1.3. Selecionar material
2.1.3.1. EPS
2.1.3.2. XPS

2.1.4 Indicar espessura da
camada isolante (mm)

2.1.3.3. Outro. Especificar.
2.2
Transmitância Térmica (U)
Capacidade Térmica (C)
Isolação Sonora (Rw)
Densidade (ρ)
Fonte: elaborado pela autora

Finalmente, com base nas indicações de existência ou não de isolamentos,
passa-se à etapa 2.2. Nesta é definida a espessura para os painéis, conforme ilustra
o fluxograma 6. Caso o usuário queira especificar a espessura ele será alertado do
mínimo e do máximo possíveis, assumindo as dimensões máximas dos painéis
indicados na etapa 1 e com base nas referências utilizadas para este trabalho. Outra
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opção será a ferramenta indicar a espessura, que deverá seguir o mínimo
necessário com base nos parâmetros indicados no fluxograma.

2.1 e 2.2

Vem dos itens

Fluxograma 6 – Definição da espessura do painel (etapa 2.3)

2.2. Definição da espessura do painel
Aceita
sugestão?

2.2.1. Indicar espessura do painel
Não

(em mm) (mínimo 10cm ou entre 1/50
do comprimento e máximo 1/20 do
comprimento do painel)
3
2.2.2. Ferramenta sugere espessura

Sim

do painel (em mm) (10cm ou 1/50 do
comprimento, o que for maior).

Fonte: elaborado pela autora

A partir das definições das restrições nas dimensões dos painéis, indicadas
na etapa 1, e da espessura dos painéis, é possível entrar na etapa seguinte, que
abrangerá a modulação.
6.1.3 Modulação
A escolha da modulação depende em muito do que o projetista deseja como
produto final. Sua definição influenciará diretamente os custos e mesmo prazos de
execução e montagem, pois um maior número de painéis e muitos tipos diferentes
de formatos encarecerão a produção.
Antes da modulação dos painéis, a ferramenta solicita do usuário sua
definição para os painéis de canto. Isso influenciará diretamente as linhas para a
modulação, que serão tratadas a seguir. As configurações possíveis para os painéis
de canto são apresentadas na figura 49.
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Figura 49 – Opções para painéis de canto
Junta prumo

Chanfro

Aba

Fonte: elaborado pela autora.

O fluxograma 7 representa as opções do usuário para a determinação dos
painéis de canto, com base nas opções apresentadas. Estes painéis, para definição
da ferramenta, são aqueles adjacentes e em que ocorrem a mudanças de plano
maiores que 45º. Para mudanças menores sugere-se não interromper a modulação
porque eles podem ser executados através de uma única peça.
A indicação da geometria para os painéis de canto é importante
principalmente no caso da opção por abas. Esta, dependendo do caso e do
fabricante, necessita a concretagem em duas etapas devido à angulação, o que
geralmente envolve uma maior dificuldade na execução e um maior custo.
A definição para o painel de canto servirá para originar a modulação base e,
caso seja escolhida a opção em que o usuário tem acesso à edição do modelo ela
poderá ser alterada diretamente neste.
etapa 2

Vem da

Fluxograma 7 – Painéis de canto (etapa 3.1)

3. Modulação

3.1. Painéis de canto

3.1.1. Painéis junta prumo
3.1.2. Painéis chanfrados
(angulação da mudança de
plano / 2)
3.1.3. Painel com aba

Qual opção?
3.1.3.1. Indicar
comprimento da aba (mm)
3.2
Fonte: elaborado pela autora
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Parte-se então para os parâmetros que definem como ocorre a modulação
dos painéis. As opções presentes na ferramenta são descritas através do fluxograma
8. A modulação deverá levar em conta as restrições indicadas nas etapas anteriores
da ferramenta (etapas 1 e 2).

etapa 3.1

Vem da

Fluxograma 8 – Modulação dos painéis (etapa 3)

Não

3.2. Modulação geral
Qual
opção?

3.2.1. Adotar maior número de
repetições possível e painéis
com a maior dimensão possível;

3.2.1.1. Adotar altura do
painel igual à altura do andar
3.2.1.2. Indicar número total
de linhas (pode ser utilizada
quando se deseja mais de um

Validação

painel por pé-direito);
Sim
3.2.1.3. Indicar número total
de colunas

4

3.2.2. Adotar número

3.2.2.1. Edição da

específico de linhas e colunas;

malha no modelo

Fonte: elaborado pela autora

As opções existentes procuram dar flexibilidade à ferramenta. É possível
escolher números definidos para linhas ou colunas, ou a altura para os painéis. Caso
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estas opções não expressem o que o projetista deseja para a fachada, a ferramenta
tem a possibilidade de, após indicado um número específico de linhas e colunas, o
usuário entre no modelo e edite as suas posições. Ao se indicar apenas uma
dimensão, a ferramenta utiliza-se de critérios de racionalização (maior número de
repetições e maior tamanho dos painéis) para a definição da modulação. A seguir
apresentam-se alguns exemplos de utilização para cada um dos parâmetros
indicados no fluxograma 8.


Opção 3.2.1.1 – no caso de se desejar que o painel se estenda por todo o
pé-direito, para que as juntas fiquem próximas à laje e escondida por
elementos como o forro. Nesta opção, caso o pé-direito seja alterado, a
altura dos painéis também será, respeitando o limite de altura máximo
indicado na etapa 1.



Opção 3.2.1.2 – este caso pode ser desejado caso a altura dos painéis
seja inferior ou superior a um pé-direito.



Opção 3.2.1.3 – caso não se escolha uma altura, o usuário poderá optar
por partir a modulação através de definições de comprimento dos painéis.
Neste caso ele deve indicar o número total de colunas de painéis na
fachada. O número mínimo deverá respeitar as dimensões máximas de
altura e comprimento indicadas na etapa 1 (limitações de comprimento do
painel). A ferramenta retornará um aviso caso o número seja menor do
que o necessário.



Opção 3.2.2 – neste caso o usuário tem maior flexibilidade, pois uma
malha vertical e horizontal é aberta no modelo e ele poderá mover as
linhas de acordo com o desejado para compor a modulação desejada,
respeitando o número mínimo indicado pelo programa com base nas
restrições de dimensão e peso.

Todas as opções deverão ser validadas após a visualização do modelo. Caso
a modulação não esteja de acordo com o desejado, pode-se retornar à tela para
escolher outra forma de modulação ou editar aquela que já havia sido escolhida.
Esta é a etapa de maior complexidade e que deverá representar muito do que
o projetista almeja na concepção. É possível que existam outras propostas de
modulação desejadas ou mesmo o deslocamento de alguns painéis para um efeito
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decorativo. Por esse motivo os painéis poderão ser editados uma vez a ferramenta
finalizada, porém, ressalta-se que será necessário analisar os pontos de apoio de
carga, uma vez que estes talvez devam ser relocados de acordo com a nova posição
dos painéis.
Uma vez definida e validada a modulação, a ferramenta BIM deverá
armazenar nas propriedades dos painéis o peso de cada um. Além disso, propõe-se
a indicação dos painéis iguais e a numeração dos painéis para facilitar a sua
localização. Estas características estarão presentes nas propriedades do elemento.
A partir da modulação, a etapa seguinte é de especificação e indicação das
ligações. Neste trabalho, são utilizados insertos metálicos e serão discutidos através
da etapa 4 da ferramenta.
6.1.4 Insertos metálicos
Conforme mencionado anteriormente neste trabalho, existem três tipos de
insertos: os de alinhamento, os de gravidade e os de contraventamento. Esta etapa
é dividida entre os insertos de alinhamento em um fluxograma e os de gravidade e
contraventamento em outro.
Primeiro são tratados os insertos de alinhamento. Estes não são essenciais,
mas devem existir para assegurar o prumo principalmente em painéis muito
compridos. Para efeito desta ferramenta, serão adotados, com base na experiência
da autora, os insertos de ligação para painéis que ultrapassem 8m de comprimento.
O fluxograma 9 a seguir apresenta essa proposta:
etapa 3

Vem da

Fluxograma 9 – Insertos de alinhamento (etapa 4.1)

4.1.1. Utilizar sugestão do

4 Insertos metálicos
Sim

programa (para painéis
acima de 8m)

4.1. Insertos de alinhamento
Aceita
sugestão?

4.1.2. Utilizar outra medida
Não

mínima (em m)
4.2

Fonte: elaborado pela autora
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Entende-se que os insertos de alinhamento deverão ser posicionados no
centro superior e inferior dos painéis, para melhor desempenho. Caso não haja
painéis com a medida mínima indicada para a utilização de insertos desse tipo, eles
não serão utilizados.
Após a definição dos insertos de alinhamento, segue-se para os insertos de
gravidade e contraventamento que deverão ser utilizados em cada painel. O
fluxograma 10 descreve a etapa 4.2, referente a esses tipos de ligações.

etapa 4.1

Vem da

Fluxograma 10 – Insertos de gravidade e de contraventamento (etapa 4.2)

4.2.1.1. Insertos de gravidade
superiores / insertos de

4.2. Insertos de gravidade e
de contraventamento

contraventamento inferiores
Qual
opção?

4.2.1. Organização

4.2.1.2. Insertos de gravidade
inferiores / insertos de
contraventamento superiores

4.2.1. Localização
4.2.2. Todos os insertos fixos

Qual opção?

nos pilares
4.2.1. Todos os insertos fixos
nas vigas e lajes
4.3
4.2.4. Insertos de contraventamento
na laje ou viga e insertos de
gravidade no pilar
4.2.5. Insertos de gravidade na viga
ou laje e insertos de
contraventamento no pilar
Fonte: elaborado pela autora
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Deverão existir ao menos dois insertos de cada tipo mencionado e existem
múltiplas configurações para a sua inserção. A ferramenta propõe algumas destas
para a escolha do projetista, que deverá ser então validada junto com o fabricante
ou a empresa de projeto especializada. Ele deve também analisar como os insertos
metálicos serão acomodados no interior dos ambientes, se ficarão expostos ou se
haverá dispositivo ou elemento para cobri-los. Para esta definição, é interessante
que o projetista indique se os insertos a serem utilizados serão soldados ou
aparafusados. O fluxograma 11 indica essa opção dentro da ferramenta. As ligações
soldadas ficam mais discretas no painel, já as aparafusadas podem deixar os
parafusos à mostra, que deverão ser depois tratados ou cobertos por outros
elementos, como forros, chapas cimentícias ou drywalls. Esta opção poderá ser
alterada após a finalização do comando, caso haja uma mudança posterior no
andamento do projeto.

etapa 4.2

Vem da

Fluxograma 11 – Tipo de inserto (etapa 4.3)

Qual opção?

