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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo propor uma forma de incorporar os
conceitos de desempenho aplicados em projetos na arquitetura utilizando a
Modelagem de Informação da Construção (Building Information Modeling – BIM),
como uma alternativa mais eficaz ao método bidimensional, tradicionalmente
utilizado por projetistas e arquitetos. A pesquisa estudou o método de
desenvolvimento dos projetos de arquitetura e suas fases, a tecnologia BIM como
uma alternativa ao processo tradicional de projeto de edificações habitacionais e os
principais softwares BIM do mercado, o desempenho das edificações,
especificamente os requisitos da norma ABNT NBR 15575:2013 Edificações
Habitacionais - Desempenho, e aplicou ao modelo BIM desenvolvido para projetos
de arquitetura de habitação residencial. O resultado foi satisfatório considerando a
possibilidade de identificar e informar aproximadamente um terço dos requisitos
impostos pela ABNT NBR 15575:2013 e a pesquisa mostrou as vantagens em
utilizar os recursos de softwares de modelagem BIM como etiquetas e tabelas para
aplicação das regras, requisitos, e para associar aos conceitos de desempenho, que
podem ser facilmente identificados pelo modelo, constatando que esse novo
processo poderá resultar em melhores projetos com informações mais completas e
confiáveis ao mercado da construção civíl.

Palavras-chave: Projeto de arquitetura; desempenho de edifícios; ABNT NBR 15575;
BIM.
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ABSTRACT
Performance parameters incorporated into architectural projects with the
application of use BIM modeling

This research aims to propose a way to incorporate the performance concepts
applied in projects in architecture using Building Information Modeling (BIM) as a
more effective alternative to the two-dimensional method traditionally used by
designers and architects. The research studied the method of development of
architectural projects and its phases, the BIM technology as an alternative to the
traditional process of residential building design and the main BIM software. The
performance of buildings, specifically the requirements of standard ABNT NBR
15575: 2013 Building Housing - Performance, is applied to the BIM model, developed
for residential housing architectural projects. The result was satisfactory considering
to identify and inform about a third of the requirements imposed by the ABNT NBR
15575: 2013, and research has shown the advantages of using the resources of BIM
modeling software such as labels (Tags) and schedules for application of the rules,
requirements, and to link the concepts of performance, which can be easily identified
by the model, noting that this new process will result in better designs with more
complete and reliable information to the construction.

Key words: Architectural design; Performance building; ABNT NBR 15575; BIM.
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1 INTRODUÇÃO
A sociedade passa por uma fase de transformações econômicas, culturais, de
valorização de recursos naturais e adoção constante de novas tecnologias que vai
influenciar os costumes e a vida futura da humanidade. Novas tecnologias também
são aplicadas a projetos de edificações, de forma mais dinâmica que no canteiro de
obras por vários motivos, entre eles, a pressão que o mercado exerce, exigindo
projetos desenvolvidos mais rapidamente e com maior qualidade (MOREIRA, 2008).
O antigo processo de desenvolvimento de projetos que utilizava a prancheta
para criação e representação dos desenhos, migrou para o atual e conhecido
processo em CAD (Computer Aided Design), que utiliza softwares vetoriais para a
mesma finalidade de representação gráfica, porém, com uma produtividade maior
que a prancheta e que é adotado pela maioria dos projetistas.
O processo CAD foi implementado durante a fase inicial dos projetos com o
conceito 2D, repassando os desenhos que antes eram feitos à mão para o
computador. Durante essa época não ocorreram mudanças significativas 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 no mercado.
No início dos anos 60 surgiram estudos sobre a modelagem tridimensional, o
conhecido 3D, porém, somente na década de 1980 foram desenvolvidas as
primeiras pesquisas aplicadas a edificações, através de processos CAD. A falta de
familiaridade dos projetistas e a incipiência dos aplicativos fez que a indústria da
construção continuasse em sua maioria com o detalhamento de projeto
bidimensional (EASTMAN et al., 2011).
Estudos sobre modelagem paramétrica foram desenvolvidos desde os anos
1980 para a indústria da manufatura e incorporados gradualmente à construção civil.
Este conceito de parametrização permitiu aos projetistas a criação de regras para
determinar geometrias e também características não geométricas (EASTMAN et al.,
2011).
A atual evolução dos princípios tecnológicos na construção civil estão aliadas
a um novo conceito, o BIM (Building Information Modeling ou Modelagem de
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Informação da Construção), que procura incluir informações necessárias (custos,
prazos, especificações, dados dos fabricantes, parâmetros de desempenho, entre
outros) para todo o ciclo de vida da edificação, desde a concepção até a demolição
da edificação (incluindo a reutilização), passando pela execução, operação e
manutenção (NATIONAL INSTITUTE OF BUILDING SCIENCES, 2007).
Com o crescente uso do BIM no desenvolvimento de projetos e mesmo com
uma adoção ainda tímida, mas em vias de expansão no ciclo de vida da edificação,
alguns itens que até então eram considerados pelos projetistas, arquitetos,
engenheiros e construtores como barreiras para a adoção dessa nova tecnologia,
como bibliotecas paramétricas e profissionais qualificados, estão sendo superados
com muita velocidade pelos projetistas do mercado de AEC (arquitetura, engenharia
e construção). A cada dia, mais fabricantes estão disponibilizando bibliotecas
paramétricas de seus produtos e o mercado conta cada vez mais com profissionais
qualificados tecnicamente e com conhecimento para operação dos softwares e para
a parametrização dos componentes utilizados na modelagem.
Outro assunto recente, que agora está normatizado, é o desempenho de
edificações com parâmetros que estabelecem exigências de habitabilidade,
segurança e durabilidade para habitações. Com a recente publicação da ABNT NBR
15575:2013 Edificações habitacionais - Desempenho, um importante e indispensável
marco para a modernização tecnológica da construção brasileira e mellhor
desempenho das habitações no país, surgem regras que consideram as exigências
dos usuários e dividem responsabilidades entre fabricantes, projetistas, construtores,
incorporadores e usuários. A ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais
contempla cada um dos sistemas que compõem uma edificação habitacional:
estrutura, pisos, vedações verticais, coberturas e instalações, além de apresentar
requisitos gerais para a edificação como um todo.
Avaliar o desempenho dos sistemas construtivos é um avanço para o setor e
constitui o caminho para a evolução de todos que compõem a cadeia da construção
civil (Guia CBIC, 2013).
Com a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais busca-se a melhora
das relações entre os elos da cadeia produtiva, a diminuição das incertezas a partir
de critérios objetivos, a instrumentação do Código de Defesa do Consumidor, o
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estímulo à redução da concorrência predatória e um instrumento de diferenciação
das empresas.
O desenvolvimento de projetos arquitetônicos com melhores especificações
influenciou ainda mais a relação de consumo e a qualidade do produto final; para
isso os projetistas dispõem de um número significativo de informações técnicas
sobre produtos que deverão ser incorporadas às atividades de projeto. Para facilitar
essa associação de informações, a tecnologia BIM propõe facilitar a integração e
atualização de informações durante o ciclo de desenvolvimento de projetos
arquitetônicos.
A análise do desempenho de uma edificação ainda é um desafio que precisa
ser superado. A utilização de modelos tridimensionais e bibliotecas com informações
sobre as características dos materiais, componentes, elementos e sistemas
construtivos, será a base de estudos para auxiliar a verificação do desempenho com
a utilização de ferramentas BIM.

1.1 Delimitação do tema
A dissertação aborda o uso do BIM no desenvolvimento de projetos de
arquitetura aplicando conceitos de desempenho. O tema desempenho é limitado a
alguns tópicos que podem ser facilmente verificados com o auxílio do modelo BIM e
controlados no processo de desenvolvimento de projetos de arquitetura. O foco
principal são projetos de arquitetura de edificações habitacionais, sem especificação
de área ou padrão de acabamento. Naturalmente, os mesmos princípios aqui citados
podem ser aplicados em projetos de arquitetura para outras finalidades (não
habitacional), porém com a devida adequação dos critérios de desempenho para o
uso desejado.

1.2 Objetivo
Este trabalho tem como objetivo incorporar os conceitos de desempenho ao
desenvolvimento de projetos de arquitetura utilizando recursos de ferramentas de
modelagem BIM.
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Como objetivos específicos, buscou-se aplicar os requisitos da ABNT NBR
15575:2013 Edificações habitacionais aos componentes de modelagem com a
incorporação de parâmetros de desempenho. Buscou-se também contribuir para a
difusão do conhecimento sobre a tecnologia BIM em escritórios de arquitetura,
discutindo sua adoção como uma alternativa aos processos tradicionais de projeto
que cada vez mais necessitarão aplicar normas para o desenvolvimento de uma boa
arquitetura.

1.3 Metodologia
Este estudo segue o método baseado na pesquisa construtiva (constructive
research) ou design science research. A pesquisa construtiva foi adotada, pois se
pretende resolver um problema do mundo real em que a utilização da automação de
regras para a verificação de projetos, possibilita o avanço tecnológico para o campo
da construção civil. O método da pesquisa construtiva desenvolve-se em fases
conforme Lukka (2003): (i) encontrar um problema prático relevante, (ii) examinar o
potencial de pesquisa, (iii) obter conhecimento teórico e prático da área, (iv) propor
uma solução, (v) implementar e testar a solução e (vi) ponderar sobre sua
aplicabilidade. Este estudo limita-se a apresentar o desenvolvimento parcial da
pesquisa construtiva, não abrangendo a última fase da ponderação sobre a sua
aplicabilidade.
A intervenção explícita do pesquisador é uma característica da pesquisa
construtiva, sendo que a construção desenvolvida e implementada deve ser
considerada como um instrumento de teste e uma tentativa para ilustrar, testar ou
refinar uma teoria existente ou desenvolver uma nova teoria (LUKKA, 2003).
Portanto, para desenvolver projetos de arquitetura com conceitos de desempenho
com uso da modelagem BIM, estudou-se o método de desenvolvimento de projeto
de arquitetura (capítulo 2) e suas fases, a tecnologia Building Information Modeling
(capítulo 3) como uma alternativa ao processo tradicional de projeto de edificações
habitacionais, os principais softwares BIM do mercado, o desempenho das
edificações, incluindo a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais (capítulo
4) e os dados de desempenho dos sistemas e componentes construtivos.
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Em seguida contou-se com a experiência profissional do autor para aplicar os
conceitos de desempenho pesquisados ao modelo em BIM de um projeto de
arquitetura de habitação de interesse social (HIS), efetuando a gestão e análise das
informações contidas nos componentes (capítulo 5).
Por fim, avaliou-se o trabalho realizado levantando-se as facilidades de
gestão e análise da informação, as dificuldades encontradas e perspectivas futuras
pela adoção de um novo conceito (capítulo 6).

1.4 Escolha das ferramentas BIM para a pesquisa
Para a realização da proposta de pesquisa, foi escolhida a linha de softwares
BIM da Autodesk, principalmente pela existência dos aplicativos Revit Architecture,
Structure e Revit MEP em um único programa para o desenvolvimento dos projetos
de arquitetura, estrutura e de instalações (hidráulica, elétrica e ar condicionado),
respectivamente. Além disso, este software da Autodesk é totalmente compatível
com o AutoCAD, ainda o programa mais utilizado no mercado da construção civil no
Brasil.
Visto que a interoperabilidade não faz parte do foco principal do trabalho
desenvolvido, a escolha de diferentes softwares foi descartada. Outro fator
importante para a definição da ferramenta é a disponibilidade de licença educacional
para a realização da proposta de forma gratuita.
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2 PROJETOS DE EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS

2.1 Definições de projeto
Existem várias definições para o termo “projeto”, a maioria ligada a
procedimentos e práticas de como projetar. Para o IAB (Instituto dos Arquitetos do
Brasil), o projeto significa, genericamente, intento, desígnio, empreendimento e, em
acepção, um conjunto de ações, caracterizadas e quantificadas, necessárias à
concretização de um objetivo. Embora este sentido se aplique a diversos campos de
atividade, em cada um deles o projeto se materializa de forma específica. O objetivo
principal do Projeto de Arquitetura da Edificação é a execução da obra idealizada
pelo arquiteto. Essa obra deve adequar-se aos contextos naturais e culturais em que
se insere e responde às necessidades do cliente e futuros usuários da edificação.
Para Rodriguez (2001), projeto é um processo para a realização de idéias,
que deverá passar pelas etapas de: idealização, simulação (análise) e implantação
(protótipo e escala de produção).
Segundo Melhado e Agopyan (1995) o projeto é informação. A capacidade de
influenciar o custo final de um empreendimento ao longo de suas fases é
apresentada na figura 1. Extrair as informações necessárias e úteis e gerenciá-las
adequadamente para evitar erros e prever soluções é uma das tarefas principais da
atividade de projetar, segundo Ozkaia e Akin (2006) apud Ito (2007).