4.3.1. Aparafusado

4.3. Tipo de inserto
4.3.2. Soldado

A.2. Indicar distância da

A.1. Sugestão da estrutura

estrutura principal para

principal do edifício para

os painéis

suporte aos painéis
A.2.1. Utilizar outra dimensão
(em mm, entre 25 e 50mm)

A.2.2. Utilizar padrão da

A.3. Ferramenta sugere

ferramenta (40mm)

localização estrutura

5

(vigas, lajes e pilares)
Fonte: elaborado pela autora

Com a definição da modulação dos painéis e da sugestão para localização
dos insertos, o programa sugerirá a localização de pilares e vigas para suporte aos
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PPACs, conforme ilustra o final do fluxograma 11. Essa sugestão é feita através da
indicação dos elementos, pilares e vigas. Estes deverão ter dimensão de
0,20x0,30m por definição do programa e que poderá ser alterada posteriormente.
Sugere-se que os painéis sejam tratados como dependentes da estrutura principal,
ou seja, não será possível a indicação do painel sem a estrutura ou a eliminação da
estrutura, sem que o aplicativo avise da eliminação de um elemento ligado a uma
restrição. Esta sugestão procura lembrar o projetista de que a modulação e a
posição dos painéis dependem da existência de estrutura fixa para ancorá-los.
A folga entre a estrutura e os painéis prevista como padrão pela ferramenta é
de 40mm. Esta medida pode ser alterada pelo usuário, respeitando o mínimo de
25mm e máximo de 50mm. Estas baseiam-se na proposta de que são necessários
entre 35mm a 50mm para estruturas de concreto moldadas in loco e entre 25mm a
40mm para estruturas metálicas ou pré-moldadas de concreto, conforme indicado no
item 4.2.1 do presente trabalho.
A sugestão para a estrutura principal da edificação feita pelo aplicativo poderá
ser revisada e ajustada (local e dimensões) após a finalização do mesmo,
adequando-se às solicitações dos projetista estrutural e demais projetistas. Ao
finalizar o aplicativo, deverá ser criado um grupo de elementos PPACs que,
enquanto agrupado pode ter as características de modulação e dimensões alteradas
pela ferramenta.
Após a definição dos insertos, a ferramenta solicitará informações sobre as
juntas.
6.1.5 Juntas Verdadeiras
As juntas verdadeiras são aquelas que ficam entre os painéis e podem ser
divididas em dois tipos: juntas de um estágio ou de dois estágios. Além disso, sua
geometria pode variar, servindo também como barreira de drenagem, ou permitir
acabamentos de quinas variados. Em função disso esta etapa é dividida em dois
fluxogramas, o primeiro deve tratar de tipo e geometria e o segundo dos
acabamentos (para juntas verticais e para juntas horizontais).
O fluxograma 12 trata da etapa sobre definição de tipo e geometria das juntas.
Nela é necessário indicar se serão juntas de um ou dois estágios e se a junta
horizontal deverá ser de drenagem ou junta simples, além de indicar as larguras

126

para as juntas. Estas definições devem ser feitas em conjunto com o fabricante,
consultor, projetista e construtor, pois podem influenciar a durabilidade do sistema.
Conforme já tratado neste trabalho, as juntas devem ter uma medida mínima
para permitir a movimentação de expansão e retração dos painéis ao longo do
tempo, além de ser necessária para a folga de montagem. Ela também não deve ser
muito larga para facilitar seu preenchimento. A ferramenta adotará a tolerância de
6,25mm entre as juntas, conforme sugerido por Arantes (2009), com base no PCI
(1989).
A regra para cálculo adotada pela ferramenta será também baseado no utilizado
como referência pelo PCI (2007) através da seguinte equação:
Largura mínima da junta = (100/A) x B + C
Onde:
A = capacidade de movimentação do selante;
B = deformação dos painéis devido à variação dimensional por diferença de
temperatura – adotada 10-5 mm/mm ºC x 30ºC x comprimento do maior painel;
C = tolerância (±6 mm).
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etapa 4

Vem da

Fluxograma 12 – Tipos e geometria das juntas (etapas 5.1, 5.2 e 5.3)

5.1.1. Um estágio

5. Juntas verdadeiras
Qual
opção?

5.1.2. Dois estágios

5.1. Tipos das juntas
5.2. Juntas de drenagem
5.2.1. Junta de drenagem horizontal
e junta simples vertical
5.2.2. Juntas simples na horizontal

Qual opção?

e na vertical
5.3.1.1. Silicone de baixo
5.3.1. Indicar
5.3. Largura das juntas

módulo

selante a ser
utilizado

Inserir novo valor (entre mínimo

Opções

5.3.2.1. Alterar dimensionamento.

5.3.1.2. Silicone de

calculado e máximo 50mm)

5.3.1.3. Outro material –
especificar módulo de
elasticidade

Não
Sim

médio módulo

5.3.2. Ferramenta calcula dimensão

Capacidade de

(em mm) (com base no mínimo)

movimentação

Utiliza
sugestão?

do selante

5.4
Coeficiente de deformação dos painéis;
Comprimento do maior painel;
Variação de temperatura (permite edição);
Tolerância.
Fonte: elaborado pela autora
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Além do cálculo previsto a abertura da junta deverá variar entre no mínimo
6,4mm e no máximo 50mm seguindo as recomendações encontradas nos estudos
(DOW CORNING, 2005 apud ARANTES, 2009). Esta limitação mínima e máxima
leva em conta as deformações dos painéis e a facilidade e dificuldade de seu
preenchimento. Caso o usuário deseje ele poderá editar essa dimensão, após
cálculo do valor mínimo (item 5.3.2.1), porém respeitando o valor máximo permitido.
A abertura da junta depende do tipo de selante utilizado e este deve ser
escolhido com cuidado. Selantes de médio módulo são mais adequados para
fachadas com menor movimentação e selantes de baixo módulo em fachadas com
painéis que possuem maior movimentação (ARANTES, 2009), por terem maior
capacidade de deformação.
Além disso, o usuário poderá editar a variação de temperatura a ser
considerada na equação. A ferramenta indicará 30ºC como medida básica, por
entender que esta é uma variação aceitável para as situações mais extremas no
país. Porém, pode ser necessária uma variação menor, e neste caso é útil a edição
desta indicação.
Após essa definição, parte-se para a indicação dos acabamentos das juntas,
tanto verticais como horizontais, representado pelo fluxograma 13.

129

etapa 5.3

Vem da

Fluxograma 13 – Acabamento das juntas (etapas 5.4 e 5.5)

5.4.1. Geometria tipo 1 (quina
Qual opção?

90º)

5.4. Acabamento das juntas

5.4.2. Geometria tipo 2 (quina

horizontais

45º graus)
5.4.3. Geometria tipo 3 (indicar
profundidade e abertura)

5.5.1. Utilizar mesma geometria
das juntas horizontais
5.5.2. Geometria tipo 1 (quina
5.5. Acabamento das juntas

90º)

verticais
5.5.3. Geometria tipo 2 (quina 45º
Qual opção?

graus)
5.5.4. Geometria tipo 3 (indicar
profundidade e abertura)
5.6

Fonte: elaborado pela autora

A ferramenta procura dar flexibilidade ao usuário e propõe três tipos de
acabamentos para as juntas. Os tipos 1, 2 e 3 propostos são representados pela
figura 50.
Figura 50 – Tipos de geometria das juntas
Tipo 1

Fonte: ARANTES (2009)

Tipo 2

Tipo 3
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Finalmente, nesta etapa o aplicativo deve alertar ao usuário a necessidade de
juntas corta fogo. Essa característica deverá ser indicada nas propriedades do painel
e também deverá constar na tela da ferramenta, como será visto mais adiante neste
trabalho. Esta etapa serve de alerta para o projetista, para que este tenha
consciência sobre a especificação destas juntas e deverá entrar como dado não
geométrico do elemento gerado pela ferramenta BIM proposta. Elas servem, como o
próprio nome diz, para evitar a propagação de fogo entre um andar e outro, através
da folga entre os painéis e a estrutura fixa do edifício e está diretamente ligada ao
desempenho de segurança do sistema.
Em alguns projetos existem, além das juntas verdadeiras, juntas falsas,
previstas por questões estéticas, que serão tratadas na próxima etapa da
ferramenta.

6.1.6 Juntas Falsas
Como dito anteriormente, as juntas falsas podem ou não existir em um projeto
de fachada com PPACs. No caso de sua existência, a ferramenta propõe algumas
possibilidades, dentre elas a indicação de níveis para os frisos ou a indicação no
modelo. Esta etapa é dividida em dois fluxogramas, o primeiro (fluxograma 14)
indica a existência ou não das juntas falsas e, no caso positivo, sua espessura e
geometria. Essas duas características pode serem iguais às utilizadas pelas juntas
verdadeiras.
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etapa 5

Vem da

Fluxograma 14 – Juntas falsas - existência e espessura (etapas 6.1 e 6.2)

6. Juntas falsas
6.1.1. Não há
6.1 Existência
6.1.2. Existem

7

Qual opção?

6.2. Geometria
6.2.1. Utilizar mesma geometria das juntas verdadeiras
6.2.2. Geometria tipo 1 (quina 90º)
6.2.3. Geometria tipo 2 (quina 45º graus)
6.2.4. Geometria tipo 3 (indicar profundidade e abertura)

6.3. Espessura

6.3.1. Utilizar mesma espessura
6.4

das juntas verdadeiras
6.3.2. Utilizar outra espessura.

Qual a espessura?

Indicar (em mm)
Fonte: elaborado pela autora

Após a definição da espessura é necessário indicar os locais ou níveis em
que estarão as juntas falsas. Esta etapa é representada pelo fluxograma 15. O
usuário deverá então acessar o modelo para indicar as alturas na fachada. Através
desta opção também é possível indicar juntas falsas verticais.
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etapa 6.2

Vem da

Fluxograma 15 – Indicação dos locais das juntas falsas (etapa 6.4)

6.4.1. Indicar no desenho

6.4. Locais das juntas
falsas
6.4.1.1. Vai para desenho
com ferramenta linha

7

Fonte: elaborado pela autora

O conceito BIM nesta etapa é utilizado para criar ou uma possível associação
com as dimensões das juntas verdadeiras já previstas ou uma nova regra através da
espessura indicada pelo projetista. A visualização do modelo tridimensional também
facilita a indicação das juntas contínuas pelas faces do edifício.
Com as juntas falsas e verdadeiras definidas na ferramenta, passa-se à etapa
de seleção dos acabamentos dos painéis, que será detalhada a seguir.
6.1.7 Acabamentos
Uma das vantagens para a utilização dos painéis arquitetônicos é a sua
variedade de acabamentos. A ferramenta proposta procura manter essa flexibilidade
e dotar o usuário de algumas ferramentas que possibilitem a criatividade. Também é
previsto que os acabamentos poderão ser alterados em cada um dos painéis após a
finalização da edição.
Para tanto a ferramenta inicia-se através da seleção dos painéis para
acabamento, podendo ser editados todos os painéis ou apenas alguns de cada vez.
Essa seleção é representada pelo fluxograma 16.
.
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etapa 6

Vem da

Fluxograma 16 – Seleção dos painéis para acabamentos (etapa 7.1)

7. Acabamentos

7.1. Acabamento único
para todos os painéis
7.3
7.2. Múltiplos
acabamentos

7.2.1. Selecionar os
painéis no modelo

Fonte: elaborado pela autora

Para a opção de selecionar múltiplos acabamentos, o usuário poderá voltar
no modelo para selecionar os painéis após a finalização da primeira escolha de
acabamentos. Esta sequência se repetirá até a finalização do comando. Os painéis
para os quais o usuário não escolher acabamento terão por padrão a especificação
de “sem tratamento”.
A partir dessa escolha, parte-se para a seleção dos acabamentos em si. A
ferramenta propõe quatro tipos: sem tratamento, colorido, texturizado e desenho
personalizado que deverão ser indicados posteriormente dentro dos elementos
criados pela ferramenta BIM como dados não geométricos. O fluxograma 17
demonstra os três primeiros tipos de acabamentos.
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e 7.2.1

etapas 7.1

Vem das

Fluxograma 17 – Tipos de acabamentos (etapa 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3)

7.3. Selecionar tipo de
acabamento

Opções combináveis

7.3.1. Sem tratamento

7.3.2. Acabamento

7.3.2.1. Selecionar cor

colorido

(abrir escala de cor)

7.3.3. Acabamento
texturizado
7.3.3.1.1. Mínimo
7.3.3.1.2. Médio

7.3.3.1. Lavado

7.3.3.1.3. Máximo

7.3.3.2.1. Mínimo
7.3.3.2. Jateado

7.3.3.2.2. Médio
7.3.3.2.3. Máximo

7.3.4

7.2.1

Sim

Não

Seleciona outros painéis (quando
selecionado múltiplos acabamentos)?
Fonte: elaborado pela autora

8
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Outra opção possível através da ferramenta é a de se utilizar uma imagem de
referência ou desenhar sobre o painel, de modo que estes sejam reproduzidos
através de baixo ou alto relevo nos painéis, no momento da concretagem. O
fluxograma 18 representa a etapa 7.3.4 correspondente.
etapa 7.3

Vem da

Fluxograma 18 – Desenhos personalizados (etapa 7.3.4)

7.3.4.1.1. Escolher

7.3.4. Desenhos personalizados

profundidade do pincel
(máxima ±20mm)

7.3.4.1. Desenho no
modelo (ferramenta pincel)

7.3.4.1.2. Abre modelo.
Usuário pode desenhar
7.3.4.2. Desenho através

sobre painéis

de imagem de referência

Não

7.3.4.2.1. Escolher imagem
de referência

7.3.4.2.2.1. Cortar

7.3.4.2.2. Compatibilizar com
dimensões do(s) painel(is)

7.3.4.2.2.1. Escalar

7.3.4.2.3. Escolher
profundidade máxima
(máximo ±20mm)
Validar ?
7.3.4.2.4. Gerar mapa de relevo

7.2.1

Sim

7.3.4.2.5. Preview

Sim

Não

Seleciona outros painéis (quando
selecionado múltiplos acabamentos)?
Fonte: elaborado pela autora

8
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Indica-se um relevo máximo de ±20mm. Esta definição é feita porque, quando
em baixo relevo, dimensões superiores podem prejudicar o cobrimento das
armaduras, e no caso de alto relevo dimensões maiores, dependendo do desenho,
podem gerar pontos frágeis para quebra. Caso o projetista deseje, mesmo assim,
dimensões superiores à indicada pela ferramenta, os painéis deverão ser editados
posteriormente e estudados com o fabricante para evitar problemas de durabilidade.
Com as opções propostas procura-se manter a flexibilidade de opções que os
PPACs permitem para o desenho de fachadas, para além de apenas texturas e
cores.
No caso de haver mais de um acabamento, como dito anteriormente o usuário
terá a opção de retornar à escolha inicial (etapa 7.2.1) para selecionar outros painéis
para definição de acabamentos. Esta etapa será finalizada através da solicitação do
usuário para passar à próxima etapa (etapa 8), na qual serão abordados alguns
detalhes construtivos dos painéis objeto do estudo.

6.1.8 Detalhes construtivos
Os detalhes construtivos dos PPACs abordados pela ferramenta são:
acabamento de topo e peitoris. Com a ferramenta, como dito anteriormente, não se
pretende substituir o papel do consultor ou fabricante nas especificações, e sim
auxiliar o projetista inicial para que este tenha mais conhecimento sobre este
sistema construtivo.
Nesta última etapa da ferramenta, os detalhes são divididos em dois
fluxogramas, um para cada assunto mencionado anteriormente. Inicia-se esta etapa
com o fluxograma 19, referente aos acabamentos os painéis de topo, localizados no
ponto superior extremo das fachadas. Neste caso existe a opção para acomodação
de rufo. Estes elementos servem para evitar que água do topo escorra pela fachada.
Segundo PCI (2007), recomenda-se uma inclinação mínima de 25% para dentro da
cobertura (face oposta à fachada).
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etapa 7

Vem da

Fluxograma 19 – Acabamento de topo (etapa 8.1)

8. Detalhes construtivos
8.1. Acabamento de topo
Sim

8.1.1. Chanfro para rufo metálico
(inclinação de 25%)

Com chanfro?
Não

8.1.3. Painéis de topo sem chanfro

8.2
Fonte: elaborado pela autora

Não está prevista a indicação de caixilhos dentro da ferramenta PPAC. Caso
o usuário queira indicar caixilhos, esta proverá as restrições necessárias ao
aplicativo de modelagem BIM para que, após a finalização da ferramenta PPAC, o
projetista utilize os elementos pré-configurados dos programas. Desta forma seguese a lógica da maioria dos aplicativos modeladores BIM: cria-se primeiro uma parede
de vedação, que servirá de hospedeiro para a posterior indicação de um elemento
“janela” ou “porta”.
Conforme estudos realizados são indicados três tipos de caixilhos com
interface para PPACs:


Peles de vidro: nesse caso, a pele de vidro deve ser desenhada como
um elemento parede e sua área será subtraída da fachada em PPACs.
A ferramenta permitirá a substituição de faixas de painéis para sua
substituição pelas peles de vidro;



Caixilhos dentro dos painéis: idealmente os caixilhos devem estar
localizados dentro dos painéis. A ferramenta não permitirá sua
instalação entre dois painéis, ou muito próximo à borda (mínimo 10cm
estipulado pela ferramenta, para garantir cobrimentos e ferragens
necessárias);
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Caixilhos no limite do painel: os caixilhos também podem estar no limite
do painel. Caso o caixilho fique muito próximo à borda (menos de 10cm)
o painel será recortado para sua acomodação. Deste modo não será
permitida a indicação de caixilhos que deixem os painéis com menos de
10cm da borda de concreto.

Toda a operação de localização dos caixilhos deverá ser feita após a
finalização da ferramenta e não faz parte do escopo desta.
Nesta etapa são definidos também os peitoris. Mesmo que a indicação de
instalação caixilhos ou pele de vidros venha posteriormente, a ferramenta já entende
que, quando houver caixilho, deverá respeitar o tipo escolhido nesta etapa. O
fluxograma 20 a seguir demonstra as opções do usuário para este detalhe
construtivo.
etapa 8.1

Vem da

Fluxograma 20 – Peitoris (etapa 8.2)

8.2. Peitoris

8.2.1. Não há (não recomendado)
8.2.2. Sim

8.2.2.1. Definir template (modelo)

Opções

8.2.2.1.1. Opção a
8.2.2.1.2. Opção b

Fim

8.2.2.1.3. Opção c
8.2.2.1.4. Opção d
8.2.2.1.5. Opção e

Fonte: elaborado pela autora

8.2.2.1.5. 1. Editar
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As opções indicadas acima, nos itens 8.2.2.1.1 até 8.2.2.1.4 referem-se
àquelas propostas por Oliveira (2002), e ilustradas na figura 51. A medida da
projeção do painel proposta é de 40mm e a pingadeira deverá ter 20mm, conforme
indicações da figura 52.
No caso de nenhuma das opções propostas atender ao desejo do usuário, criase a opção ‘e’. Nesta opção ele poderá editar o painel e propor o peitoril e pingadeira
que seja mais adequada à sua proposta.
Figura 51 – Opções de peitoris

Fonte: OLIVEIRA (2002)
Figura 52 – Especificações de medidas para as pingadeiras e peitoris

Fonte: OLIVEIRA (2002)

Após a definição dos peitoris, a ferramenta pode ser concluída e a fachada
com os painéis será visualizada no modelo. Será criado um grupo com os painéis,
que pode ser dissolvido, caso se deseje editar algum painel separadamente.
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Enquanto o grupo estiver unido, será possível a modificação da modulação e dos
outros parâmetros da ferramenta.
A seguir, para melhor compreensão da proposta, elaborou-se um estudo de
caso dentro do aplicativo Revit Architecture. Esse ilustra visualmente as etapas
propostas nos fluxogramas.

6.2

Representação gráfica da ferramenta
Como forma de ilustrar o funcionamento da ferramenta em questão, neste item

será apresentada uma interface gráfica de usuário (GUI) simplificada para as etapas
propostas anteriormente. Utiliza-se como exemplo a concepção de um galpão com
fechamento em PPAC, conforme figura 53. Esta etapa também serviu para uma
primeira verificação e validação do fluxograma.
Figura 53 – Galpão exemplo

Fonte: elaborado pela autora.

O projeto exemplo será ilustrado com a utilização do aplicativo Revit 2013 –
versão estudantil, cuja interface é representada pela figura 54. Os fluxogramas
elaborados e a interface proposta têm o objetivo de prover elementos suficientes
para uma posterior programação por especialistas.
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Figura 54 – Interface do Revit 2013

Fonte: extraído do aplicativo Revit 2013 pela autora.

O aplicativo Revit possui elementos pré-configurados da indústria AEC, como
mencionado anteriormente neste trabalho. Sendo assim, o ícone para a ferramenta
proposta convém que esteja localizada dentro da guia Architecture / Wall:
Architecture, conforme figura 55.
Figura 55 – Localização da ferramenta para execução de paredes

Fonte: extraído do aplicativo Revit 2013 pela autora.

A ferramenta “wall” (ou “parede”, em português) permite ao usuário a seleção de
alguns tipos de parede, que podem ser criadas ou carregadas no aplicativo. O Revit
possui os seguintes tipos de parede pré-configuradas:
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Basic Wall – parede básica, como, por exemplo, as paredes de alvenaria,
que possuem um material principal, que pode ser combinado com
acabamentos e/ou membranas;



Curtain Wall – pele de vidro, que pode ser editada em diversos tipos
conforme a necessidade do projeto;



Stacked Wall – paredes empilhadas que combinam mais de um tipo de
material de vedação para a composição de paredes segmentadas
horizontalmente.

A ferramenta proposta, que será nomeada aqui como Ferramenta PPAC, deverá
ser indicada dentro da aba de tipos de parede, no local ilustrado pela figura 56. A
seleção deste tipo de parede lançará a execução do aplicativo proposto, cuja
interface será detalhada a seguir.
Figura 56 – Localização da ferramenta PPAC

Painéis pré-fabricados (PPAC)
PPAC (Ferramenta PPAC)

Fonte: extraído do aplicativo Revit 2013 e adaptado pela autora.
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Uma vez selecionada a opção de painéis pré-fabricados na lista de tipos, o
usuário deverá desenhar a forma desejada para a vedação. No caso do exemplo
utilizado, a forma proposta está ilustrada pela figura 57. Os painéis conectados
deverão ser desenhados de forma contínua.
Depois de validada a vedação proposta, a ferramenta será aberta, dando início à
configuração dos parâmetros detalhados pelos fluxogramas do item 7.1. A interface
proposta é um painel com oito abas, cada uma representando uma etapa da
ferramenta.
Figura 57 – Indicação das paredes desejadas para o galpão

Fonte: elaborado pela autora.

Uma ideia para orientação do usuário é que a ferramenta será provida de balões
de informação nos itens seguidos pelo símbolo de interrogação. Quando o cursor for
posicionado acima do símbolo, ele abrirá um pequeno texto explicativo sobre o
parâmetro, sua importância e o tipo de informação que ele necessita. Isso provê
apoio ao usuário que desconhece o sistema e também faz com que este tenha
meios para maior compreensão sobre o assunto PPAC.
No caso proposto, simula-se a opção em que o projetista tem conhecimento da
capacidade máxima de içamento em fábrica (8 ton) e a capacidade máxima para a
montagem (utilizar-se-á um guindaste com capacidade para 6 ton). No entanto, por
decisão do arquiteto, este não quer que os painéis tenham peso superior a 5,5 ton.
Neste caso, ele indica este peso máximo na caixa para “peso máximo desejado”.
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Esta opção pode ser também ativada por usuários com maior conhecimento e que
não desejem preencher as limitações por equipamentos.
Para a limitação do comprimento dos painéis impõe-se a medida de 6,0m. Não
há conhecimento sobre as restrições de altura, portanto seguirá a sugestão da
ferramenta.
Após o preenchimento de um dos campos, automaticamente flechas indicarão
os parâmetros mais restritivos, conforme ilustrado pela figura 58. A sugestão do
aplicativo só é levada em conta quando não há indicação pelo usuário. Pode-se
observar na tela ilustrada que, apesar de ser um peso menos restritivo, o programa
adota o parâmetro de 5.500kg para a limitação de peso, ao invés de 5.000kg
conforme sugerido pela ferramenta.
Figura 58 – Interface gráfica do usuário para item 1

Fonte: elaborado pela autora.

Uma vez as limitações indicadas, o usuário deverá clicar no botão “next”
(“próximo”) na porção inferior da ferramenta, de modo a passar para a próxima tela,
conforme ilustrado pela figura 59. Esse passo visa a confirmação dos parâmetros
inseridos. Caso seja necessário, é possível rever estes parâmetros através da
seleção do botão “Cancelar”.
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Figura 59 – Tela de confirmação para limitações

Fonte: elaborado pela autora.