2.2 O papel do projeto
Hammarlund e Josephson (1992) apud Melhado (1995), defendem a ideia de
que as decisões tomadas nas fases iniciais do empreendimento são importantes,
atribuindo-lhes a principal participação na redução dos custos de falhas do edifício.
É muito expressiva a importância atribuída pelos autores às fases iniciais do
empreendimento, do estudo de viabilidade à conclusão do projeto, em que, apesar
do baixo dispêndio de recursos, concentram-se boa parte das chances de redução
da incidência de falhas e dos respectivos custos.
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Figura 1 - Capacidade de influenciar o custo final de um empreendimento de edifício ao
longo de suas fases.

Fonte: Melhado e Agopyan (1995)

2.3 Etapas do processo de projeto
A intercambiabilidade de projetos entre os agentes envolvidos em um
empreendimento requer que haja uma padronização do que se entende como fases
de projeto.
Com enfoque nos produtos do desenvolvimento de projetos, a “NBR 13351Elaboração de Projetos de Edificações” (Associação Brasileira de Normas Técnicas,
1995) define etapas de projeto como partes sucessivas em que é dividido o
desenvolvimento dos projetos de edificação e de seus elementos, instalações e
componentes. A norma indica as seguintes etapas de atividades técnicas do projeto
de edificação: levantamento de dados; programa de necessidades; estudo de
viabilidade; estudo preliminar; anteprojeto; projeto legal e projeto executivo.
Segundo o manual de escopo AsBEA (Associação brasileira dos escritórios
de arquitetura) 2004, o projeto possui as seguintes fases:
•

Fase A - Concepção do Produto (Estudo Preliminar conforme NBR

13.531). Levantar um conjunto de informações jurídicas, legais, programáticas e
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técnicas; dados analíticos e gráficos objetivando determinar as restrições e
possibilidades que regem e limitam o produto imobiliário pretendido. Estas
informações permitem caracterizar o partido arquitetônico e urbanístico, e as
possíveis soluções das edificações e de implantação dentro das condicionantes
levantadas. Esta fase está subdividida nas seguintes etapas:
 LV - Levantamento de Dados
 PN - Programa de Necessidades
 EV - Estudo de Viabilidade
•

Fase B - Definição do produto (Anteprojeto, conforme NBR 13.531).

Desenvolver o partido arquitetônico e demais elementos do empreendimento,
definindo e consolidando todas as informações necessárias a fim de verificar sua
viabilidade física, legal e econômica bem como possibilitar a elaboração dos
Projetos Legais. Esta fase está subdividida nas seguintes etapas:
 EP - Estudo Preliminar
 AP - Anteprojeto
 PL - Projeto Legal
•

Fase C - Identificação e solução de interfaces (Pré-executivo / Projeto

Básico, conforme NBR 13.531). Consolidar claramente todos ambientes, suas
articulações e demais elementos do empreendimento, com as definições
necessárias para o intercâmbio entre todos envolvidos no processo. A partir da
negociação de soluções de interferências entre sistemas, o projeto resultante deve
ter todas as suas interfaces resolvidas, possibilitando uma avaliação preliminar dos
custos, métodos construtivos e prazos de execução. Quando esta fase estiver
concluída ainda que o projeto não esteja completo e for necessário licitar a obra esta
fase opcional, se caracteriza como:
 PB - Projeto Básico
•

Fase D - Projeto de detalhamento de especialidades (Projeto Executivo

conforme NBR 13.531). Executar o detalhamento de todos os elementos do
empreendimento de modo a gerar um conjunto de informações suficientes para a
caracterização das obras/serviços a serem executadas, bem como a avaliação dos
custos, métodos construtivos e prazos de execução. Executar o detalhamento de
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todos os elementos do empreendimento e incorporar os detalhes necessários de
produção dependendo do sistema construtivo. O resultado deve ser um conjunto de
informações técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e
componentes do empreendimento, esta fase se denomina:
 PE – Projeto executivo
•

Fase E - Pós-entrega do projeto. Garantir a plena compreensão e

utilização das informações de projeto, bem como sua aplicação correta nos
trabalhos de campo.
•

Fase F - Pós-entrega da obra. Analisar e avaliar o comportamento da

edificação em uso para verificar e reafirmar se os condicionantes e pressupostos de
projeto foram adequados e se eventuais alterações, realizadas em obra, estão
compatíveis com as expectativas do empreendedor e dos usuários.
Abaixo, a Tabela 1 mostra a relação entre as fases de projeto segundo
a NBR 13351- 1995 e o Manual de escopo de projetos da AsBEA (2004).
Tabela 1 - Etapas de projeto de arquitetura

ETAPAS PROPOSTAS PARA O PROCESSO DE PROJETO

NBR 13351 (1995)

Fonte: O autor

AsBEA (2004)

-Levantamento
-Programa de necessidades

-Levantamento de dados

-Estudo de viabilidade
-Estudo preliminar

-Estudos preliminares

-Anteprojeto ou pré-execução

-Anteprojeto

-Projeto legal

-Projeto legal

-Projeto básico

-Projeto executivo
(subdividido em pré-executivo; projeto básico;
projeto de execução; detalhes de execução;
caderno de especificações; compatibilização;
coordenação; gerenciamento dos projetos;
assistência a execução da obra e serviços
adicionais (opcional).
-Pós entrega da obra

-Projeto para execução
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Para suprir as necessidades de formalizar e organizar o desenvolvimento de
projetos, principalmente em relação às informações geradas pelas diversas equipes
que integram o processo, surge o conceito de projeto simultâneo (PS) que, segundo
Ferreira (2007), trata de sugerir mudanças gerenciais que permitam o trabalho em
paralelo para assim atingir um tempo menor de produção aproveitando todas as
vantagens que isso possa representar. A aplicação de algo semelhante à construção
civil seria interessante porém com algumas diferenças significativas no volume e
uniformidade de produtos, estrutura, organizações e disposições em trabalhar em
conjunto por parte dos colaboradores envolvidos nos diversos projetos que compõe
o produto final conhecido como projeto de edificação, e também nas variações
sujeitas a fase de execução da edificação, um processo aparentemente simples,
mas que ainda mantem-se como um desafio aos processos atuais.
Sheer et al. (2007) apontam que o processo de desenvolvimento de projetos
no Brasil ainda é bem arcaico em relação às outras indústrias. Apesar de haver
tendências de modernização e consciência sobre a importância de recursos
computacionais e tecnologia da informação, é notável o percentual de profissionais
com domínio restrito de ferramentas básicas. Ainda são comuns as trocas de
informações na forma de papel, o desenvolvimento de projetos complementares de
forma isolada, os erros de compatibilização e a dificuldade generalizada no
gerenciamento das diversas disciplinas de projetos. Além da deficiência tecnológica,
aponta Mitidieri Filho (1998), que também existem deficiências no conhecimento,
quanto à compreensão e identificação das exigências de caráter humano e
necessidades econômicas, dificuldades no estabelecimento de parâmetros para
avaliação da durabilidade, e falta de educação ou cultura quanto aos benefícios da
aplicação do conceito de desempenho. Conceito esse, exigido por norma nos dias
atuais, e que exige muita atenção no processo de projeto de uma edificação.
Entendendo o processo de projeto como sequência de informações, é
necessário reduzir etapas desnecessárias para melhorar o entendimento do fluxo de
informações. Em um processo de projeto convencional, as informações são
produzidas e processadas de maneira linear e paralela (SANTOS, 2008). Os
projetos de cada disciplina são produzidos separadamente, para convergir somente
depois do fim de uma fase de projeto.
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3 BUILDING INFORMATION MODELING
O BIM (Building Information Modeling) envolve um conjunto interrelacionado
de políticas, processos e tecnologias para gerenciar a essência de projetos
(RUSCHEL; ANDRADE; MORAES, 2013), em que o modelo tridimensional é algo
fundamental para o entendimento do projeto, facilitando a visualização de vistas,
cortes e elevações, auxiliando com isso o desenvolvimento do projeto e a tomada de
decisões conceituais de projeto. Porém, o maior valor quando se trata de BIM é a
informação, que através da padronização e da correta implementação do processo,
resulta em informações mais confiáveis e precisas sobre a edificação em todo o seu
ciclo, possibilitando com isso melhores projetos com menores custos e um
planejamento mais eficaz.
A definição de BIM segundo o National Institute of Building Sciences (NIBS)
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.” (NIBS, 2007)

A princípio pensava-se que o modelo seria único para todas as disciplinas da
construção (EASTMAN et al. 2011), ao invés da utilização de desenhos separados
para cada tópico, como é o usual no CAD em 2D. Porem, estudos mais 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 nesse sentido, compartilha a informação, que não pode ser
redundante ou conflitante. As informações não devem circular entre as fontes
isoladamente, 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.
Para Eastman et al. (2011, p.13), BIM é “uma tecnologia de modelagem e um
grupo associado de processos para produção, comunicação e análise do modelo de
construção”, tendo como objetivo a integração de projetos para a construção de um
modelo virtual único do edifício. Segundo o autor, os modelos BIM são
caracterizados por:
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a) Componentes do edifício, representados por objetos inteligentes que
“sabem” o que são e que podem ser associados a atributos gráficos e
de dados, e a regras paramétricas;
b) Componentes que contêm dados que descrevem seu comportamento e
que podem ser utilizados em outros aplicativos para análises de
desempenho ou orçamentação, por exemplo;
c) Informações consistentes e não redundantes, ao permitir alterações
automáticas de várias vistas do objeto;
d) Informações coordenadas, a partir da coordenação e organização das
vistas do modelo.
A diferença entre o modelo BIM e o modelo 3D convencional é que este
último é apenas uma representação tridimensional geométrica do edifício, enquanto
o modelo BIM é organizado como um protótipo do prédio, em termos de pisos do
edifício, espaços, paredes, portas, janelas, entre outros elementos, e uma vasta
gama de informações associadas a cada um desses componentes, através de
relações paramétricas. O modelo BIM pode normalmente ser visto em 3D, mas o
modelo também inclui informações usadas por outros aplicativos de análise, tais
como estimativa de custos, simulação de consumo de energia, iluminação natural,
etc.(GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, 2007).
Apesar do modelo BIM e o modelo 3D convencional possibilitarem a geração
de desenhos bidimensionais a partir dos modelos tridimensionais, possuem
características próprias, o primeiro (BIM) permite a geração automática de plantas e
vistas completas com simbologias bidimensionais, permitindo também a edição
manual (EASTMAN et al., 2011), enquanto o último (3D convencional) ainda requer
inserção manual de algumas representações (FERREIRA, 2007).
Os sistemas de tecnologia BIM podem ser considerados uma evolução dos
sistemas CAD, pois integram ao modelo em três dimensões todas as informações do
ciclo de vida completo de um empreendimento de construção, através de uma base
de informações inerentes a um projeto.
Em um modelo BIM, pode estar adicionada toda a informação necessária à
documentação técnica e gráfica, desde as fases iniciais de projeto até após a
conclusão da obra, incluindo todo o ciclo de vida do edifício, integrando as
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disciplinas de projeto em um modelo compartilhado (Figura 2). Esses dados podem
ser utilizados para verificações construtivas, análises estruturais, quantificação de
materiais e serviços, e planejamento de obra.
Figura 2 - Comparativo de processo de projeto

Fonte: Goes (2011)