Uma vez indicadas as limitações de peso, altura e comprimento para os painéis,
passa-se à segunda etapa da ferramenta: indicar a existência de isolamentos e
especificar a espessura dos painéis.
Na segunda tela da ferramenta, o usuário encontrará espaço para inserir
especificações sobre o isolamento termoacústico e sobre a espessura dos painéis,
conforme exemplificado na figura 60. A primeira questão levantada pela ferramenta é
a existência de isolamentos, pois caso não haja, o usuário deverá clicar na caixa
“não há isolamento” e a parte 1 da atual tela ficará esmaecida. Uma vez selecionada
esta opção, somente será necessário o preenchimento das especificações da
espessura do painel.
Figura 60 – Interface gráfica do usuário para item 2

Fonte: elaborado pela autora.
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As dimensões mínima e máxima para a espessura da camada de material
isolante permitida pela ferramenta é de 25mm e 150mm respectivamente. No caso
do usuário selecionar a opção de painel com material isolante, a sugestão do
aplicativo para a espessura final do painel deve variar entre no mínimo 125mm e no
máximo 300mm, representada no item 2 desta etapa. Estes parâmetros têm como
base os estudos descritos no capítulo 3 do presente trabalho.
Na área de especificação de materiais isolantes o usuário poderá escolher entre
os tipos térmico ou acústico. Esta definição determinará a indicação de dados não
geométricos no painel, referentes aos desempenhos térmico e acústico. A seleção
do material poderá ser feita a partir da caixa “especificar material”. Caso o material
desejado não esteja entre os indicados, o usuário deverá selecionar “outros” e esta
opção abrirá uma caixa de diálogo (figura 61) para permitir que seja cadastrado um
novo material para a ferramenta. Deverão ser inseridos os parâmetros indicados,
sendo a densidade do material o mínimo necessário. Os demais, caso não haja
conhecimento, o usuário poderá indicar como “desconhecido”. Estes indicadores
servirão para utilização em aplicativos específicos de análise de desempenho
acústico e/ou térmico.
Figura 61 – Caixa de diálogo para inclusão de novo material isolante

Fonte: elaborado pela autora.

Além disso, a ferramenta solicita a indicação de alguns parâmetros geométricos
no caso da existência de isolamento. São eles: a indicação da dimensão da borda
de concreto (b), conforme indicada na figura 62 a seguir e também a espessura
desta camada. Dimensões limitantes são indicadas em cinza à direita do campo de
preenchimento para orientar o usuário e a borda é indicada, por padrão da
ferramenta, com 100mm.
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Figura 62 – Indicação da borda de concreto (b) para material isolante

Fonte: elaborado pela autora

No caso do galpão a ser projetado, não haverá material isolante e desejou-se
seguir com a espessura do painel sugerida pela ferramenta. Nota-se aqui que esta
dimensão já está calculada conforme as indicações de limitação a 6,00m feita
durante o item 1. Caso o usuário deseje diminuir ou aumentar a sugestão para
espessura do painel como mínima, ele poderá retornar para a tela 1 e alterar a
especificação de limitação para comprimento do painel.
Mais uma vez, ao passar para a próxima etapa a ferramenta indica os
parâmetros solicitados e pede a confirmação do usuário para as definições,
conforme figura 63. Propõe-se que essa confirmação seja feita apenas para as duas
primeiras telas, com o objetivo de alertar o usuário da importância das restrições
indicadas.
Figura 63 – Tela de confirmação para item 2

Fonte: elaborado pela autora.
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Com a confirmação efetuada para a tela de isolamentos e espessura do painel,
a ferramenta avança para o terceiro item: modulação. A partir deste item é
necessário acesso ao modelo para visualização das definições É a partir deste item
que são necessárias visualizações prévias por parte do usuário.
A primeira definição a ser feita nesta etapa é referente à organização dos
painéis de canto. Esta aparece na parte superior da tela do item 3 e dispõe ao
usuário três alternativas:


Painéis junta prumo;



Painéis chanfrados;



Painéis com aba.

Se o projetista desejar mais de um tipo de configuração de painel de canto ele
deverá selecionar uma primeira opção das mencionadas anteriormente e editar a
modulação na opção de edição da malha no modelo, que será descrita mais adiante.
Neste caso para essa etapa surgirá a ferramenta marcará automaticamente as
opções que foram utilizadas pelo usuário. Para voltar à configuração original, caso
se mude de ideia, é possível remarcar a opção de painel de canto e a ferramenta
voltará todos os painéis de canto para a opção selecionada.
Para cada uma destas a ferramenta proporciona a visualização da opção
quando o cursor é posicionado sobre o ponto de interrogação ao lado da alternativa.
Para a opção “painéis com aba”, o usuário deverá indicar uma dimensão superior ao
dobro da espessura do painel (para se constituir em uma aba) e no máximo com
300mm, conforme recomendação do PCI (2007). Para o exemplo do galpão, será
utilizada aba com 240mm de largura, conforme indicado na figura 64.
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Figura 64 – Interface gráfica do usuário para o item 3

Fonte: elaborado pela autora.

Uma vez definidas as configurações dos painéis de canto, a ferramenta solicita a
indicação dos parâmetros para a definição da modulação dos painéis. As opções
apresentadas para essa operação podem ser combinadas entre si. Para uma melhor
compreensão do usuário, elas foram divididas em quatro partes:


Definições de altura;



Definições de comprimento;



Definições de racionalização;



Indicação de linhas e colunas (edição no modelo).

Ao clicar em uma opção, as demais que não podem ser selecionadas, ficam
acinzentadas e o usuário não pode escolhê-las, conforme exemplos da figura 65.
Deste modo, o usuário tem conhecimento das opções disponíveis. Caso ele queira
reiniciar o processo de escolha, ele deverá remover as seleções e todas as opções
voltarão a estar disponíveis.
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Figura 65 – Opções de seleção para parâmetros de modulação

Fonte: elaborado pela autora.

Para o projeto exemplo, a opção “adotar altura do painel igual à altura do pédireito do andar” ficará indisponível desde o início desta subseção. Isso ocorre
devido à indicação no item 1 da ferramenta sobre a limitação de altura dos painéis
(em 2,90m) e os pés-direitos dos andares possuem altura superior a essa medida (o
andar térreo tem 4m e os demais 3m de altura). Nesse caso, para o projeto,
estudam-se duas possibilidades:
a) “Definir número total de linhas de painéis (6) para todos os painéis” –
neste caso a ferramenta dividirá a altura total do plano de painéis (maior
altura) pelo número indicado, para a definição da dimensão vertical. Para
a dimensão horizontal ele deverá selecionar cada plano reto e dividir pelo
menor número de painéis possíveis, adotando medidas iguais sempre
que permitido. O menor número de painéis deverá levar em conta a
dimensão máxima indicada na limitação, procurando ficar o mais próximo
desta, para permitir uma modulação mais econômica, conforme
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parâmetro interno da ferramenta. A partir desta definição ficam definidas
15 linhas verticais de painéis;
b) Adotar número específico de linhas e colunas (6 linhas e 15 colunas) –
neste caso o usuário poderá acessar o modelo e mover as linhas e
colunas de modo a criar a modulação que deseja.
Para a opção ‘a’, é possível selecionar o botão “preview”, que permitirá ao
usuário a visualização do modelo e das linhas para modulação dos painéis
(horizontais e verticais), conforme figura 66. Caso a modulação não seja a que ele
deseja, ele pode retornar à ferramenta e inserir novos parâmetros. Não é possível a
edição da malha nesta alternativa.
Figura 66 – Visualização “preview” para opção de modulação

Fonte: elaborado pela autora

Nota-se que a opção ‘a’ gera painéis muito curtos na vista oeste. Levando isso
em cota, opta-se pela opção ‘b’. Nesta, o usuário indica um número escolhido de
linhas e colunas e depois poderá editar as linhas e colunas no modelo, ajustando as
deficiências, conforme figura 67. Neste caso, optou-se por utilizar duas linhas de
painéis com 1,5m de altura e as demais com 1,75m de altura, com o objetivo de
alinhar as alturas com a pele de vidro da fachada oeste.
Uma vez definida e validada a modulação após a visualização no modelo, o
usuário pode passar para a próxima tela, em que serão definidos os insertos. Até o
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término das abas de parametrização, o usuário poderá regredir e redefinir os
elementos.
Figura 67 – Exemplo da edição da malha para painéis

Fonte: elaborado pela autora

A GUI para a quarta etapa da ferramenta está representada pela figura 68. Nela
existem três subetapas. A primeira trata de insertos de alinhamento. Estes são
normalmente utilizados em painéis compridos, cuja esbelteza pode prejudicar o
alinhamento com os demais. Neste caso, é possível utilizar o parâmetro sugerido
pela ferramenta, que no caso indica este tipo de inserto para painéis acima de 8m de
comprimento, ou é possível que o projetista edite esta medida, caso deseje este
dispositivo de fixação em painéis mais curtos ou mais longos que 8m.
Figura 68 – Interface gráfica do usuário para o item 4

Fonte: elaborado pela autora
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No caso do galpão, utilizar-se-á a medida proposta pela ferramenta de 8m.
Como neste projeto a limitação imposta para o comprimento dos painéis na tela 1 foi
de 6m, não haverá este tipo de ligação.
A seguir, é solicitada ao projetista a indicação de alguns parâmetros para os
insertos de gravidade e contraventamento dos painéis. No mínimo quatro insertos
destes tipos (sendo dois de cada) são necessários por painel. A ferramenta está
programada para sugerir o mínimo, porém o projetista poderá indicar mais ligações
no modelo, uma vez que a sequência estiver finalizada.
Os parâmetros pré-definidos de organização (item 2.1) dos insertos no painel,
procuram dar maior consciência ao projetista sobre a forma com que as cargas
serão distribuídas para a estrutura fixa. As opções apresentadas pela ferramenta são
ilustradas pela figura 69.
Figura 69 – Opções de organização dos insertos nos painéis

Fonte: elaborado pela autora.

Já a localização (item 2.2) é importante para a concepção do projeto estrutural.
Sua indicação influenciará a disposição de pilares e alturas e localizações de vigas.
As opções disponíveis são ilustradas pela figura 70. Nota-se que a seleção da
tipologia de insertos nas vigas e/ou lajes pode ser utilizada quando os painéis
possuírem a altura de um pé-direito, caso contrário será necessária a criação de
vigas intermediárias para sustentação dos PPACs. Para o galpão exemplo, será
utilizada

a

opção

de

“insertos

de

gravidade

superiores

e

insertos

de

contraventamento inferiores” combinada com a opção de “todos os insertos em
pilares”.
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Figura 70 – Opções de localização dos insertos nos painéis
Todos os insertos
localizados em pilares
Todos os insertos
localizados em vigas
ou lajes

Dois insertos de
contraventamento em
viga ou laje e dois de
gravidade em pilar

Fonte: elaborado pela autora

Em seguida a ferramenta solicita ao usuário a escolha do tipo de inserto. Esta
opção não afetará graficamente o desenho do painel, mas será indicada como
informação não geométrica em suas propriedades. Insertos aparafusados são fáceis
e práticos para a montagem (OLIVEIRA, 2002), porém é necessário que o projetista
tenha consciência de que haverá algumas cabeças de parafuso ressaltadas.
Insertos soldados também são utilizados frequentemente em obras no Brasil, porém
as soldas devem ser executadas com cuidado para evitar a retirada da proteção de
galvanização dos dispositivos de fixação (ARANTES, 2009), quando estes utilizarem
este tipo de proteção. Para o exemplo, utilizou-se a opção de insertos aparafusados.
Ao passar para a próxima etapa será aberta uma caixa solicitando ao usuário
que indique a distância desejada entre os painéis e a estrutura principal do edifício.
É desejável que esta fique entre 25mm e 50mm, seguindo o indicado por Arantes
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(2009) para os casos de interação com estruturas pré-fabricadas e moldadas no
local. A ferramenta indica como dimensão padrão 40mm, por esta atender os dois
tipos de estrutura principal mencionadas anteriormente, mas esta pode ser editada.
Uma vez indicada a dimensão é possível acionar o botão “preview” para uma
visualização prévia da estrutura principal ou avançar para a próxima etapa. A préestrutura (pilares e vigas) será gerada com base nos parâmetros indicados de
pilares e vigas, além da distância entre painéis e estes elementos. Nesta opção é
possível também voltar para a tela anterior e reajustar os parâmetros, ou avançar,
conforme figura 71.
Figura 71 – Interface gráfica para tela de geração da estrutura fixa

Fonte: elaborado pela autora

A ferramenta deverá calcular a localização da estrutura para que esta se ajuste
à localização dos insertos. Os elementos sugeridos (vigas e pilares) poderão ser
editados depois para as dimensões desejadas, desde que os insertos não sejam
removidos. Estes estão ligados à existência do painel. A ferramenta produz por
padrão pilares de 0,20 x 0,30m e vigas de 0,20 x 0,30m paralelos aos painéis e folga
conforme o desejado pelo projetista. Esta deverá respeitar os mínimos e máximos
sugeridos por Arantes (2009) de 25mm até 50mm. Esta medida deve respeitar uma
distância mínima para a montagem dos painéis, mas também não deve ser muito
distante que dificulte o preenchimento das juntas corta-fogo. No caso do galpão
utilizado como exemplo, a prévia da estrutura gerada pode ser verificada na figura
72.