Segundo Eastman et al. (2011), as ferramentas BIM atuais originaram-se da
modelagem orientada a objetos paramétricos, desenvolvida para projetos de
sistemas mecânicos. Em um modelo com objetos paramétricos, o processo não se
dá a partir da modelagem dos objetos, como a extrusão de um retângulo para criar
uma parede, por exemplo. Apesar da diferença entre os sistemas BIM e CAD, ainda
existe confusão entre aquilo que pode ser considerado um modelo de informação da
construção, ou simplesmente um modelo tridimensional, mesmo que este tenha sido
desenvolvido por uma ferramenta que suporte a tecnologia. Segundo Eastman et al.
(2011) não são considerados BIM:
a) Modelos tridimensionais que contenham informações sem atributos utilizados
para visualizações gráficas;
b) Modelos sem objetos paramétricos, com objetos que não podem ter suas
dimensões e atributos redefinidos;
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c) Modelos que necessitam de referências de CAD em 2D para definições do
edifício;
d) Modelos que permitam modificações em um objeto ou dimensão em uma
vista sem a alteração automática em outras.
Os componentes do edifício são objetos digitais codificados que os
descrevem e os representam. Por exemplo, uma parede é um objeto com
propriedades próprias e possui as informações e as relações de uma parede,
relacionando os elementos entre si (portas e janelas devem estar embutidas em
paredes, por exemplo), assim como seus componentes. Isto quer dizer que este
objeto é representado por dimensões como comprimento, largura e altura, além de
possuir seus atributos parametrizáveis, do ponto de vista quantitativo, como
materiais, finalidade, especificações, fabricante, e preço, e também informações
referentes ao desempenho desses elementos construtivos.
Eastman et al. (2011) definem objetos paramétricos como elementos que
possuem

definições

geométricas

com

dados

e

regras

associados,

que

automaticamente alteram outros componentes e volumetrias associados ao contexto
do objeto (exemplo: uma porta é automaticamente redimensionada quando a
espessura de uma parede é modificada). Além disso, estes objetos possuem
associações em diferentes hierarquias, o que permite que um objeto e seus atributos
sejam automaticamente alterados, caso um de seus componentes seja modificado.
Dessa maneira, um componente construtivo possui um conjunto finito de
parâmetros que definem sua forma. A codificação do componente inclui estes
parâmetros, e isto previamente requer conhecimento das informações que compõem
o componente.

3.1 Evolução das ferramentas de projeto – CAD 2D
Para a compreensão do conceito da tridimensionalidade auxiliando a
compatibilização de projetos, é necessário definir os sistemas utilizados atualmente
no desenvolvimento de projeto, e em especial, no processo de compatibilização.
Os sistemas CAD (Computer Aided Design – Projeto Auxiliado ou Assistido
por Computador) são ferramentas vetoriais de representação gráfica com auxílio do
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computador. Porém, indo além do sistema tradicional de projeto na prancheta, esses
sistemas, sejam em representações bidimensionais (2D) ou tridimensionais (3D),
possuem funções que agilizam algumas atividades para o projetista, como cálculos
de área, volume, propriedades e informações integradas, e que facilitam o processo
de tomada de decisões (FERREIRA, 2007).
O CAD (Projeto Assistido por Computador) é qualquer atividade de projeto
que envolve o uso efetivo de um sistema interativo de computação gráfica para criar,
modificar, analisar ou documentar projetos de engenharia (GROOVER, 2001).
Segundo o mesmo autor, existem várias razões para o uso do CAD como auxílio ao
projeto:


Produtividade: o projeto auxiliado por computador auxilia o projetista na
concepção do produto e seus componentes em tempo menor, além da
produção de maior quantidade de alternativas de projeto durante o
processo de criação;



Documentação do projeto: desenhos padronizados, com maior
legibilidade, resultando em melhor documentação de projeto que o
praticado com desenho manual;



Criação de uma base de dados para a indústria: a partir do projeto, é
possível gerar documentos para fabricação do produto, como:
especificações

geométricas,

dimensões

de

componentes,

especificações de materiais, custo de materiais, etc.
Segundo Ito (2007), quando o CAD começou a ser aplicado na indústria da
construção, há aproximadamente 20 anos, as empresas de projetos de arquitetura e
engenharia substituíram os numerosos desenhistas de pranchetas por uma menor
quantidade de operadores de CAD, embora com melhores salários, mas que
apresentavam maior produtividade tornando estas empresas mais competitivas no
mercado. Agora, o emprego de modelos de informação e edifícios virtuais no
desenvolvimento de projetos poderá trazer mudanças estratégicas às empresas de
projeto, pois o sistema exige novas maneiras de pensar e organizar o projeto e suas
equipes

de

equipamentos.

profissionais,

além

de

demandar

maiores

investimentos

em
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A representação gráfica bidimensional para o desenvolvimento de projetos
consiste na elaboração de plantas, cortes e fachadas, para análise, e também como
produto final da proposta de projeto. Como num processo tradicional, sem o uso do
computador, a informação é registrada como desenho bidimensional através de um
processo mental de abstração e memorização do projetista. Segundo Ferreira
(2007), embora seja possível a introdução de automação no processo no CAD 2D, o
resultado final é a representação abstrata que reduz todos os dados espaciais sobre
o edifício a plantas, cortes e elevações.
Assim, os agentes envolvidos no processo são sempre obrigados a fazer a
mesma abstração para compreenderem o projeto e a inferir as formas e detalhes
construtivos a partir das simbologias e representações bidimensionais.
Ferreira (2007) afirma que a representação bidimensional é necessária como
síntese final das soluções de projeto. Entretanto, o que seria o fim de um processo é
utilizado como meio para a identificação de problemas, sua análise e solução
conforme características citadas na Tabela 2.
Segundo Ferreira e Santos (2007), a representação em 2D deve ser a síntese
do resultado do desenvolvimento de um projeto (documentação), mas não a única
ferramenta de análise durante o processo.
Tabela 2 - Caracteristicas problemáticas da representação 2D

Fonte: Ferreira; Santos (2007)
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Necessárias para a legibilidade do desenho impresso, a omissão e a
simplificação de informações, segundo Ferreira e Santos (2007) são os
procedimentos típicos do projeto bidimensional que mais trazem problemas na
identificação de interferências na compatibilização de projetos.

3.2 Evolução das ferramentas de projeto – CAD 3D
O uso do CAD 3D é bastante difundido no processo de produção de indústrias
automobilísticas ou de objetos industriais (RUTKAUSKAS; SANTOS, 2006), e
embora bastante conhecido na indústria da construção civil, é utilizado com mais
frequência para estudos volumétricos e apresentações finais em maquetes
eletrônicas (FERREIRA, 2007).
O uso de modelos virtuais em três dimensões permite que a compreensão do
projeto seja acessível a todos, não se restringindo apenas àqueles que conhecem as
simbologias e representações de desenho (KYMMEL, 2008). O modelo facilita a
visualização e a compreensão espacial, gerando soluções mais adequadas às
necessidades do usuário final e do cliente (SOUZA; AMORIM; LYRIO, 2009).
Sistemas CAD também podem gerar objetos tridimensionais a partir de
técnicas de composição de sólidos e de superfícies. Trata-se de ferramentas
baseadas em entidades primitivas (como pontos, linhas retas, círculos, polígonos,
etc.). Um modelo feito a partir do CAD 3D é uma simples representação de
elementos puramente geométricos, na qual não se permite inserir muitos dados
sobre o edifício (TSE; WONG; WONG, 2005). É possível extrair plantas, cortes,
elevações, mas é necessário editá-los e inserir informações bidimensionais para que
sejam completados.
A capacidade dos sistemas CAD em modelar objetos tridimensionais permite
ao projetista a criação e as alterações do modelo geométrico do produto ou seus
componentes, a partir de objetos primitivos disponíveis no sistema (GROOVER,
2001). Ferramentas baseadas em objetos são mais sofisticadas e apropriadas para
a modelagem de edifícios, pois possuem a capacidade de carregar informações
dentro dos modelos tridimensionais (TSE; WONG; WONG, 2005). É interessante
destacar que as ferramentas baseadas em entidades, como AutoCAD e o
Microstation, surgiram entre os anos 80 e 90, basicamente na mesma época que as
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ferramentas baseadas em objetos (ex: ArchiCAD, Allplan), entre as quais estão as
que hoje suportam o BIM (TSE; WONG; WONG, 2005). Segundo os autores, as
ferramentas baseadas em objetos exigiam maior capacidade de processamento de
hardware, demandando mais memória e recursos gráficos, o que na época ainda
não era possível. Além disso, sua implantação requeria a padronização de
procedimentos de projeto, outro fator que impediu que a tecnologia fosse aceita pelo
mercado e melhor desenvolvida (HOWARD; BJÖRK, 2008), tornando-se mais
recorrente em meios acadêmicos.
De acordo com Tse, Wong e Wong (2005), com tal vantagem em relação à
tecnologia baseada em objetos, as ferramentas baseadas em entidades,
consideradas mais leves e menos dispendiosas, foram adotadas de maneira
crescente e definitiva nas últimas três décadas, resultando na adoção efetiva dos
formatos CAD como padrão na construção civil, Segundo Kymmel (2008), a
visualização virtual tridimensional possibilitada pelos softwares pode ser considerada
também como um empecilho para os projetistas, uma vez que o modelo aponta
visivelmente todas as incompatibilidades e dificuldades apresentadas pelo projeto,
por menores que sejam, sendo necessárias respostas imediatas. Assim, é
necessário que haja determinado nível de conhecimento de projeto por parte do
projetista, apresentando soluções de projeto mais cedo, o que pode levar um tempo
maior para a execução do modelo.
Além disso, Souza, Amorim e Lyrio (2009) apontam a existência de uma
distância tecnológica entre o ensino das universidades e o mercado, que não
prepara o projetista graduado recentemente para as tecnologias atuais, dificultando
a contratação de mão de obra especializada com conhecimentos em ferramentas
tridimensionais de projeto auxiliado por computador.

3.3 Evolução das ferramentas de projeto – BIM
Segundo Eastman et al. (2011), ferramentas BIM são baseadas em objetos
paramétricos, apresentando um conjunto pré-definido de famílias de objetos, com
características e

propriedades intrínsecas.

Atualmente

existem ferramentas

desenvolvidas por várias empresas, que são voltadas para atividades de projeto de
arquitetura, engenharia estrutural, instalações elétricas, hidráulicas e áreas afins.
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As ferramentas ou softwares adotadas para o desenvolvimento de modelos
BIM utilizadas atualmente em vários países da América do Norte, Europa e Ásia
foram desenvolvidas por empresas de várias naturezas e que cobrem as partes que
integram as diversas dimensões do BIM. Assim, podem envolver softwares de
planejamento, projeto, custos, etc.
O GIT (Georgia Institute of Technology), de Atlanta, EUA, adota a seguinte
classificação em seu Laboratório de Construção Virtual – Digital Building Laboratory
para as ferramentas BIM (GIT, 2014):
• Ferramentas preliminares;
• Ferramentas de projeto arquitetônico;
• Ferramentas de projeto estrutural;
• Ferramentas BIM de construção;
• Ferramentas para fabricação;
• Ferramentas de análise ambiental;
• Ferramentas de gerenciamento;
• Ferramentas de orçamento e especificação;
• Ferramentas de gerenciamento da operação dos edifícios;
• Ferramentas para projeto de sistemas prediais.
Entre as diversas opções de software utilizados para projetos BIM disponíveis
no mercado pode-se destacar a relação da Tabela 3 como os mais utilizados.
Tabela 3 - Softwares que suportam a tecnologia BIM
Disciplina de projeto

Arquitetura

(Continua)

Ferramenta

Fabricante

AllPlan

Nemetschek Company

ArchiCAD

Graphisoft

AECOsIm

Bentley Systems

DDS-CAD Architecture

Nemetschek Company

Digital Project

Gehry Tecnologies

Revit Architecture
Vectorworks

Autodesk
Nemetschek Company
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(Conclusão)
Disciplina de projeto

Estrutura

Instalações
(Mechanical, Electrical and
Plumbing –MEP)

Ferramenta

Fabricante

AllPlan

Nemetschek Company

AECOsIm

Bentley Systems

CAD/TQS

TQS Informática Ltda

ProSteel 3D

Bentley Systems

Revit Structure

Autodesk

Tekla Structures

Tekla

ArchiCAD MEP

Graphisoft

AutoCAD MEP

Autodesk

AECOsIm

Bentley Systems

DDS-CAD
Digital Project MEP Systems
Routing

Nemetschek Group

Revit MEP

Autodesk

Digital Project

Gehry Tecnologies

Navisworks
Planejamento,
ProjectWise Navigator
gerenciamento, construção
e verificação de projetos Solibri Model Checker
Synchro Professional
Vico Office

Gehry Tecnologies

Autodesk
Bentley Systems
Solibri
Synchro Ltd.
Vico Software

Fonte: O autor

3.4 Softwares para projetos de arquitetura
Para o desenvolvimento de projetos de arquitetura, pode-se citar os
seguintes:
• Revit Architecture, da Autodesk:
O programa Revit Architecture tem como organização famílias de objetos
(family), e tipos que pertencem a estas famílias (types). Famílias são os elementos
construtivos (paredes, pilares, vigas, janelas, portas, pisos), e tipos são as variações
desses elementos (parede interna, parede externa, pilar de 80x80 cm, pilar de
40x40cm, etc). Para a família “porta”, por exemplo, cada porta é um tipo diferente:
madeira de 80 cm, madeira de 70 cm etc.
Cada família de objetos possui propriedades paramétricas fixas, mas só é
possível alterar os valores, e criar novos tipos. Entretanto, é possível alterar uma
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família e criar novos parâmetros, inclusive com fórmulas, “amarrando” o
comportamento da família de objetos, conforme a necessidade do usuário.
(CRESPO; RUSCHEL, 2007). Vários fabricantes já estão disponibilizando bibliotecas
com seus componentes, visto que a criação de famílias a partir desse software é
necessária para sua utilização no Brasil, pois a maioria dos objetos nativos na
biblioteca padrão da Autodesk é de origem americana, seguindo suas normas e
padrões.
É também possível visualizar o projeto tridimensionalmente e ao mesmo
tempo bidimensional na mesma tela, podendo-se manipular os elementos em
qualquer uma delas (Figura 3).
O programa permite extrair informações dos objetos em forma de tabelas que
podem ser exportadas para outros softwares. Relatórios gerados podem ser
exportados para arquivos de formato HTML (Hyper Text Markup Language), e
para.TXT (texto). O Revit também permite exportar o arquivo para formato IFC.
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Figura 3 - Imagem da tela de trabalho do Autodesk Revit, alguns recursos e vistas de
representação e tabela de componentes.

Fonte: O autor
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• ArchiCAD, da Graphisoft:
A ferramenta BIM ArchiCAD da Graphisoft, foi uma das primeiras
comercialmente disponíveis no mercado de softwares BIM (IBRAHIM; KRAWCZYK;
SCHIPPOREIT, 2004). Assim como o Revit, o aplicativo gera automaticamente
cortes, plantas, elevações, listas de componentes, tabelas de esquadrias, renderings
(para maquetes eletrônicas), e animações para apresentação. Enquanto se modela
o edifício, a documentação é gerada automaticamente, ou seja, a cada modificação
no edifício virtual, plantas, cortes e fachadas são atualizados (CRESPO; RUSCHEL,
2007).
O programa demanda o mesmo tipo de desenvolvimento apresentado pelo
Revit, em relação às bibliotecas existentes, de origem europeia. A criação de objetos
parametrizáveis pelo ArchiCAD pode ser feita via GDL (Geometric Description
Language), mas requer conhecimento técnico e de programação, o que torna a
tarefa complexa. Entretanto, como o programa existe há mais tempo, há mais
elementos e bibliotecas disponíveis. O ArchiCAD assim como o Revit, oferece
ferramentas que permitem que os projetistas trabalhem simultaneamente no mesmo
projeto. Para utilizar esta função no ArchiCAD, é necessário primeiro definir um
projeto ArchiCAD compartilhado.
•

Vectorworks, da Nemetschek:

Vectorworks é um software de CAD desenvolvido pela empresa americana
Nemetschek North America, usado para a criação e documentação de projetos.
Assim como os softwares descritos acima, também possibilita a armazenagem de
todas as informações em 2D e em 3D, além de dados e planilhas no mesmo arquivo,
permitindo a visualização de desenhos bidimensionais e do modelo perspectiva, e a
manipulação dos elementos a partir de qualquer um deles.
O Vectorworks é capaz exportar e importar dados de diversos outros
aplicativos gerando, por exemplo, formatos .DWG .DXF, e exportando para formato
.IFC.
O Vectorworks é considerado um programa WYSIWYG (What You See Is
What You Get), ou seja, a qualquer estágio do projeto o desenho que se vê na tela
corresponde ao que será obtido quando imprimir o desenho, incluindo cores e
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espessuras de linha, fontes, e diversos outros atributos gráficos, conforme
bibliotecas (NEMETSCHEK, 2010).
A maior parte dos usuários do Vectorworks o utiliza como uma ferramenta
CAD híbrida (para resultados 2D e 2D-3D). Ou seja, há quem use a potencialidade
do programa para fazer um modelo de visualização para estudo e depois
transformá-los em desenhos CAD em duas dimensões. E também há quem o utilize
somente como ferramenta 2D, sem saber que este programa também pode ser
utilizado como ferramenta BIM.
•

AECOsim Bentley

O AECOsim da Bentley é uma ferramenta de design multidisciplinar que
permite que arquitetos, engenheiros estruturais, mecânicos e elétricos projetem,
analisem, construam, documentem e visualizem edifícios de qualquer tamanho,
forma e complexidade. Ele inclui funcionalidades de antigos produtos, como Bentley
Architecture, Bentley Mechanical, Bentley Electrical e Structural Modeler.

3.5 Softwares para projetos estruturais
• Autodesk – Revit Structure:
Baseado no conceito BIM, é um software para engenharia estrutural, desenho
e documentação. Permite a modelagem tridimensional a partir de arquivos CAD
DWG ou conectar-se diretamente aos modelos tridimensionais do Revit Architecture,
atualizando os modelos e a documentação automaticamente.
É possível exportar dados para realizar análises estruturais em outros
aplicativos. Os profissionais de estruturas escolhem o programa de análise e
retornam com os resultados que dinamicamente atualizam o modelo e toda a
documentação.
• Tekla Structures
O software Tekla Structures abrange o projeto estrutural como um todo,
permitindo o detalhamento da estrutura com todas as informações necessárias para
o ciclo de fabricação, principalmente de estruturas metálicas. Gera listas de
materiais e desenhos automáticos de montagem e de fabricação.
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• AECOsim
Aplicativo destinado a projeto e documentação de diversos tipos de estrutura.
Opera com componentes parametrizados e gera modelos de análise, além de
desenhos bidimensionais com processo de simbolização dos objetos tridimensionais
e geração de relatórios. Permite a utilização de vários padrões internacionalmente
conhecidos e adaptados.
• CAD/TQS:
O CAD/TQS é um sistema computacional gráfico destinado à elaboração de
projetos de estruturas de concreto armado, protendido e em alvenaria estrutural.É
desenvolvido e comercializado pela TQS Informática Ltda., e

engloba todas as

etapas de um projeto, isto é, desde a concepção estrutural, passando pela análise
de esforços e flechas, dimensionamento e detalhamento de armaduras, até a
emissão das plantas finais. Trata-se de um Sistema Integrado e completo, e não
apenas de um programa de análise ou de desenho.

3.6 Softwares para projeto de instalações elétricas
• Revit MEP
Baseado no conceito BIM, é um software para engenharia elétrica, hidráulica
e de projeto de ar condicionado, e gera desenhos e documentações. Permite a
modelagem tridimensional a partir de arquivos CAD dwg ou conectar-se diretamente
aos modelos do Revit Architecture, atualizando os modelos e a documentação
automaticamente.

Permite

visualização

de

interferências

e

gera

relatórios

quantitativos e de incompatibilidades de sistemas.
• AECOsim
Todas as fases do fluxo de trabalho de engenharia são suportadas, desde o
conceitual ao projeto detalhado, a partir de modelagem de subsistemas complexos
elétricos para análise, documentação e gestão, integrando design, visualização,
produção de desenho, e relatórios de quantidades e custos. Os usuários podem
projetar a construção de sistemas elétricos com poder e análise de iluminação, além
da troca de dados bidirecional com outros programas de análise de iluminação
padrão do setor.
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3.7 Softwares para projetos de instalações hidráulicas
• Revit MEP
O software permite a criação de sistemas hidráulicos automaticamente, a
partir da seleção dos aparelhos hidráulicos integrantes, e possibilita alternativas
diferentes de leiaute. É necessária, entretanto, a criação de famílias de objetos que
estejam de acordo com os padrões da indústria da construção no Brasil, ou baixar
gratuitamente a biblioteca desenvolvida pelos fabricantes nacionais.
Permite visualização de interferências, geração de relatórios quantitativos e de
incompatibilidades e exportação de dados para análises de desempenho em outros
aplicativos.
• ArchiCAD MEP
O aplicativo MEP para ArchiCAD permite aos usuários desenvolver, editar ou
importar sistemas hidráulicos, dutos e tubulações, coordenando com o Virtual
ArchiCAD Building. Possibilita a verificação de interferências e a importação de
arquivos tridimensionais do AutoCAD MEP, através do padrão IFC.
Entretanto, esta ferramenta foi desenvolvida para arquitetos coordenarem os
produtos dos projetos complementares em uma plataforma comum do ArchiCAD.
• AECOsim
Software para criar sistemas de tratamento de ar e hidráulicos para edifícios e
instalações industriais com liberdade ilimitada para explorar mais opções de design,
tomar decisões de desenho melhor informadas, e prever custos e performance. Os
usuários podem modelar sistemas mecânicos totalmente paramétricos em um
ambiente altamente flexível e eficiente com o acesso a bibliotecas do fabricante.
• DDS-CAD MEP
De origem norueguesa, o DDS-CAD MEP é uma ferramenta BIM para o
projeto e documentação de sistemas de ar condicionado, sistemas elétricos e
hidráulicos de edifícios. Diferentemente de outros aplicativos voltados para essa
área de projeto, o programa é um sistema autônomo, ao invés de um aplicativo ou
plug-in de outro produto dependente de outros sistemas CAD (DATA DESIGN
SYSTEM, 2014).
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O sistema permite criar modelos de construção diretamente no software, ou
trabalhar com plantas em 2D ou modelos 3D importados dos projetos de arquitetura
ou estrutura. O software suporta a importação de plantas bidimensionais em formato
DWG ou DXF, e também é certificado para importação e exportação dentro do
padrão IFC, seja baseado em arquivo, ou através de conexão direta a um servidor
modelo (DATA DESIGN SYSTEM, 2014).

3.8 Software para gerenciamento, construção e gestão de modelos
• Autodesk Navisworks:
As soluções deste software permitem que projetistas e profissionais de
construção unam suas contribuições em um modelo de informação de construção
único e sincronizado. Ao permitir que membros de equipe compartilhem, combinem,
revisem e aperfeiçoem modelos de projeto 3D de qualquer tamanho ou formato. Os
recursos do Navisworks permitem a coordenação, simulação da construção e
análise de todo o projeto para revisão de projetos integrados. Os produtos
Navisworks incluem ferramentas avançadas para incorporar cronogramas aos
modelos, identificar e coordenar conflitos e interferências, colaborar e obter uma
percepção mais ampla sobre os potenciais problemas. (AUTODESK, 2015).
• Solibri Model Checker
O software ajuda a encontrar e visualizar questões e problemas antes e
durante a construção. Ele também fornece uma riqueza de informações que pode
ser retirada ao longo do ciclo de vida do edifício e utilizado para as necessidades
que incluem cálculo de área, acessibilidade e cumprimento do código de construção.
Solibri Model Checker é considerando uma importante ferramenta da
informação em modelos BIM. Ele apoia o modelo de coordenação, modelo de
navegação e detecção de conflitos que também estão disponíveis em aplicações
como NavisWorks, Tekla BIMsight e Bentley Navigator. Mas o seu verdadeiro poder
reside na sua capacidade de validar os dados mantidos no modelo.
A capacidade de verificar a qualidade de dados CObie (Construction to
Operations Building Information Exchange) e reparar quaisquer problemas é
extremamente relevante para a indústria da construção no Reino Unido no
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momento. Dados CObie podem ser produzidos diretamente da maioria das
ferramentas de autoria BIM, mas eles não são realmente para a coordenação da
disciplina de modelos e não há nenhuma maneira fácil de verificar a qualidade dos
dados. Com isto em mente, o Solibri Model Checker pode certamente ajudar a dar
sentido à confusão e construir alguma confiança da indústria em CObie como um
produto.
No entanto, o Solibri Model Checker não é apenas sobre a entrega de dados
CObie e também pode ser usado para estimativa de custos e quantificações. O
software pode ser adaptado para validar modelos para muitos fluxos de trabalho
diferentes: análise estrutural de energia ou agendamento 4D, para citar apenas
alguns.