156

Figura 72 – Estrutura gerada para o galpão e vista 3D

Fonte: elaborado pela autora

Após a visualização, o usuário da ferramenta retornará à tela de “geração da
estrutura fixa” para poder avançar, confirmando o lançamento prévio.
A etapa seguinte está relacionada às juntas verdadeiras. Nela deverão ser
abordados itens como tipo e geometria das juntas. A interface gráfica do usuário
está representada na figura 73. Nesta etapa é importante que o usuário que não
tenha familiaridade com projeto com PPAC acesse os mecanismos de ajuda do
aplicativo, pois muitas definições técnicas afetarão o dimensionamento das juntas.
Figura 73 – Interface gráfica do usuário para o item 5

Fonte: elaborado pela autora. As ilustrações são de Arantes (2009).
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As definições no topo do aplicativo (subitens 1 e 2) levam em conta os tipos de
juntas previstas no painel como se com um ou dois estágios e se será utilizada junta
de drenagem na horizontal. Neste ponto será indicada na tela a existência de junta
corta fogo como um alerta aos projetistas.
Na parte central da tela em questão estão apresentados os dois selantes de
uso mais comum no mercado brasileiro (silicones de baixo e médio módulo). Caso o
usuário queira utilizar outro material, é possível selecionar um outro material na lista
(caso tenham sido cadastrados pelo usuário) ou cadastrar um novo material selante,
através da tela específica após a seleção de novo material (figura 74).
Figura 74 – Tela para inserção de novo material selante

Fonte: elaborado pela autora.

O cálculo das juntas está baseado em estudos feitos por Arantes (2009), com
base no PCI (1989) e é representado pela seguinte equação:
Largura mínima da junta = (100/A) x B ± C
Onde:
A = capacidade de movimentação do selante;
B = deformação dos painéis devido à variação dimensional por diferença de
temperatura – adotada 10-5 mm/mm ºC x 30ºC x comprimento do maior painel;
C = tolerância (utilizará dimensão padrão de ±6 mm).
A ferramenta calcula a dimensão mínima com base na equação apresentada
anteriormente e esta deverá respeitar o mínimo de 6,4mm e máximo de 50mm,
conforme estudos realizados e indicados neste trabalho anteriormente (DOW
CORNING, 2005 apud ARANTES, 2009). Caso o usuário deseje outra dimensão, ele
poderá fazê-lo escolhendo a opção “alterar a largura da junta” e inserindo o novo
parâmetro. Este deverá estar limitado a 50mm, conforme mencionado anteriormente.
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Finalmente, na parte inferior da tela o usuário especificará a geometria do
acabamento da junta. São dispostas três opções: quina 90º, quina 45º e rebaixo. No
caso da seleção deste último item é necessário que o usuário especifique a largura e
profundidade do rebaixo. Recomenda-se que o rebaixo não ultrapasse 39mm de
profundidade e 39mm de largura (em cada painel, além da largura da junta),
conforme recomendações do PCI (2007), resultando em uma razão de profundidade
por abertura de 1:2.
No caso do galpão em questão utilizaremos os seguintes parâmetros:


Juntas de um estágio;



Juntas de drenagem na horizontal;



Juntas corta-fogo;



Selante de médio módulo (devido à limitação de 6m por painel);



Quinas 45º (verticais e horizontais).

Figura 75 – Configurações para o item 5, no caso do galpão exemplo

Fonte: elaborado pela autora. As ilustrações são de Arantes (2009).

Com isso a ferramenta retornará o valor para a largura da junta a ser utilizada,
conforme figura 75 e memória de cálculo apresentada a seguir. A ferramenta não
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utilizará casas decimais para as medidas em milímetros e será indicada uma junta
mínima de 13mm.
Largura mínima da junta = (100/A) x B + C = (100/25) x (10-5 x 30ºC x 5870mm) +
6,00 mm = (4) x (1,761) + 6,00 = 13,044mm
Onde:
A = capacidade de movimentação do selante;
B = deformação dos painéis devido à variação dimensional por diferença de
temperatura – adotada 10-5 mm/mm ºC x 30ºC x comprimento do maior painel;
C = tolerância (utilizará dimensão padrão de 6,00 mm).
Por escolha do projetista, para o galpão será utilizada uma junta um pouco
maior, com 15 mm. Esta opção é indicada pela figura 75.
Em seguida é possível avançar para a etapa 6, em que serão tratadas as
juntas falsas. Esta etapa possui GUI conforme a figura 76. Nela observa-se também
que a tela é dividida em três partes. Na primeira, o usuário deverá indicar a
existência ou não de juntas falsas. Caso ela não seja utilizada, os subitens 2 e 3
ficarão acinzentados e o usuário poderá avançar para a próxima etapa diretamente.
Figura 76 – Interface gráfica do usuário para o item 6

Fonte: elaborado pela autora.

No caso de existirem juntas falsas, a ferramenta solicitará ao usuário a
indicação da geometria e, em seguida, da espessura desejada. Ele pode optar por
utilizar as mesmas das juntas verdadeiras ou utilizar outra determinada.
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O usuário tem acesso ao modelo para indicar as novas juntas falsas nos
painéis. Isso possibilita que ele visualize as indicações, compatibilizando
visualmente as alturas desejadas. Para tanto, utiliza-se um comando análogo ao já
existente dentro do Revit chamado “curtain grid”, ilustrado na figura 77. Nele existem
opções para o posicionamento das divisões da cortina. Estas podem ser horizontais
ou verticais, em um segmento ou vários ao mesmo tempo. O mesmo conceito será
utilizado para a indicação dos locais onde haverá juntas falsas pela ferramenta.
Figura 77 – Exemplo da aplicação da ferramenta “curtain grid”

Fonte: elaborado pela autora.

No caso do galpão em questão, serão utilizadas duas juntas falsas na
horizontal apenas nos painéis da fileira superior, com largura e geometria idem às
juntas verdadeiras. A figura 78 representa a indicação destas no modelo.
Figura 78 – Juntas falsas do galpão exemplo

Fonte: elaborado pela autora.
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Com as juntas falsas definidas, passa-se para a etapa de seleção dos
acabamentos para os painéis. Há duas opções para esta definição: a escolha de
acabamentos por painéis selecionados no modelo ou a escolha de apenas um
acabamento para todos os painéis. Através da opção para escolha dos painéis no
modelo, o usuário poderá voltar e acessar este quantas vezes for necessário para a
definição dos acabamentos.
A interface gráfica do usuário para este item está representada pela figura 79.
Os acabamentos indicados podem ser combinados entre si, ou seja, é possível
escolher para os painéis uma combinação de cor, textura e desenho personalizado.
Figura 79 – Interface gráfica do usuário para o item 7

Fonte: elaborado pela autora. Imagem do PCI (2007).

Uma vez selecionados os painéis, é possível alterar a cor, baseado nas
escalas de cores já disponíveis no aplicativo Revit. A cor indicada será utilizada
como base, porém a cor no painel deverá ser adaptada aos pigmentos disponíveis.
Testes deverão ser feitos para a validação das cores antes da fabricação dos
painéis.
A ferramenta disponibiliza dois tipos de textura para os painéis: acabamento
jateado ou lavado. Estes podem ter três tipos de granulometria, de acordo com o
aspecto desejado, desde mínima, para acabamentos mais sutis, até máxima, para
um aspecto mais áspero.
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A opção “desenho personalizado” visa à obtenção de acabamentos mais
elaborados, como a aplicação de fotos e desenhos nos painéis. Isso permite
acabamentos como os apresentados nas figuras 33 e 34 (ver capítulo 3) sejam
indicados.
Ao selecionar esta opção, é possível acessar o modelo e desenhar
diretamente neste, utilizando ferramentas do aplicativo como linhas e texto ou utilizar
imagem de referência. Se o usuário escolher esta última opção, uma tela nova se
abrirá para a seleção da imagem (figura 80). Deste modo, é possível selecionar uma
imagem a ser aplicada nos painéis, através de relevos. Os relevos podem ser
“baixo”, quando inseridas medidas negativas ou “alto”, quando a medida for positiva.
Figura 80 – Tela para aplicação de imagem nos painéis

Fonte: elaborado pela autora.

Para o galpão em questão, foi selecionada a opção de definir os acabamentos
por painéis selecionados no modelo, de modo que o aspecto deste ao término desta
etapa é representado pela figura 81. Foi utilizada a opção de seleção de cores,
textura jateada média e as letras foram aplicadas através da opção de desenho
personalizado – desenhar no modelo.
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Figura 81 – Painéis com acabamento – Galpão exemplo

Fonte: elaborado pela autora.

Para passar para a próxima etapa o usuário confirma as opções e chegará ao
último item da ferramenta. Nesta etapa existem duas definições importantes a serem
feitas sobre detalhes construtivos que servirão como barreira para o escorrimento da
água na fachada. A GUI desta etapa é representada pela figura 82.
Figura 82 – Interface gráfica do usuário para o item 8

Fonte: elaborado pela autora. Ilustrações de Oliveira (2002).
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A primeira parte desta tela indica as opções para acabamento dos painéis de
topo. O usuário possui duas opções: a primeira é não haver detalhe especial e a
segunda é a proposta de utilização de um chanfro de 25% para acomodação de rufo
metálico. Esta indicação é desejada para evitar que a água de topo escorra pela
fachada e a inclinação sugerida segue o proposto pelo PCI (2007).
A subetapa seguinte representa a escolha de acabamentos de peitoris. Não há
indicação de janelas pela ferramenta PPAC, mas elas poderão ser adicionadas após
a finalização desta e dentro do modelador BIM. Neste caso a definição para peitoris
é benéfica para evitar também manchas devido ao escorrimento da água pela
fachada.
O usuário possui quatro opções de peitoris carregados na ferramenta,
baseados nos estudos de Oliveira (2002). Caso o usuário queria ele também pode
editar um novo modelo para peitoril, baseado nas opções já existentes (ver figura
83). Neste caso será aberto o modelo já selecionado (a, b, c ou d) e o usuário
poderá editá-lo como se editaria uma nova família dentro do aplicativo Revit.
Figura 83 – Tela para edição de novo modelo de peitoril

Fonte: elaborado pela autora.

Para o galpão, será utilizado o chanfro para rufo metálico nos painéis de topo
os peitoris serão do tipo C. Um exemplo da inclusão das janelas com o peitoril tipo c
é feito através da figura 84. Esta inclusão é feita após a finalização da ferramenta e
consta aqui para exemplificar o peitoril proposto.
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Figura 84 – Exemplo de fachada com as janelas e peitoril

Fonte: elaborado pela autora.

Como uma forma de orientar o usuário, um caixilho não poderá ser
posicionado entre dois painéis, ou seja, não poderá haver uma junta verdadeira
passando por ele, apesar desta poder estar em seu limite. A figura 85 ilustra as
opções favoráveis e o que deve ser evitado em termos de posicionamento de
caixilhos em painéis. A parametrização destas condições dentro dos elementos
PPAC permite ao aplicativo conter conceitos de boas práticas em relação ao sistema
construtivo em questão.
Figura 85 – Condições favoráveis e condição desfavorável para localização de
caixilhos
Condição favorável

Condição favorável

Condição desfavorável

Fonte: Condições favoráveis: Arantes (2009). Condição desfavorável: Oliveira (2002).
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Após estas definições, o usuário pode finalizar a ferramenta, pressionando o
botão de concluir na tela 8. Ele retornará para a tela do modelo onde os painéis
estarão agrupados. Eles poderão então ser desagrupados caso seja necessário
editar painéis individualmente. Enquanto estiverem agrupados, as definições
provenientes da ferramenta poderão ser alteradas.
A ferramenta também prevê a indicação de algumas características
complementares nas propriedades do elemento. Entre elas estão o peso de cada
painel e espaço adicional para a edição das seguintes definições:


fck;



Tipo de selante utilizado;



Orientações e especificações da durabilidade do selante utilizado;



Vida útil de projeto (VUP);



Requisito de desempenho;



Número do painel;



Data de fabricação;



Data de instalação;



Recomendações para manutenções preventivas;



Histórico de manutenções preventivas;



Custo;



Fabricante.
Estas características ficarão armazenadas dentro do tipo de parede (no caso o

tipo PPAC) ou nas propriedades de instância, dependendo do tipo de informação. A
figura 86 representa a tela com as propriedades de tipo do elemento PPAC.
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Figura 86 – Propriedades configuradas para o elemento PPAC

Fonte: elaborado pela autora.

Além das características acima, após a conclusão das configurações a
ferramenta gera automaticamente uma tabela resumo dos painéis com a indicação
das principais características e quantitativos. Os campos básicos propostos para a
tabela resumo são número do painel, dimensões, área, volume, peso, fck, preço,
data de fabricação, data de instalação, descrição e comentários, sendo que os cinco
primeiros serão preenchidos com base nos painéis gerados. Os campos de fck,
preço, data de fabricação, data de instalação, descrição e comentários poderão ser
preenchidos pelo projetista de arquitetura, de estrutura, fabricante e construtor.
A figura 87 representa exemplo da tabela resumo para parte dos painéis do
projeto exemplo.
Figura 87 – Exemplo da tabela resumo para PPACs do projeto

Fonte: elaborado pela autora.
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Deste modo, procura-se permitir que a ferramenta não apenas auxilie o
projetista da definição de geometrias e conceitos de projeto, mas também armazene
dados não geométricos importantes para a fabricação, montagem e manutenção das
fachadas com PPAC.
A elaboração das telas permitiu que os dados inclusos nos fluxogramas
apresentados anteriormente nesse trabalho fossem validados pela autora através da
lógica de produção de um projeto. Alguns itens do fluxograma foram corrigidos ou
mesmo eliminados, simplificando a ferramenta para o usuário. Mesmo assim,
algumas dificuldades e limitações foram encontradas para a elaboração de alguns
itens e etapas, que serão indicadas a seguir.
6.3

Dificuldades encontradas
Durante a elaboração das telas e do projeto modelo, algumas dificuldades foram

encontradas. Parte destas foi solucionada através da revisão do fluxograma, porém
outras surgiram como limitações da ferramenta. Estas serão relatadas brevemente
nos itens abaixo:
Tela 1:


A limitação do equipamento de montagem segue a pior situação.
Painéis mais pesados podem ser indicados em locais mais próximos
da sua localização, porém um cálculo da limitação de peso por painel
em função da lança do equipamento de montagem tornaria a
ferramenta muito complexa;

Tela 3:


Definiu-se, para o trabalho, que os painéis de canto são definidos para
quando a fachada possui um desvio angular superior a 45º. Esta
definição pode variar dependendo do que é desejado para a fachada e
de como será configurada a ligação com a estrutura fixa. Sugere-se
que futuramente a ferramenta possa permitir ao usuário alterar essa
medida;



Modulações em que as juntas horizontais e verticais não coincidam
como no exemplo a seguir

(figura 88) não são possíveis de se

conseguir através apenas da etapa de modulação. Para este caso,

169

sugere-se que o usuário edite os painéis depois da conclusão da
edição da ferramenta;
Figura 88 – Exemplo de módulos de painéis cuja junta horizontal não é contínua.

Fonte: Arantes (2009).

Tela 4:


Alguns painéis podem precisar de insertos de alinhamento devido à sua
esbelteza e necessidades especiais de alinhamento. Neste caso cabe
ao projetista, em conjunto com o fabricante determinar pontos extras de
alinhamento. O usuário poderá acrescentar mais desse tipo de inserto
(bem como os demais tipos) após a finalização da ferramenta;



Do mesmo modo, se algum painel, por motivos diversos, precisar de
insertos extras de gravidade e contraventamento, estes deverão ser
acrescidos após a finalização da ferramenta. Essa necessidade pode
variar em função do peso do painel, capacidade do inserto e
configurações de desenho que deverão ser estudados junto com
fabricante e construtor;



Uma limitação encontrada para a ferramenta foi a de que a organização
e localização dos insertos definida servirá para todos os painéis. Se for
necessário revisar a disposição para alguns painéis, ela deverá ser feita
após a finalização da ferramenta;

Estrutura fixa gerada:


Foi proposta a disposição de vigas e pilares de 30x20cm para configurar
uma estrutura prévia de apoio aos painéis. Entretanto, destaca-se que
em algumas configurações, como no caso de angulação da fachada, a
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indicação de pilares retangulares talvez não seja a melhor opção. O
usuário deverá analisar a estrutura gerada com cuidado para verificar as
melhores configurações tanto para o projeto final como para a
ancoragem dos painéis.
Tela 7:


Acabamentos mais complexos, que sobressaiam mais de 2cm do painel
não foram previstos pela ferramenta. Neste caso, sugere-se que o
usuário indique um componente modelado anexado ao painel em que
deseja o desenho. Com isso, é possível modelar elementos complexos
como cornijas e molduras. Estes em geral podem ser fabricados através
de concretagem dos painéis em duas etapas. As limitações para a
execução deste tipo de painel são complexas e não fazem parte do
presente trabalho;

Tela 8:


O posicionamento do caixilho em relação ao peitoril, conforme as
ilustrações indicadas na tela e na Figura 51, deverá ser verificado
durante a execução do programa. Alguns caixilhos permitem a alteração
da disposição entre interno e externo, porém estas indicações deveriam
ser limitadas pelos parâmetros impostos nos painéis. Nesse caso, para o
peitoril tipo A, o caixilho deveria estar sempre alinhado pelo perfil
externo do painel, enquanto no caso dos demais, deveriam estar sempre
alinhados pelo interior. Esta limitação deve ser estudada durante a
escrita do código para a ferramenta.

Conforme apresentado, algumas limitações foram detectadas, porém é
esperado que mais limitações apareçam com as etapas de escrita, teste e mesmo
utilização da ferramenta. Essas limitações poderão ser utilizadas para o
aperfeiçoamento da ferramenta, sempre lembrando que o bom desempenho de
projetos com PPAC dependem da interação entre projetista, fabricante e construtor.
A ferramenta proposta apresenta uma série de parâmetros que servem para a
orientação do usuário, tentando facilitar a utilização deste tipo de vedação pelos
projetistas, em especial o arquiteto. A seguir, é feita uma breve análise comparativa
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entre as características abrangidas pela ferramenta e as indicadas durante as
entrevistas como as principais a serem consideradas.
6.4

Principais características incorporadas
A ferramenta proposta é voltada principalmente para o usuário que tenha pouco

ou nenhum conhecimento em painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto para
fachadas e durante a concepção do projeto. Mesmo assim, prevê-se que um usuário
com maior conhecimento possa utilizá-la para a concepção inicial do projeto e
depois alterá-lo conforme sua necessidade e experiência.
Ressalta-se ainda a importância, mesmo com a utilização da ferramenta, da
interação entre o usuário projetista com fabricantes e construtores. O projeto de
construção requer de seu responsável o conhecimento do método construtivo
adotado. Essa importância cresce com a utilização de elementos pré-fabricados, que
admitem pouca adaptação durante sua instalação e possuem situações transitórias
que devem ser consideradas no projeto, como a desenfôrma, o transporte, e a
montagem.
A divisão da proposta em oito itens numerados abrange os principais parâmetros
para a concepção de um projeto com elementos pré-fabricados. Desse modo o
usuário da ferramenta, ao utilizá-la, se familiariza também com alguns termos
técnicos.
Com a proposta, espera-se abranger a maior parte das características indicadas
no capítulo 5 deste trabalho, tanto as contidas no questionário como aquelas
indicadas

como

principais

pelos

entrevistados.

A

tabela

8

apresenta

o

relacionamento das características apresentadas e das sugestões feitas pelos
profissionais do setor com as que foram abordadas em cada etapa (item) da
ferramenta proposta. Nesta tabela também é possível verificar se os dados
fornecidos pelos itens serão geométricos, não geométricos, ou ambos. A
possibilidade de se trabalhar os dois tipos de dados mencionados é um dos
benefícios de modelos que se utilizam do processo BIM.

172

Tabela 8 – Características abordadas pela ferramenta proposta
Característica
Dimensões

Característica
indicada como
principal
Sim

Item
correspondente da
ferramenta
Item 1 / Item
2 / Item 3

Dados
Geométrico

Não
geométrico

x

Existência e especificação de
isolamento (acústico ou
Sim
Item 2
x
x
térmico)
Cor do painel
Sim
Item 7
x
Textura do painel (lisa, áspera,
Sim
Item 7
x
desenhada...)
Localização das ligações /
Sim
Item 4
x
insertos metálicos
Especificação das ligações /
Não
Item 4
x
x
insertos metálicos
Indicação do tipo de inserto /
ligação (gravidade, alinhamento
Não
Item 4
x
ou contraventamento)
Indicação das juntas falsas
Sim
Item 6
x
Largura das juntas verdadeiras
Sim
Item 5
x
Indicação de juntas de um ou
Sim
Item 5
x
dois estágios
Detalhamento de quinas,
x
Sim
Item 51
evitando 90º
Especificação da resistência do
Não
Não abordada
concreto a ser utilizado
Indicação do peso do painel
Sim
x
x
Localização sugerida para as
Não
Não abordada
alças de içamento
Indicação das juntas corta-fogo
Não
Item 5
x
Interface e compatibilidade
Não
entre os subsistemas da obra
Adequação da linguagem
Não
Não abordada diretamente
arquitetônica à tecnologia
Cálculo de isolamento térmico
Não
Não abordada
Indicação das aberturas (para
caixilhos) conforme modulação
Não
Não abordada diretamente
dos painéis
1 – optou-se por deixar a indicação de quina a 90º como alternativa, porém fazendo um
alerta ao usuário de que estas quinas podem sofrer quebras;
Fonte: elaborado pela autora.

A seguir estão enumerados os itens aos quais a tabela se refere:
1. Limitações de peso e altura;
2. Isolamentos e espessura do painel;
3. Modulação;
4. Insertos metálicos;
5. Juntas verdadeiras;
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6. Juntas falsas;
7. Acabamentos;
8. Detalhes construtivos.
A especificação do tipo de concreto não será abordada, porém é proposto deixar
espaço para posterior preenchimento do engenheiro calculista. A indicação da
localização das alças de içamento também não será discutida diretamente, pois
também está relacionada aos cálculos estruturais e é de responsabilidade do
calculista. Este deve verificar junto ao fabricante e construtor as limitações impostas
pelos equipamentos de içamento.
Está também previsto que os painéis possuam em suas propriedades a indicação
de seu peso. Existem atualmente nas propriedades do aplicativo Revit as indicações
de comprimento e área, conforme se vê na figura 89. Deste modo, estas dimensões
seriam acrescidas de indicações de volume e peso para os painéis.
Figura 89 – Indicação de propriedades (comprimento e área) no Revit.