3.9 Interoperabilidade
O processo de projeto envolve muitas fases e exige que diferentes
participantes troquem informações ao longo do ciclo de vida do projeto. A
interoperabilidade é necessária para a passagem de dados entre aplicativos,
permitindo que todos os especialistas e programas utilizados possam contribuir para
o projeto em desenvolvimento (EASTMAN et al., 2011, p.65). Cada especialista em
sua atividade utiliza tipos diferentes de ferramentas ou aplicativos computacionais, e
os dados gerados precisam ser intercambiáveis, ou seja, é necessário que os
aplicativos reconheçam o tipo de arquivo gerado por outros programas. A
interoperabilidade elimina o retrabalho de replicar dados de projeto que já tenham
sido gerados e facilita, de forma automatizada e sem obstáculos, o fluxo de trabalho
entre

diferentes

aplicativos,

durante

o

processo

de

projeto

(ANDRADE;

RUSCHEL,2009a).
Segundo Eastman et al. (2011), existem quatro formatos de trocas de dados
entre ferramentas BIM: ligação direta entre determinadas ferramentas BIM, padrão
proprietário de troca de dados, o padrão público para a troca de dados, e com base
em formatos XML.
A ligação direta promove uma conexão integrada entre dois aplicativos, a
partir da interface de um programa ou de ambos. São baseados em aplicativos com
programação de caráter interativo. O padrão proprietário trata de formatos de
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arquivos desenvolvidos por organizações comerciais, para interação com outros
softwares, como .DXF (Data eXchange Format), formato da Autodesk, por exemplo.
Assim, é possível exportar arquivos do ArchiCAD para .dxf, embora haja alguma
perda de dados.
A alternativa seria a utilização de um arquivo neutro e comum a todos esses
softwares. O IFC (Industry Foundation Classes) é um protocolo de padrão
internacional criado especificamente para o intercâmbio de arquivos entre
ferramentas BIM. Segundo a Building Smart International, anteriormente conhecida
como International Alliance for Interoperability - IAI, o IFC é um formato aberto,
neutro e com especificações padronizadas para o BIM, para ser usado no
planejamento do edifício, no projeto, na construção e gerenciamento.
Entretanto, o padrão IFC é muito pouco utilizado no Brasil, devido
principalmente ao fato de nem todos os agentes envolvidos usarem aplicativos
voltados para o processo que utiliza o BIM (SOUZA; AMORIM; LYRIO, 2009;
SANTOS, 2008).
Uma questão importante na pesquisa de Souza et al.(2009) é que o padrão
IFC não era sequer mencionado pelos utilizadores de ferramentas BIM nas cidades
pesquisadas. Outro fator a destacar era que, apesar dos escritórios desenvolverem
o projeto de arquitetura em modelo BIM, segundo a pesquisa de Souza et al. (2009),
os arquivos acabavam sendo transmitidos para os projetistas das disciplinas
complementares em formato DWG, perdendo inúmeras informações e todo o
potencial do modelo BIM na parametrização de dados. Ao mesmo tempo tornava-se
difícil incorporar as informações dos projetistas repassadas em DWG ao modelo
virtual. Assim, fica claro que não estava ocorrendo a utilização plena e efetiva do
modelo, que ficava restrito às informações de arquitetura, processo este que nos
dias de hoje está sendo absorvido por um pequeno número de projetos, nos quais a
interoperabilidade ocorre de forma mais eficaz.

3.10 A função da equipe de projetos com o uso do BIM
A decisão pela implementação da plataforma BIM em empresa de projeto
pressupõe que sua direção tenha a consciência de que esse passo envolverá
mudança de cultura, investimentos em infraestrutura, treinamentos e revisão de
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processos de trabalho. Para o seu sucesso, é importante a participação não só da
alta gerência na decisão, bem como o envolvimento e conscientização de toda a
equipe no processo, principalmente quando se trata de uma equipe heterogênea,
com diferentes níveis de experiência profissional e de aptidão para novas
tecnologias (Guia BIM AsBEA, 2013). A oscilação por parte da equipe, da aceitação
da nova tecnologia é algo comum na fase inicial do processo de implemtação, mas
que ao longo do tempo tende a diminuir (Figura 4) com resultados positivos para o
processo.
Figura 4 - Processo de mudança para tecnologia BIM

Fonte: Guia AsBEA, 2013.

Segundo a AsBEA, a maior parte da informação colocada no modelo é crítica,
no sentido da sua confiabilidade, o que exige profissionais com conhecimento de
arquitetura e engenharia (disciplina), do software (ferramenta) e experiência em
obras para que as tarefas sejam desenvolvidas com propriedade.

43

Além disso, essa equipe é convocada a assumir novos papéis além daqueles
que desenvolvia tradicionalmente. Esses papéis podem ser divididos em dois
grandes grupos:
 funções de projeto;
 funções de gestão da informação.
Um mesmo profissional poderá desempenhar uma ou várias funções,
dependendo das características e dos tipos de projetos.
As funções de projeto são divididas em várias etapas e suas respectivas
responsabilidades e obrigações no processo de modelagem de uma edificação
(Guia BIM AsBEA, 2013):


Função

de

modelagem

complexa:

modelagens

de

maior

responsabilidade, e que dependam de decisões de projeto, devem ser
desenvolvidas por profissional mais capacitado, tanto do ponto de vista
da disciplina quanto da ferramenta;


Função de modelagens complementares: podem ser desenvolvidas por
profissionais que tenham menos conhecimento da ferramenta e da
disciplina. No entanto, para aperfeiçoar o uso da ferramenta, esse
profissional deverá ser capaz de antecipar soluções para eventuais
conflitos;



Função de complementação de desenhos: trata-se de uma função que
não compromete a confiabilidade do modelo. As complementações são
normalmente bidimensionais. Não necessitam, portanto, que o
profissional conheça plenamente a ferramenta.

Função de gestão do modelo: o coordenador geral do modelo irá orquestrar a
gestão dessa “construção” virtual. Cabem a esse coordenador a elaboração e
implementação do plano de automação do modelo, que compreende:


criar o cronograma de desenvolvimento do modelo e as respectivas
etapas de entrega;
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definir as premissas de modelagem, como objetivos e usos do BIM e
nível de desenvolvimento do modelo necessário em cada fase do
projeto;



determinar os processos para a elaboração do modelo;



estabelecer os procedimentos para o intercâmbio de informações e de
colaboração entre disciplinas.

Ele também irá coordenar e confirmar as revisões do modelo quanto à:


checagem visual do modelo;



coordenação da verificação de interferências (clash detection);



supervisão da validação de objetos, como propriedades e geometria;



nomenclatura de arquivos, bibliotecas, etc.

A função de customização, o coordenador determinará como serão
executadas as alterações do modelo, sua divisão inicial ou posterior caso
necessário, e adotará os melhores recursos e técnicas
A função do desenvolvedor de biblioteca de componentes: corresponde a um
conjunto de objetos/componentes paramétricos a serem usados na “construção” do
edifício virtual. Essa biblioteca parte de um conjunto básico que será aperfeiçoado e
ampliado ao longo do tempo e do desenvolvimento de novos projetos em BIM.
Esses objetos paramétricos, além da geometria, possuem campos de informação
que podem variar de projeto para projeto. Existem projetos que têm necessidades
específicas e os objetos utilizados possuirão parâmetros que atendam as suas
necessidades específicas. A definição desses parâmetros deverá ficar a cargo do
coordenador geral do modelo, assim como os critérios para sua criação. Isso
garantirá a confiabilidade na extração de dados do modelo (Guia BIM AsBEA, 2013).
Na Figura 5, a distribuição hierárquica de funções e a capacitação que se
espera do profissional para desenvolvê-las, numa tentativa de redistribuir os papéis
das equipes.
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Figura 5 - Estrutura analítica para projetos em BIM
Niveis e Eixos

Complexa

Inicio da Modelagem
Escadas, guarda corpo
etc

Modelagem

Complementar

Continuidade da
modelagem
Repetição

Documentação

Especificação (Entrada
de Informação)

Desenvolvimento do
Projeto em BIM

Documentação (Saída
de Informação)

Pav. Tipo

Links
Modelo
Planejar Alterações

Customização

Desenvolvimento

Biblioteca

Manutenção
Dados de
Desempenho

Colaboração / Worsets
Validação
Gestão

Integridade do Modelo

Compatibilização

Legenda:

COORDENADOR

MODELADOR

EXPERT

•Arquiteto responsável pelo
projeto

•Arquiteto
projetista

•Responsável pela organização do
modelo e biblioteca

Fonte: O autor
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4 DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS
Desde a década de 1960, nos países desenvolvidos, a definição de
desempenho de edificações está associada ao comportamento dos mesmos quando
em utilização. O edifício é um produto que deve apresentar determinadas
características que o capacitem a cumprir objetivos e funções para os quais foi
projetado, quando submetido a determinadas condições de exposição e uso. Assim,
ele é considerado "bem comportado" quando atende aos requisitos para o qual foi
projetado. Tal conceito se aplica de maneira ampla na indústria da construção,
focando quase sempre o desempenho-alvo requerido para os processos de negócio
e o atendimento às necessidades dos usuários ao longo do ciclo de vida das
construções (BORGES, 2010).
A construção civil vem sendo impulsionada pelas inovações das tecnologias
construtivas demandando novos materiais, técnicas e sistemas construtivos. Neste
sentido, a construção vem se tornando cada vez mais industrializada com sistemas
construtivos que garantem maior agilidade na execução das edificações. Desta
necessidade de industrialização da construção civil surgiu a consciência da
avaliação de desempenho e do controle da qualidade na produção dos edifícios
habitacionais (MITIDIERI FILHO, 1998).
O

conceito

de

desempenho

na

construção

civil

está

relacionado

principalmente ao atendimento das exigências e necessidades dos usuários, mas
também está associado ao termo durabilidade, ao qual foram introduzidos
importantes conceitos, como vida útil de projeto (VUP) e prazos de garantia,
segundo Oliveira e Mitidieri (2012). Através destas exigências é possível estimar o
desempenho potencial a partir de uma combinação de métodos de avaliação para
avaliar o produto prevendo seu comportamento, quando em utilização normal
(MITIDIERI FILHO, 1998). Portanto, a avaliação do desempenho permite verificar se
o edifício e suas partes atendem às condições estabelecidas.