Fonte: elaborado pela autora.

A ferramenta proposta não prevê itens para a sugestão de verificação de
incompatibilidades entre os subsistemas da obra e para cálculo de isolamento
térmico. Entende-se que existem aplicativos específicos para a verificação de
incompatibilidades (como Navisworks e Solibri). No caso dos cálculos para
isolamento, estes são complexos e dependem não somente da fachada, mas
também dos ambientes internos. Uma ferramenta voltada para a concepção de
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fachadas em PPAC não terá acesso necessariamente a todas essas variáveis. Por
outro lado, o modelo dos painéis carregará alguns dos indicadores de desempenho
que poderão ser utilizados para o cálculo através de outros aplicativos
especializados. Este espaço e as variáveis propostas podem ser revistas e alteradas
futuramente, se verificada a mudança nesta demanda por parte dos usuários.
Para a indicação de caixilhos, optou-se pela especificação apenas dos tipos de
peitoris a serem utilizados. Os caixilhos poderão ser inclusos depois e estes deverão
respeitar os parâmetros impostos como limitação pela ferramenta, como, por
exemplo, não poder indicar um caixilho entre duas juntas. Desse modo procura-se
não alterar a lógica do aplicativo utilizado para a concepção do projeto que, no caso
deste estudo é o Revit 2013. Os painéis deverão ser uma família de vedações,
servindo de elemento hospedeiro para as janelas.
Espera-se, deste modo, prover uma ferramenta de orientação que permita a
utilização e especificação de PPACs com mais frequência e segurança pelos
projetistas. A utilização do processo BIM permite que a riqueza de detalhes
necessários para a especificação de elementos PPACs sejam transferidos para a
ferramenta através da criação de regras paramétricas e também de armazenamento
de dados geométricos e não geométricos. Além disso, a modelagem tridimensional
permite a visualização de erros em etapas anteriores de projeto, se comparado ao
método bidimensional. Essa antecipação coopera para projetos com menos erros e
mais adequados ao uso de elementos pré-fabricados, que permitem poucos ajustes
após sua fabricação.
Além disso, a ferramenta estimula um maior contato destes com fabricantes e
construtores para obter informações necessárias para a elaboração de um projeto
adequado à tecnologia de painéis pré-fabricados para fachadas.
6.5

Testes de exportação em IFC
Após a finalização da modelagem e da sequência de telas, foram realizados

alguns testes de exportação do modelo de estudo para IFC. Estes tiveram como
objetivo verificar a qualidade da informação gerada, geométrica e não geométrica, e,
confirmada a qualidade, orientar o programador do aplicativo para outras
plataformas além do Revit a garantir o mesmo padrão de exportação. Essa medida é
necessária para permitir a interoperabilidade de modelos que utilizem os PPAC.

175

O modelo original foi feito com o aplicativo Revit 2013. A importação do modelo
foi feita no aplicativo DDS-CAD Viewer (versão 8.0). Essa escolha teve como base a
disponibilidade de obtenção do software, a compatibilidade com a máquina
disponível para realização dos estudos e a facilidade de uso.
As exportações e leituras realizadas, em um total de 6 testes, serão descritas a
seguir. O modelo original pode ser visualizado através da figura 90.
Figura 90 – Modelo a ser exportado a partir do Revit 2013

Fonte: elaborado pela autora.

A exportação do modelo IFC foi realizada a partir do Revit 2013, utilizando o
arquivo padrão de mapeamento existente no aplicativo.


Teste 1:

Objetivo: verificar a consistência da geometria do modelo IFC importado no
DDS-CAD Viewer.
Modelo utilizado: modelo empregando as paredes externas com o elemento
curtain wall.
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Resultado: Verificou-se que a geometria foi exportada sem erro, porém houve
três painéis cujo formato curvo não seguiu o padrão observado nos demais. Estes
três painéis estão ilustrados na figura 91.
Figura 91 – Visualização da geometria do modelo IFC para o teste 1

Fonte: elaborado pela autora.

Identificou-se que estes painéis foram exportados como IfcWall, enquanto os
demais foram exportados como IfcWallStandardCase. Não foi detectado o motivo
desta distinção, visto que os painéis são originários de uma única curtain wall.
Recomenda-se que todos os painéis sejam exportados pelo aplicativo de origem,
que no caso do teste realizado foi o Revit 2013, como IfcWallStandardCase, devido
à sua definição pelo IFC ser mais compatível com o desejável para painéis. De
acordo

com

a

BUILDINGSMART

INTERNATIONAL

(2013)

o

elemento

IfcWallStandardCase é utilizado para paredes que não possuem mudança de
espessura e são verticais.


Teste 2:

Objetivo: verificar a consistência da geometria do modelo IFC, incluindo os
insertos metálicos.
Modelo utilizado: modelo empregando as paredes externas com o elemento
curtain wall acrescido de insertos metálicos para os painéis da face oeste. Foram
criadas duas famílias – uma em 2D e outra em 3D (figura 92).
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Figura 92 – Insertos metálicos 2D e 3D no modelo para exportação

Insertos 3D

Insertos 2D

Fonte: elaborado pela autora.

Resultado: Verificou-se que os insertos bidimensionais não foram exportados.
Este elemento também não foi encontrado no arquivo IFC através de busca textual.
Os insertos tridimensionais foram visualizados normalmente no DDS-CAD Viewer,
conforme figura 93.
Figura 93 – Visualização do inserto metálico no modelo IFC

Fonte: elaborado pela autora.

178



Testes 3, 4 e 5:

Objetivo: verificar a exportação de dados não geométricos do modelo IFC,
incluindo os insertos metálicos, importado no DDS-CAD Viewer.
Modelo utilizado: modelo empregando as paredes externas com o elemento
curtain wall e insertos metálicos tridimensionais.
Resultado: Nestes testes verificou-se que os dados já existentes no aplicativo
Revit foram encontrados no modelo IFC. Entre esses dados destacam-se: material
de acabamento, camadas da parede, restrições, dimensões, nome do objeto. Parte
destas informações pode ser vista na figura 94.
Figura 94 – Dados não geométricos para um painel, dentro do modelo IFC

Fonte: elaborado pela autora.
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Também nestes testes verificou-se que os campos criados específicos para o
elemento PPAC, como fck, tipo de selante utilizado, vida útil do projeto (VUP),
requisito de desempenho, entre outros descritos no item 6.2 deste trabalho, não
foram encontrados dentro do elemento painel. Identificou-se como motivo disto a
exportação dos painéis como segmentos de parede da família “basic wall: parede –
120mm”. O elemento curtain wall foi exportado como a representação das juntas
entre os painéis, como está ilustrado em destaque na figura 95.
Figura 95 – Visualização do curtain wall como as juntas entre painéis no modelo IFC

Fonte: elaborado pela autora.



Teste 6:

Objetivo: verificar a exportação de dados não geométricos do modelo IFC,
incluindo os insertos metálicos, importado no DDS-CAD Viewer.
Modelo utilizado: modelo utilizando as paredes externas com o elemento curtain
wall e insertos metálicos tridimensionais. As informações não geométricas foram
adicionadas ao elemento “basic wall: parede – 120mm”.
Resultado: Nestes testes verificou-se que os dados não geométricos acrescidos
pela pesquisadora dentro do elemento “parede” (basic wall: parede – 120mm) no
Revit foram exportados corretamente para o modelo IFC, conforme figura 96. Nesta
figura é possível visualizar os campos para o fck, a vida útil de projeto (VUP), as
orientações sobre a durabilidade do selante, o requisito de desempenho e o tipo de
selante utilizado.
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Figura 96 – Dados não geométricos para os painéis visualizados em IFC

Fonte: elaborado pela autora.

Com base nos testes realizados, verifica-se que o aplicativo de origem, Revit
2013, exporta a informação corretamente. O modelo IFC demonstra ter a capacidade
de armazenar os dados criados, porém com algumas questões de organização da
informação gerada, como no caso dos painéis utilizarem como base o elemento
parede e a curtain wall dar origem às juntas entre painéis no IFC.
Sugere-se melhorar a organização para exportação destas informação. Esta
poderia ser feita renomeando os elementos utilizados no aplicativo Revit. Neste caso
a parede “basic wall: parede – 120mm” poderia ser indicada como “PPAC 120mm” e
a “curtain wall” como “juntas”. Essa medida facilitaria a utilização do modelo
exportado, pois, no modelo IFC, os elementos do sistema construtivo apresentariam
a nomenclatura correta. Não aparenta ser necessária a mudança da estrutura do
IFC, visto que este já é capaz de armazenar as informações geométricas e não
geométricas originárias pela ferramenta PPAC. Também, ao se verificar como o
modelo foi exportado para o IFC, seria interessante separar no aplicativo Revit as
informações não geométricas sobre as juntas das sobre o painel de concreto, para
melhor organização de dados da fachada. Neste caso sugere-se a seguinte divisão
(tabela 9), com base nas características indicadas no item 6.2 deste trabalho:
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Tabela 9 – Separação dos dados não geométricos em painéis e juntas
Característica
fck
Tipo de selante utilizado
Orientações e especificações da durabilidade
do selante utilizado
Vida útil de projeto (VUP) para o sistema
Requisito de desempenho para o sistema
Número do painel
Data de fabricação
Data de instalação
Recomendações para manutenções
preventivas;
Histórico de manutenções preventivas
Custo
Fabricante
Fonte: elaborado pela autora.

Painel PPAC
(elemento
“parede”)
x

Juntas
(elemento
“curtain wall”)
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

Verifica-se também a alta qualidade dos dados exportados, tanto geométricos
como não geométricos, confirmando que o modelo IFC é adequado para o
armazenamento das informações geradas pela ferramenta PPAC. A partir disto, é
possível o desenvolvimento de ferramentas similares em outros modeladores, desde
que estas sigam a mesma estrutura e forma de tradução de dados para o IFC que
foram relatados anteriormente. Como o projeto de PPAC requer a comunicação
constante entre projetistas de diversas disciplinas, construtor e fabricante, esta
característica é extremamente importante para o bom desempenho da ferramenta
proposta e para sua utilização pelos profissionais envolvidos no processo.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES
Trabalhos apresentados em eventos e publicações em revistas técnicas sobre o

assunto apontam para o BIM como um futuro certo. Mesmo assim ele ainda é um
conceito utilizado pela minoria dos escritórios de arquitetura ou construtoras
brasileiras. O foco principal de sua utilização atualmente é a verificação de
interferências e tomada de quantitativos.
Do mesmo modo a utilização de painéis pré-fabricados arquitetônicos de
concreto para fachada também é pequena, em relação ao volume total de
construção no país. Sua aplicação atualmente está voltada principalmente para
obras cujo prazo de execução é menor. As entrevistas feitas com profissionais da
área de construção que possuem conhecimento na utilização de PPACs indicam que
o desconhecimento sobre a tecnologia é ainda uma barreira para a maior utilização
do sistema nas construções brasileiras.
Tendo esta questão em vista e os estudos teóricos realizados, o presente
trabalho teve como objetivo principal unir os dois conceitos para elaboração de uma
ferramenta computacional BIM que facilite a utilização e o conhecimento dos
projetistas em relação ao sistema. Algumas características do conceito de
modelagem da informação da construção, como a existência da modelagem
paramétrica,

famílias

e

dados

não

geométricos

facilitam

e

permitem

o

desenvolvimento de uma ferramenta mais completa.
A utilização de um aplicativo que possui conceito BIM é benéfica à realização da
ferramenta devido às características de modelagem tridimensional e paramétrica. Os
conceitos tratados pelos itens 1 a 8 da ferramenta são utilizados para estabelecer
regras para os elementos criados, auxiliando o projetista para a concepção de um
projeto que respeite as limitações do sistema. Além disso, a possibilidade de se
incluir dados não geométricos permite o armazenamento no próprio modelo de
dados essenciais para a fabricação dos painéis.
A elaboração dos fluxogramas e telas provê informações suficientes para futura
transcrição em código. Mesmo sem o desenvolvimento real da ferramenta a
elaboração dos documentos permite que interessados pelo sistema construtivo em
questão possam conhecer os parâmetros e conceitos utilizados no desenvolvimento
do projeto. Verifica-se que a ferramenta proposta incorpora as características
indicadas pelos projetistas como principais em sua elaboração.
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A utilização da ferramenta não elimina ou diminui a importância do diálogo de
projetistas com fabricantes e construtores e o trabalho procurou destacar a
importância desta interação.
Ambos os conceitos apresentados no trabalho possuem poucos estudos
publicados no país e algumas sugestões de trabalhos futuros podem ser elaboradas
tendo como base o estudo realizado.
Sugere-se o desenvolvimento da ferramenta para divulgação no mercado. Deste
modo se verificaria como ela realmente contribui para a maior utilização de PPACs
em projetos no país. Através da resposta dos usuários à ferramenta, seria possível
aperfeiçoá-la, acrescentando mais parâmetros de fabricação. Entre estes se
destacam a sugestão para as alças de içamento, permitindo edições mais
elaboradas nos painéis, mais tipos de acabamentos, entre outros. Além disso, o
desenvolvimento da ferramenta poderia implicar na correção ou diminuição das
limitações verificadas através do item 6.3 deste trabalho.
O desenvolvimento de ferramentas que estejam inseridas dentro de aplicativos
BIM também surge como proposta para futuros trabalhos. Os aplicativos em questão
permitem que os parâmetros de projeto sejam programados, adicionando
“inteligência” aos modelos. Deste modo seria possível a criação de ferramentas que
regulem o modelo em relação a diversas regras existentes, sejam elas para a
elaboração de um elemento construtivo, sejam para o modelo como um todo. Neste
caso, sugerem-se estudos sobre a configuração de regras relacionadas à legislação
e normas nacionais dentro de aplicativos BIM de forma a auxiliar no
desenvolvimento dos projetos de edificações.
Estudos específicos também relacionando o uso do BIM para estimular a
construção industrializada no país são de grande interesse. O conceito de
modelagem da informação da construção prevê a mudança dos processos de
projeto e também o armazenamento da informação do ciclo de vida das construções.
Além das diferenças no modo de projetar a edificação, o BIM permite a composição
do modelo através da junção de elementos pré-estabelecidos, de modo muito similar
ao que acontece na montagem de uma obra com elementos pré-fabricados. Este
aparente paralelo pode gerar estudos que contribuam diretamente para o
desenvolvimento da construção no país rumo à industrialização.
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO
1. Identificação de perfil:
1.1)

Em qual categoria profissional indicada abaixo você se enquadra?
a) Projetista;
b) Fabricante;

1.2)

Há quanto tempo você trabalha com elementos pré-fabricados?
a) 1 a 5 anos;
b) 6 a 10 anos;
c) 11 a 20 anos;
d) Mais de 20 anos.

1.3)

Qual o seu nível de escolaridade?
a) Graduação;
b) Pós-graduação – especialização;
c) Pós-graduação – mestrado;
d) Pós-graduação – doutorado.

1.4)

Quanto tempo você tem de formado (graduação)?
a) Menos de 10 anos;
b) 11 a 20 anos;
c) 21 a 30 anos;
d) Mais de 31 anos.

1.5)

Com aproximadamente quantos projetos com elementos pré-fabricados de concreto
você trabalhou até o momento?
a) 1 a 10;
b) 11 a 20;
c) 21 a 40;
d) Mais de 41.

1.6)

Destes projetos, quantos utilizaram painéis pré-fabricados de concreto para fachada?
a) 1 a 5;
b) 6 a 10;
c) 11 a 20;
d) 21 ou mais.

1.7)

Dentre os elementos pré-fabricados de concreto indicados abaixo, com quais você já
trabalhou?
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a) Pilares;
b) Vigas;
c) Lajes;
d) Painéis de fachada;
e) Outros. Quais? (especificar) ________________________________________.
2. Building Information Modeling:
2.1)

Qual aplicativo você ou sua empresa utiliza para o desenvolvimento dos projetos?
a) AutoCAD;
b) Vectorworks;
c) ArchiCAD;
d) Bentley;
e) Revit;
f) TQS;
g) Outro. Qual? (especificar) ______________________________________.

2.2)

Os projetos são desenvolvidos em:
a) Inteiramente em 2D;
b) Inteiramente em 3D;
c) Em 2D, porém transformado em 3D para visualizações e obtenção de informações
específicas, como volume.

2.3)

Quando você acha necessária a modelagem tridimensional de peças pré-fabricadas
ou projetos?
a) Para a visualização de interferências;
b) Para a visualização da volumetria, na definição do produto;
c) Para a retirada de quantitativos;
d) Para a definição de peso;
e) Não é necessária;
f) Outros. Quais? (especificar) _______________________________________.

2.4)

Você já ouviu falar sobre o conceito de Building Information Modeling (BIM)?
a) Sim e meus projetos já são desenvolvidos utilizando a tecnologia;
b) Sim, utilizamos para alguns projetos ou para a obtenção de algumas informações
específicas de projetos;
c) Sim, porém ainda não utilizo em meu ambiente de trabalho;
d) Já ouvi falar no termo, porém não conheço o conceito;
e) Não.
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2.5)

Caso você ainda não esteja utilizando e já ouviu falar (respostas b e c à pergunta
2.4), você acredita que esta tecnologia será utilizada em seu ambiente de trabalho:
a) Nos próximos meses ou em até um ano;
b) Já estamos realizando testes, porém sem previsão de implantação;
c) Não estamos realizando testes, porém prevemos que deva acontecer nos
próximos 5 anos;
d) Não há previsão.

2.6)

Se você já ouviu falar sobre o conceito de BIM (respostas a, b ou c da pergunta 2.4),
quais dos itens abaixo você acredita ser uma vantagem com a sua aplicação:
a) Melhorar a visualização de interferências devido à modelagem tridimensional e
sobreposição de disciplinas em um mesmo modelo;
b) Apurar e facilitar a extração de quantitativos;
c) Melhorar a coordenação entre as diversas disciplinas de um projeto;
d) Identificar interferências mais cedo no processo;
e) Melhorar a qualidade final do projeto;
f) Diminuir o prazo de entrega do projeto.
g) Outros

2.7)

Se você já ouviu falar sobre o conceito BIM (respostas a e b da pergunta 2.4), quais
dos itens abaixo você acredita ser um problema para a implantação do BIM:
a) Desenvolvimento de bibliotecas;
b) Poucos usuários da tecnologia;
c) Alto custo de software e/ou hardware;
d) Falta de mão de obra qualificada;
e) Problemas apresentados na troca de arquivos (interoperabilidade);
f) Resistência dos projetistas em trabalhar tridimensionalmente.
g) Outros.

3. Painéis Pré-fabricados Arquitetônicos de Concreto (PPAC) para fachadas:
3.1)

Qual o uso das edificações em que foram utilizados PPACs?
a) Residencial;
b) Comercial;
c) Industrial;
d) Serviços;
e) Saúde;
f) Outros. Quais? (especificar) _______________________________________.
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3.2)

Quais os motivos que levaram à utilização deste tipo de painéis de fachada?
a) A definição já veio do cliente ou do projetista de arquitetura como partido do
projeto;
b) Custo;
c) Agilidade na execução da obra;
d) Melhor acabamento;
e) Outros. Quais? (especificar) ________________________________________.

3.3)

Dentre os painéis pré-fabricados indicados abaixo, quais você já utilizou?
a) Painel maciço;
b) Painel nervurado;
c) Painel sanduíche.

3.4)

Quais as informações que você julga necessárias ao seu projeto de PPAC?
a) Dimensões;
b) Existência e especificação de isolamento (acústico ou térmico);
c) Cor do painel;
d) Textura do painel (lisa, áspera, desenhada...);
e) Sugestão para localização das ligações ou insertos metálicos;
f) Especificação das ligações ou insertos metálicos;
g) Indicação do tipo de inserto ou ligação (gravidade, alinhamento ou
contraventamento);
h) Indicação de juntas falsas;
i) Largura das juntas verdadeiras;
j) Indicação de juntas de um estágio ou dois estágios;
k) Detalhamento de quinas dos painéis, evitando 90º;
l) Especificação da resistência do concreto a ser utilizado;
m) Indicação do peso do painel;
n) Localização sugerida para as alças de içamento.

3.5)

Quais das informações abaixo você julga necessárias ao projeto de PPAC do
projetista de arquitetura?
a) Dimensões;
b) Existência e especificação de isolamento (acústico ou térmico);
c) Cor do painel;
d) Textura do painel (lisa, áspera, desenhada...);
e) Sugestão para localização das ligações ou insertos metálicos;
f) Especificação das ligações ou insertos metálicos;
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g) Indicação do tipo de inserto ou ligação (gravidade, alinhamento ou
contraventamento);
h) Indicação de juntas falsas;
i) Largura das juntas verdadeiras;
j) Indicação de juntas de um estágio ou dois estágios;
k) Detalhamento de quinas dos painéis, evitando 90º;
l) Especificação da resistência do concreto a ser utilizado;
m) Indicação do peso do painel;
n) Localização sugerida para as alças de içamento.
3.6)

Indicar 5 características acima que você considera essenciais, ou mais importantes,
para o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para PPAC:
a) ________________________________________;
b) ________________________________________;
c) ________________________________________;
d) ________________________________________;
e) ________________________________________.

3.7)

Quais outras informações você acha necessárias em um projeto de PPAC e que não
foram mencionadas acima?
a) Não tenho nada a adicionar;
b) _______________________________________;
c) _______________________________________;
d) _______________________________________;
e) _______________________________________.

3.8)

Quais as características interessantes poderia conter uma ferramenta BIM aplicada a
PPAC? ( o que esta ferramenta poderia fazer? )
a) Sugestão para modulação de painéis;
b) Indicação de peso dos painéis;
c) Desenho de sugestão das juntas;
d) Painéis que possam ser editados separadamente;
e) Outras. Quais? ________________________________________.

3.9)

Você acha que uma ferramenta computacional de auxílio ao projeto de PPAC para
projetistas em uma etapa inicial do projeto seria:
o) Essencial;
p) Muito bem vinda;
q) Um acessório interessante que permitiria fazer coisas que hoje não se consegue;
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r) Indiferente.
s) Prejudicial. Esclarecer: ______________________;
t) Não sei avaliar.
3.10) Você acredita que a utilização de painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto,
para fachada:
a) Aumentará devido ao aquecimento da indústria da construção;
b) Aumentará devido ao encarecimento da mão de obra, pois ficará mais competitivo
em relação ao custo;
c) O uso de painéis com isolamento (acústico ou térmico) aumentará devido a
especificações da norma de desempenho (ABNT NBR 15575) e em função de
economia de energia;
d) Ficará estagnado, pois a construção brasileira ainda não se adaptou à utilização
de elementos pré-fabricados;
e) Ficará estagnado, pois o custo ainda é alto;
f) Outros. Quais? (esclarecer) _____________________________________.
3.11) Você acredita que a utilização de tecnologia BIM e a possibilidade de resolver
interferências e obter definições em etapas preliminares de projeto pode estimular a
utilização de elementos pré-moldados no país:
a) Sim, nos próximos anos;
b) Sim, porém num futuro em médio prazo (após 5 anos);
c) Não, não há uma ligação direta.
3.12) Quais as ações necessárias, em sua opinião, para aumentar o uso de painéis préfabricados de fachada no país?
a) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
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APÊNDICE B – TELAS COM INDICAÇÕES DE AUXÍLIO AO USUÁRIO DA
FERRAMENTA
Apresenta-se a seguir as telas da ferramenta proposta, com a inclusão dos
textos sugeridos para auxílio ao usuário.
Tela 1
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Tela 2

Tela 3
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Tela 4

Tela 5
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Tela 6

Tela 7
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Tela 8