4.1 ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais - Desempenho
Com a primeira publicação em 2008, a “NBR-15.575- Edifícios habitacionais
até cinco pavimentos - Desempenho”, agrupa e faz referências às exigências
presentes em diversas normas pré-existentes, apresentando novas questões e
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conceitos, visando à criação de parâmetros e critérios de desempenho envolvendo
habitabilidade, sustentabilidade e segurança.
A segunda e atual revisão trata de uma norma abrangente, que compreende o
edifício em todo seu ciclo de vida, estabelecendo critérios e requisitos de
desempenho, bem como os métodos avaliativos, evidenciando que o atendimento
das necessidades dos usuários deve ser vislumbrado desde as primeiras fases de
concepção do produto.
O aproveitamento de recursos naturais, o desenvolvimento tecnológico e
modelos habitacionais mais econômicos para o mercado, foram alguns dos fatores
que influenciaram no desenvolvimento dos textos da normalização brasileira de
desempenho de habitações. A norma em questão foi revisada, inclusive no seu título
que passou a ser: ABNT NBR 15575 “Edificações Habitacionais – Desempenho”
entrou em vigor em julho de 2013, e foi pautada em requisitos estabelecidos pelas
normas ISO 6240, de 1980 e ISO 6241, de 1984 e baseada na tradução das
necessidades dos usuários (BORGES; SABBATINI, 2008). Através da revisão das
normas internacionais, foi possível estabelecer as necessidades para assegurar o
desempenho conforme as expectativas dos usuários, apresentando um conjunto
normativo dividido em seis partes:
Parte 1 – Requisitos gerais
Parte 2 – Requisitos para os sistemas estruturais
Parte 3 – Requisitos para os sistemas e pisos
Parte 4 – Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e
externas
Parte 5 – Requisitos para os sistemas de coberturas
Parte 6 – Requisitos para os sistemas hidro sanitários
Cada parte da norma foi organizada por elementos da construção,
percorrendo uma sequência de exigências (Figura 6) relativas à:
a) Segurança (desempenho estruturaal, segurança contra incêndio, segurança
no uso e ocupação);
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b) Habitabilidade (estanqueidade, desempenho térmico e acústico, desempenho
lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade,
conforto tátil);
c) Sustentabilidade (durabilidade, manutenibilidade e adequação ambiental).

Exigências da
ABNT NBR 15575:2013 Edificações Habitacionais

Figura 6 – Exigências da ABNT NBR 15575:2013 Edificações Habitacionais – Desempenho

Segurança Estrutural
Segurança

Segurança Contra Fogo
Segurança na Utilização

Estanqueidade
Desempenho Térmico
Desempenho Acústico
Habitabilidade

Desempenho Lumínico
Saúde, Higiene e Qualidade do Ar
Funcionalidade e Acessibilidade
Conforto Tátil e Antropodinâmico
Durabilidade e Manutenibilidade

Sustentabilidade

Adequação Ambiental

Fonte: O autor

Mais detalhada e abrangente, a atual norma de desempenho ABNT NBR
15.575:2013 é considerada um marco na construção, mas o seu atendimento requer
mecanismos de gestão da qualidade de projetos e da execução da obra, além de
rigor nas compras de materiais de construção.
A primeira parte da ABNT NBR 15.575:2013 Edificações habitacionais, possui
um caráter de orientação geral, funciona como um índice de referência, remetendo
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sempre que possível, às partes específicas (estrutura, pisos, vedações verticais,
coberturas e sistemas hidrossanitários). Ela também traz aspectos de natureza geral
e critérios que envolvem a edificação como um todo. Apresenta o conceito de vida
útil de projeto, a definição de responsabilidades e dos parâmetros de desempenho
mínimos (compulsórios), além de critérios de nível intermediário e superior.
A segunda parte da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais trata
dos requisitos para os sistemas estruturais de edificações habitacionais. O texto
estabelece quais são os critérios de estabilidade e resistência estrutural, indicando
outros critérios como por exemplo impactos que a estrutura deve suportar sem que
apresente falhas ou fissuras.
Os sistemas de piso estão na terceira parte da ABNT NBR 15575:2013
Edificações habitacionais, e foi uma das que sofreu mais modificações durante o
processo de revisão, que se estendeu de 2011 até fevereiro de 2013, quando a
versão final foi publicada. O texto agora não normatiza somente os sistemas de
pisos internos, como constava na versão original, mas também os externos. Outro
acréscimo foi a definição mais clara do sistema de pisos como a combinação de
diversos componentes, o que inclui o suporte estrutural e o contrapiso, por exemplo,
e não somente a camada de revestimento ou acabamento.
A quarta parte da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais trata dos
critérios de desempenho estabelecidos para os sistemas de vedação vertical em
uma edificação, o conjunto de paredes e esquadrias (portas, janelas e fachadas) e
referem-se a requisitos como estanqueidade ao ar, à água, ao conforto acústico e
térmico, à segurança ao fogo e ao desempenho estrutural. Esta parte da norma, ao
lado da terceira parte, foi a que sofreu mais alterações durante a revisão da versão
publicada em 2008.
Algumas das principais mudanças (Piniweb, 2013) foram a adequação de
critérios relativos ao desempenho estrutural e a inclusão dos critérios relativos à
segurança ao fogo. Quanto ao desempenho estrutural, a revisão melhorou a
definição de quais eram os critérios aplicáveis ao estado limite último, de ruína, e
quais eram aplicáveis ao estado limite de serviço ou de utilização.
A quinta parte da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais, relativa
aos sistemas de coberturas, trata entre os principais requisitos, a reação ao fogo dos
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materiais de revestimento e acabamento e da resistência ao fogo do sistema de
cobertura.
A última parte da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Sistemas hidrossanitários, compreende os sistemas prediais de água fria e de água
quente, de esgoto sanitário e ventilação, além dos sistemas prediais de águas
pluviais, explorando conceitos como a durabilidade dos sistemas, a previsão e
antecipação de critérios para a manutenção da edificação e suas partes, bem como
o funcionamento dos sistemas hidrossanitários. O texto também traz considerações
sobre a separação física dos sistemas de água fria potável e não potável, em
consonância com as tendências atuais de reuso de água.
Todas as partes da norma contemplam as doze exigências descritas na
primeira parte da norma de desempenho, porém cada uma terá o foco voltado para
o sistema a que se refere com requisitos e critérios característicos a cada um. Além
disto, são estabelecidos os métodos de avaliação e níveis de desempenho para
cada sistema, componente ou elemento analisado.
Os requisitos especificam os níveis mínimos de desempenho que devem ser
alcançados para garantia da vida útil e desempenho do sistema avaliado. Os
critérios de desempenho expressam a quantificação dos requisitos abordando as
exigências dos usuários e as condições de exposição a que está submetida a
edificação. Os métodos de avaliação especificam a forma de avaliação de
desempenho de um determinado subsistema e podem ser estabelecidos através de
análises visuais e de análise de projeto arquitetônico, de ensaios in loco, cálculos ou
ensaios em laboratório.

4.2 Incumbências
A norma estabelece incumbências para incorporadores, construtores,
fabricantes, projetistas e usuários para que se atinja e se mantenha o desempenho
pretendido durante o prazo de vida útil de projeto.
Ao fornecedor de insumo, material, componente e/ou sistema, cabe
caracterizar o desempenho de seus produtos. Caso o produto não possua norma
brasileira específica, o fornecedor deve fornecer resultados comprobatórios
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baseados em normas internacionais ou estrangeiras, ou ainda de avaliações
técnicas, como no caso dos Documentos de Avaliação Técnica (DATec).
Cabe ao incorporador identificar os riscos previsíveis na época do projeto, e
providenciar os estudos técnicos requeridos e prover aos diferentes projetistas as
informações necessárias. Em consonância com projetistas, deve definir os níveis de
desempenho para os diferentes elementos da construção e/ou para a obra como um
todo.
Ao construtor cabe a elaboração dos manuais de uso, operação e
manutenção, bem como a proposta do modelo de gestão de manutenção, entregue
ao usuário da unidade privada e ao condomínio, se for o caso, quando da
disponibilização da edificação para uso.
Ao projetista cabe definir os materiais, os produtos e o processos construtivos
que serão utilizados, estabelecendo a Vida Útil de Projeto (VUP), que é um
parâmetro, determinado pelo meio técnico, que indica o período de tempo em que os
requisitos mínimos de desempenho (indicados pela norma) devem ser atendidos
pela edificação, supondo a correta manutenção de cada sistema que compõe a
edificação, contemplado pela ABNT NBR 15575:2013.
Ao usuário cabe utilizar corretamente a edificação, e ainda realizar
manutenções preventivas e corretivas de acordo com o manual de uso, operação e
manutenção do imóvel. Se não for realizada a manutenção, poderá haver
comprometimento da vida útil de projeto, obrigação esta de responsabilidade dos
usuários.
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5 APLICAÇÃO DE PARÂMETROS DE DESEMPENHO EM PROJETOS DE
ARQUITETURA COM FERRAMENTA DE MODELAGEM BIM
Para cumprir o objetivo desta dissertação, aplicou-se o conceito de
desempenho ao processo de desenvolvimento de projetos de arquitetura, utilizando
modelos e ferramentas BIM, parametrizando as informações de projeto e verificando
a aplicabilidade da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais ao projeto. A
proposta deste estudo é auxiliar os profissionais de forma prática e simples no
atendimento dos requisitos da norma. Evidentemente este trabalho não pretende
esgotar o assunto, mas auxiliar a que todos os profissionais envolvidos na
elaboração do projeto atinjam um patamar de melhor atendimento da ABNT NBR
15575:2013 Edificações habitacionais.
Adaptado do Guia para Arquitetos na Aplicação da Norma de Desempenho
ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015), a Tabela 4 relaciona os requisitos estipulados
pela norma com a aplicabilidade ao modelo de estudos e segue a estruturação
conforme exemplo abaixo (Figura 7):
Figura 7 - Estruturação das tabelas do Guia AsBEA 2015.
Item da Norma: Tem a mesma numeração
da própria Norma de Desempenho para
facilitar o entendimento.
Tema: Refere-se à parte da Norma e
requisitos em análise.

ITEM DA
NORMA

9

TEMA

APLICABILIDADE
AO MODELO DE
ESTUDOS

Aplicabilidade ao modelo de estudos:
Indica quais os requisitos podem ser
aplicados e/ou verificados com o uso do
modelo BIM.

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO
1. Segurança na utilização do imóvel
(9.2.1 - Parte 1)
2. Coeficiente de atrito da camada
de acabamento (9.1 - Parte 3)

*

O Símbolo (*) - Indica que o item não será
aplicado ao estudo

SIM

SIM - Indica que o requisito será aplicado
ao modelo BIM
Logo abaixo do tema estão enumeradas
as partes e requisitos da Norma de
Desempenho em análise com a mesma
numeração da ABNT NBR 15575.

Fonte: O autor adaptado do Guia AsBEA (2015)
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Na Tabela 4, são identificados os requisitos de desempenho considerados
nesta dissertação, para aplicar aos componentes da modelagem BIM em projetos de
arquitetura.
Tabela 4 - Requisitos da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais – Desempenho e
a aplicabilidade ao modelo BIM.
(Continua)
ITEM
DA
NORMA
7

TEMA

APLICABILIDADE
AO MODELO BIM

SEGURANÇA ESTRUTURAL
1. Requisitos gerais para a edificação habitacional (7.1 - Parte 2)

*

2. Estabilidade e resistência do sistema estrutural e demais
elementos com função estrutural (7.2.1 - Parte 2; 7.2.1 - Parte 3;
7.1.1 - Parte 4; 7.2.2 - Parte 5)

*

3. Resistência, Estados de Fissura e Deformabilidade (7.3.1 - Parte 2;
7.2.1 e 7.3.1 - Parte 4; 7.1.1 - Parte 5)
4. Resistência à solicitações de cargas provenientes de peças
suspensas (7.3.1 - Parte 2; 7.3.1 - Parte 3; 7.3.1 - Parte 4; 7.4.1 - Parte
5)
5. Resistência a impactos de corpo mole e corpo duro (7.4 - Partes 3 e
4; 7.3 - Parte 5)
6. Solicitações de montagem ou manutenção do SC. Suportar cargas
de pessoas e objetos durante as fases de montagem e manutenção.
(7.2.1 - Parte 5)
7. Solicitações de cargas concentradas em SC acessíveis aos usuários
(7.2.2 - Parte 5)

*

SIM
*

*
*

8. Resistência a cargas de ocupação incidentes em guarda-corpos e
parapeitos de janela (7.7.1 - Parte 4)
9. Resistência a cargas verticais concentradas em Pisos (7.5.1 - Parte
3)
10. Resistência a ações transmitidas por portas (7.5.1-Parte 4)

SIM
SIM

11. Resistência mecânica - instalações suspensas (7.1.1-Parte 6)
12. Resistência mecânica - instalações enterradas (7.1.2-Parte 6)
13. Resistência mecânica - instalações embutidas (7.1.3-Parte 6)
14. Solicitações dinâmicas - válvulas de descarga (7.2.1-Parte 6)
15. Solicitações dinâmicas - pressão estática (7.2.2 - Parte 6)
16. Solicitações dinâmicas - bombas de recalque (7.2.3-Parte 6)

*
*
*
SIM
*
*

17. Solicitações dinâmicas - impacto em tubulações aparentes (7.2.4Parte 6)
18. Ação do granizo e outras cargas acidentais em telhados (7.5.1 Parte 5)
* Itens não aplicáveis ao estudo
Fonte: O autor adaptado do Guia AsBEA (2015)

*

*
SIM
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Tabela 4 - Requisitos da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais – Desempenho e
a aplicabilidade ao modelo BIM.
ITEM
DA
NORMA
8

(Continua)
TEMA

APLICABILIDADE
AO MODELO BIM

SEGURANÇA CONTRA FOGO
1. Dificultar o princípio de incêndio (8.2.1 - Parte 1)
2. Combate a incêndio com água (8.1.1 Parte 6)
3. Segurança estrutural em situação de incêndio (8.6 - Parte 1)

*
*
*

4. Dificultar a propagação do incêndio, da fumaça e preservar a
estabilidade estrutural da edificação (8.3.1 - Parte 3)

*

5. Dificultar a ocorrência de inflamação generalizada (8.2 - Parte3, 4 e
5; 8.2 - Parte 4)
6. Combate a incêndio com extintores (8.2.1 - Parte 6)
7. Facilitar a fuga em situação de incêndio (8.3.1 - Parte 1)
8. Dificultar a propagação do incêndio, da fumaça e preservar a
estabilidade estrutural da edificação (8.3 - Partes 3, 5 e 6; 8.4 - Parte
4)
9. Dificultar a propagação de incêndio (8.5.1 - Parte 1)
10. Sistema de extinção e sinalização de incêndio (8.7 - parte 1)
9
SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO
1. Segurança na utilização do imóvel (9.2.1 - Parte 1)
2. Coeficiente de atrito da camada de acabamento (9.1 - Parte 3)
3. Segurança na circulação (9.2 e 9.3 - Parte 3)
4. Integridade do sistema de cobertura (9.1 - Parte 5)
5. Manutenção e operação (9.2 - Parte 5)
6. Risco de choques elétricos e queimaduras em sistemas de
equipamento de aquecimento e em eletrodomésticos ou
eletroeletrônicos (9.3.1 - Parte 1, 9.1 - Parte 6)
7. Risco de explosão, queimaduras ou intoxicação por gás (9.2-Parte
6)
8. Manutenção e operação - Platibandas (9.2.2 - Parte 5)
9. Manutenção e operação - Segurança no trabalho em sistemas de
coberturas inclinadas (9.2.3 - Parte 5)
10. Manutenção e operação - Possibilidade de caminhamento de
pessoas sobre o sistema de cobertura (9.2.4 - Parte 5)
11. Manutenção e operação Aterramento de sistemas de coberturas
metálicas. (9.2.5 - Parte 5)
12. Risco de explosão, queimaduras ou intoxicação por gás (9.2.2 Parte 6)
13. Permitir utilização segura aos usuários (9.3 - Parte 6)
14. Temperatura de utilização da água (9.4 - Parte 5)
* Itens não aplicáveis ao estudo
Fonte: O autor adaptado do Guia AsBEA (2015)

SIM
*
*

SIM
*
*
*
SIM
SIM
*
*

SIM
*
*
*
*
SIM
*
SIM
SIM
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Tabela 4 - Requisitos da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais – Desempenho e
a aplicabilidade ao modelo BIM.
ITEM
DA
NORMA
10
ESTANQUEIDADE

(Continua)
TEMA

1. Estanqueidade a fontes de umidade externas à edificação e a
animais (10.2-Parte1; 10.1-Parte3; 10.1-Parte 4 .10.1-Parte 5)
2. Estanqueidade a fontes de umidade internas à edificação operação e manutenção do imóvel em condições normais de uso
(10.3 - Parte 1; 10.3 - Parte 3; 10.2 - Parte 4; 10.3 - Parte 4)

11

12

13

14

3. Estanqueidade a fontes de umidades internas à edificação instalações dos sistemas hidrossanitários (10.1-Parte 6; 10.2-Parte 6)
DESEMPENHO TÉRMICO
1. Adequação de paredes externas (11.2 - Parte 4)
2. Isolação térmica da cobertura (11.2 - Parte 5)
3. Aberturas para ventilação (11.3 - Parte 4)
DESEMPENHO ACÚSTICO
1. Isolação acústica de paredes externas (12.2.1 - Parte 1)
2. Isolação acústica entre ambientes (12.3.1 - Parte 1)
3. Níveis de ruído permitidos na habitação (12.3 - Partes 3, 4 e 5)
4. Nível de ruído de impacto em coberturas acessíveis de uso coletivo
(12.4 - Parte 5)

APLICABILIDADE
AO MODELO BIM

SIM

SIM
*
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

DESEMPENHO LUMÍNICO
1. Iluminação natural (13.2.1 e 13.2.3 - Parte 1)

SIM

2. Iluminação artificial (13.3.1 - Parte 1)

SIM

DURABILIDADE E MANUTENIBILIDADE
1. Vida útil de projeto de edifício e dos sistemas que o compõem
(14.2 - Parte 1; 14.1 1 e 14.2 - parte 2; 14.2 e 14. 3 - Parte 4; 14.1 e
14.3 Parte 5; 14.1 - Parte 6)

*

2. Vida útil de projeto dos sistemas de cobertura (Parte 5 - 14.2)

*

3. Paredes externas - SVVE (14.1.1 - Parte 4)
4. Resistência ao ataque químico dos sistemas de pisos (14.3 - Parte
3)
5. Resistência à umidade do sistema de pisos em áreas molhadas e
molháveis (14.2 - Parte 3)

*

6. Resistência ao desgaste em uso (14.4 - Parte 3)
7. Manutenibilidade das instalações hidráulicas, de esgotos e de
águas pluviais (14.2 - Parte 6)

*

8. Manutenibilidade do edifício e de seus sistemas (14.3-Parte 1)
* Itens não aplicáveis ao estudo
Fonte: O autor adaptado do Guia AsBEA (2015)

*
*

*
*
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Tabela 4 - Requisitos da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais – Desempenho e
a aplicabilidade ao modelo BIM.
ITEM
DA
NORMA
15

16

(Continua)
TEMA

APLICABILIDADE
AO MODELO BIM

SAÚDE, HIGIENE, QUALIDADE DO AR
1. Proliferação de micro-organismos (15.2 - Parte 1)

*

2. Poluentes na atmosfera interna à habitação (15.3 - Parte 1)

*

3. Poluentes no ambiente de garagem (15.4 - Parte 1)

*

4. Contaminação da água a partir dos componentes das instalações
(15.1 - Parte 6)

*

5. Contaminação biológica da água no sistema de água potável (15.2 Parte 6)

*

6. Contaminação da água potável do sistema predial (15.3 - Parte 6)
7. Contaminação por refluxo de água (15.4 - Parte 6)

*
*

8. Ausência de odores provenientes da instalação de esgoto (15.5 Parte 6)

*

9. Contaminação do ar ambiente pelos equipamentos (15.6 - Parte 6)
FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE
1. Altura mínima de Pé-direito (16.1 - Parte 1)

*

SIM

2. Disponibilidade mínima de espaços para uso e operação da
habitação (16.2 - Parte 1)

*

3. Adequação para pessoas com deficiência física ou pessoas com
mobilidade reduzida (PMR) (16.3 - Parte 1)

*

4. Possibilidade de Ampliação da unidade habitacional (16.4 - Parte 1)

*

5. Sistema de pisos para pessoas portadoras de deficiência física ou
pessoas com mobilidade reduzida (PMR) (16.1-Parte 3)
6. Possibilitar a instalação, manutenção, e desinstalação de
dispositivos e equipamentos necessários à operação do edifício
habitacional (16.1 - Parte 5
7. Funcionamento das instalações de água - Atender as necessidades
de abastecimento de água fria e quente (16.1 - Parte 6)
8. Funcionamento das instalações de esgoto - Coletar e afastar, até a
rede pública ou sistema de tratamento e disposição privados, os
efluentes gerados pela edificação habitacional (16.2 - Parte 6)
9. Funcionamento das instalações de águas pluviais - Coletar e
conduzir água de chuva (16.3 - Parte 6)
* Itens não aplicáveis ao estudo
Fonte: O autor adaptado do Guia AsBEA (2015)

*

*
*

*
*
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Tabela 4 - Requisitos da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais – Desempenho e
a aplicabilidade ao modelo BIM.
ITEM
DA
NORMA
17

18

(Conclusão)
TEMA

APLICABILIDADE
AO MODELO DE
ESTUDOS

CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO
1. Conforto na operação dos sistemas prediais (17.2 - Parte 6)
2. Conforto tátil e adaptação ergonômica (17.2.1 Parte 1)

SIM
SIM

3. Homogeneidade quanto à planicidade da camada de acabamento
(17.2.1 - Parte 3)
4. Adequação antropodinâmica dos elementos de manobra (17.3.1 -

*

Parte 1)

*

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL
1. Projeto e implantação de empreendimentos (18.2 - Parte 1)
2. Seleção e consumo de materiais (18.3. 1- Parte 1)
3. Seleção e consumo de materiais (18.3.2 e 18.3.3 - Parte 1)
4. Seleção e consumo de materiais (18.3.4 - Parte 1)
5. Seleção e consumo de materiais (18.3. 5 - Parte 1)

*
*
*
*
*

6. Consumo de água e deposição de esgotos no uso e ocupação da
habitação (18.4 - Parte 1)

*

7. Consumo de energia no uso e ocupação da habitação (18.5 - Parte 1)
8. Contaminação do solo e do lençol freático (18.2 - Parte 6)
9. Uso racional da água (18.1 - Parte 6)

*
*
SIM

* Itens não aplicáveis ao estudo
Fonte: O autor adaptado do Guia AsBEA (2015)

Como apresentado na Tabela 4, é possível utilizar recursos do software para
identificar e aplicar, mesmo que parcialmente, vinte e oito (28) de um total de
noventa e três (93) requisitos da ABNT NBR 15575:2013, exceto para as exigências
de: saúde, higiene e qualidade do ar e funcionalidade e acessibilidade.
Adaptado do Guia para Arquitetos na Aplicação da Norma de Desempenho
ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015), a seguir serão apresentadas tabelas
relacionadas ao uso dos conceitos de desempenho ao modelo BIM, com a seguinte
estruturação: ITEM DA NA


Item da Norma: Possui a mesma numeração da própria ABNT NBR
15575:2013 para facilitar o entendimento.
ITEM DA NORMA

7

SEGURANÇA ESTRUTURAL
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Tema: Refere-se à parte da Norma e requisitos em análise.

TEMA



9. Resistência a cargas verticais concentradas
em Pisos
(7.5.1 - Parte 3)

Fase: As células pintadas de azul indicam que o item deve ser incorporado ao
trabalho a partir da primeira fase pintada e deverá ser acompanhado até o
final dos trabalhos.
Exemplo: Neste caso o item foi verificado na fase de Ante Projeto e deverá

ser monitorado até a entrega do Projeto Executivo
FASES

EP

AP

PB

PE

As fases e respectivos escopos são:





EP - Estudo Preliminar - Definições Iniciais e Conceituais;



AP - Ante Projeto - Interfaces com outras disciplinas;



PB - Projeto Básico - Especificação de informações para a obra;



PE - Projeto Executivo - Detalhamento e ajustes de compatibilização.

Disciplinas: As células pintadas de laranja indicam as disciplinas que devem
ser verificadas naquele item e tema da ABNT NBR 15575:2013.
Exemplo: Neste caso as disciplinas para as quais o item deve ser verificado

são Arquitetura, Instalações e Consultorias.
DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

Disciplinas Consideradas:


AQ – Arquitetura: Inclui, além da disciplina arquitetura, arquitetura de
interiores e paisagismo;





ST – Estrutura;



IT – Instalações: projetos de hidráulica, elétrica e ar condicionado.



CS – Consultorias: demais consultorias e projetos especializados

Descrição: É a descrição do requisito em questão de forma resumida.
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Exemplo:

DESCRIÇÃO



Sistema de Piso não pode apresentar ruptura ou qualquer outro dano,
não podendo, ainda, apresentar deslocamentos acima de L/500 para
rígidos ou L/300 para dúcteis, para ensaios realizados de acordo com
método apresentado no Anexo B da NBR 15575-3

Ações aplicáveis com auxílio do modelo BIM: Ações a serem tomadas pelo
arquiteto enquanto projetista e enquanto coordenador do projeto com o auxílio
do modelo de informações da construção.
Exemplo:
AÇÕES APLICÁVEIS Arquiteto:
COM O AUXÍLIO DO Especificar sistemas de piso já ensaiados conforme indicado e/ou exigir
MODELO BIM
ensaio prévio para liberação da execução.

Para os requisitos a seguir utilizou-se em sua maioria o recurso etiqueta (Tag)
do Autodesk Revit que lê as informações que constam nos parâmetros e aplicam
nas vistas (planta) do projeto.
A Figura 8 mostra a utilização do recurso Tag para todos os componentes da
categoria parede (wall) para a aplicação da informação constante no parâmetro
“cargas de peças suspensas”.
Figura 8 - Aplicação de Tag (etiquetas informativas) ao projeto

Fonte: O autor
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5.1 Segurança estrutural
Entre as exigências da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais para
segurança estrutural, utilizou-se o modelo BIM para verificar total ou parcialmente os
seguintes requisitos:


Resistência à solicitações de cargas provenientes de peças suspensas
A seguir a Tabela 5 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da Norma

de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação e/ou
identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 5 - Resistência à solicitações de cargas provenientes de peças suspensas

ITEM DA
NORMA

TEMA

7

SEGURANÇA ESTRUTURAL

4. Resistência à solicitações de cargas provenientes de peças suspensas
(7.3.1 - Parte 2; 7.3.1 - Parte 3; 7.3.1 - Parte 4; 7.4.1 - Parte 5)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

AÇÕES
APLICÁVEIS COM
O AUXÍLIO DO
MODELO BIM

Capacidade de suporte para peças suspensas: As vedações e forros não
devem apresentar fissuras, deslocamentos, lascamentos ou rupturas,
nem permitir o arrancamento dos dispositivos de fixação nem seu
esmagamento.

Arquiteto:
1) Indicar em projeto os locais, usos e cargas máximas previstas para
fixação de peças, redes, instalações, etc ;
2) Indicar os dispositivos e sistemas de fixação considerados;
3) Indicar, se houver restrições, mencionar as recomendações e
limitações de uso;

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)
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Com o uso do software, utiliza-se uma biblioteca de componentes (wall) com
parâmetros que indicam a carga máxima prevista para fixação de peças, redes,
instalações, etc. De forma geral, a carga de uso ou de serviço deve ser considerada
como sendo igual ao menor dos dois valores seguintes: 1/3 (um terço) da carga de
ruptura, ou a carga que provocar um deslocamento horizontal superior a h/500. No
caso de “redes de dormir”, considerar uma carga de uso de 2kN, aplicada em ângulo
de 60° em relação à face da vedação. Nesta situação, pode-se admitir um
coeficiente de segurança igual a 2 (dois) para a carga de ruptura
Na Figura 9, a tela do software Autodesk Revit em primeiro plano, e a
ampliação de uma região em destaque. Na ampliação a indicação por meio de um
tag (etiqueta) que reconhece o componente e assume a informação do parâmetro
“carga de peças suspensas”, destacado em amarelo na caixa de propriedades (type
properties), informando na planta a carga máxima suportada para fixação de peças
suspensas na vedação e atendendo ao requisito da norma de indicação em projeto.
Figura 9 - Resistência à solicitações de cargas provenientes de peças suspensas

Fonte: O autor
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Resistência a cargas verticais concentradas em pisos
A seguir a Tabela 6 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da Norma

de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação e/ou
identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 6 - Resistência a cargas verticais concentradas em piso

ITEM DA NORMA
TEMA

7

SEGURANÇA ESTRUTURAL

9. Resistência a cargas verticais concentradas em Pisos
(7.5.1 - Parte 3)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Sistema de Piso não pode apresentar ruptura ou qualquer outro dano, não
podendo, ainda, apresentar deslocamentos acima de L/500 para rígidos ou
L/300 para dúcteis, para ensaios realizados de acordo com método
apresentado no Anexo B da NBR 15575-3

AÇÕES
Arquiteto:
APLICÁVEIS COM Especificar sistemas de piso já ensaiados conforme indicado e/ou exigir
O AUXÍLIO DO ensaio prévio para liberação da execução.
MODELO BIM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Assim como as paredes, com o uso do software utiliza-se uma biblioteca de
componentes de pisos com parâmetros que indicam o ensaio realizado e a
necessidade de laudo prévio para liberação para obra.
Na imagem a seguir (Figura 10), a tela do software Autodesk Revit em
primeiro plano, e a ampliação de uma região em destaque. Na ampliação, a
indicação por meio de um tag (etiqueta) que reconhece o componente piso e
assume a informação do parâmetro “Resistência a cargas verticais concentradas em
piso”, destacado em amarelo na caixa de propriedades (type properties), informando
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na planta o sistema de piso e o laudo do ensaio, atendendo ao requisito da norma
de indicação em projeto.
Figura 10 - Resistência a cargas verticais concentradas em piso

Fonte: O autor
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Resistência a ações transmitidas por portas
A seguir a Tabela 7 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da Norma

de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação e/ou
identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 7 - Resistência a ações transmitidas por portas

ITEM DA
NORMA
TEMA

7

SEGURANÇA ESTRUTURAL

10. Resistência a ações transmitidas por portas (7.5.1-Parte 4)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

Ações transmitidas por portas internas ou externas: SVVIE não podem
apresentar falhas sob 10 solicitações de fechamento brusco e impacto
de corpo mole.

Arquiteto:
Especificar SVVIE já ensaiados conforme indicado e/ou exigir ensaio
prévio para liberação da execução.
Coordenação:
Solicitar que conste no projeto os itens acima.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

O projetista utiliza-se de uma biblioteca de componentes de SVVIE (Sistemas
de vedações verticais internas e externas) com parâmetros que indicam a energia de
impacto de corpo mole.
Na imagem a seguir (Figura 11), a tela do software Autodesk Revit com o
parâmetro “Energia de impacto de corpo mole (J)”, destacado em amarelo na caixa
de propriedades (type properties), e em planta a informação da não ocorrência de
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ruína para o componente (SVVIE) indicado, atendendo ao requisito da norma de
indicação em projeto.

Figura 11 - Resistência a ações transmitidas por portas

Fonte: O autor



Solicitações dinâmicas - válvulas de descarga
A seguir a Tabela 8 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da Norma

de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação e/ou
identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
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Tabela 8 - Solicitações dinâmicas - válvulas de descarga

ITEM DA
NORMA

TEMA

7

SEGURANÇA ESTRUTURAL

14. Solicitações dinâmicas - válvulas de descarga
(7.2.1 - Parte 6)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

AÇÕES APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO DO
MODELO BIM

Sobrepressão máxima no fechamento das válvulas de descarga:
Sobrepressão máxima provocada no fechamento por válvulas de
descarga, metais de fechamento rápido e do tipo monocomando não
pode ser superior a 0,2MPa.

Arquiteto:
Especificar modelo e válvula que atenda à NBR 15875.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
desempenho, o projetista utiliza uma bilbioteca de componentes que contem
parâmetros que indicam as normas atendidas. As informações referentes ao
atendimento a norma podem ser visualizados na planta do projeto e também através
de tabelas facilitando a tomada de decisões do projetista.
O arquiteto deve especificar modelo e válvula que atenda a NBR 15875 e
exigir qualificação prévia de conformidade, ou apresentar relatório de ensaio de tipo.
Se não há qualificação prévia em programa de sistema da qualidade ou certificação
de conformidade, a empresa construtora poderá exigir controle de qualidade por lote
de fornecimento.
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Na Figura 12, a válvula de descarga aplicada ao projeto e em sua caixa de
propriedades, grifado em amarelo, a norma especificada para o componente pelo
fabricante da válvula de descarga. Com essa informação aplica-se a Tag para
identificar e atender ao requisito da norma de especificação em projeto.
Figura 12 - Solicitações dinâmicas - válvulas de descarga

Fonte: O autor

Os parâmetros constantes nos componentes BIM utilizados para sistemas
prediais hidráulicos e sanitários (SPHS), são identificados nos estudos de Costa
(2015), que buscou apresentar uma forma estruturada para a elaboração desses
componentes,

permitindo

que

no

futuro

sejam

desenvolvidas

ferramentas
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computacionais que utilizem essas informações para as mais diversas análises e
simulações.



Ação do granizo e outras cargas acidentais em telhados
A seguir a Tabela 9

adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 9 - Ação do granizo e outras cargas acidentais em telhados
ITEM DA NORMA

TEMA

7

SEGURANÇA ESTRUTURAL

18. Ação do granizo e outras cargas acidentais em telhados
(7.5.1 - Parte 5)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Sob ação de impactos de corpo duro, o SC não pode sofrer ruptura ou
trespassamento em face de aplicação de impacto com energia igual a
1,0 J. É tolerada a ocorrência de falhas superficiais como fissuras,
lascamentos e outros danos que não ocasionem a perda da
estanqueidade.

AÇÕES
Arquiteto:
APLICÁVEIS COM
Especificar os elementos de vedação da cobertura considerando o
O AUXÍLIO DO
atendimento ao ensaio previsto pela norma.
MODELO BIM
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
desempenho, o projetista utiliza uma bilbioteca de componentes que contem
parâmetros que indicam o atendimento ao ensaio previsto pela norma. As
informações referentes ao atendimento ao ensaio previsto pela norma podem ser
visualizados na planta do projeto e também através de tabelas que facilitam a
tomada de decisões do projetista. Na Figura 13 a indicação do ensaio previsto.
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Figura 13 - Ação de cargas acidentais em telhados

Fonte: O autor

5.2 Segurança contra fogo
Entre as exigências da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais para
segurança contra fogo, utilizou-se o modelo BIM para verificar total ou parcialmente
os seguintes requisitos:


Dificultar a ocorrência de inflamação generalizada
A seguir a Tabela 10 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
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Tabela 10 - Dificultar a ocorrência de inflamação generalizada

ITEM DA
NORMA
TEMA

8

SEGURANÇA CONTRA FOGO

5. Dificultar a ocorrência de inflamação generalizada
(8.2 - Parte3, 4 e 5; 8.2 - Parte 4)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Avaliação da reação ao fogo da face superior do sistema de piso:
Classificação da reação ao fogo de elementos e componentes dos
sistemas de piso, vedações e coberturas.

AÇÕES
APLICÁVEIS
Arquiteto:
COM O AUXÍLIO Especificar materiais classificados conforme o tipo de uso (ver tabelas
DO MODELO da norma) e mencionar os ensaios para a sua comprovação.
BIM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que indicam a reação ao fogo conforme classificação e tipo de uso. As
informações referentes ao atendimento ao ensaio previsto pela norma podem ser
visualizados na planta do projeto e também através de tabelas que facilitam a
tomada de decisões do projetista.
Na imagem abaixo (Figura 14) a classificação para reação ao fogo para o
sistema de piso indicada em sua caixa de propriedades, e a aplicação da informação
ao projeto pelo recurso de etiqueta (Tag) do Autodesk Revit.
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Figura 14 - Dificultar a ocorrência de inflamação generalizada

Fonte: O autor



Dificultar a propagação do incêndio, da fumaça e preservar a estabilidade
estrutural da edificação

A seguir a Tabela 11 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da
Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
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Tabela 11 - Dificultar a propagação do incêndio, da fumaça e preservar a estabilidade
estrutural da edificação.

ITEM DA
NORMA
TEMA

8

SEGURANÇA CONTRA FOGO

8. Dificultar a propagação do incêndio, da fumaça e preservar a
estabilidade estrutural da edificação (8.3 - Partes 3, 5 e 6; 8.4 - Parte 4)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Os elementos e componentes devem ter resistência ao fogo compatível
com o local de aplicação;

Arquiteto:
1) Especificar o TRRF - Tempo Requerido de Resistência ao Fogo dos
materiais componentes e elementos da edificação, incluindo:
- Sistemas de piso;
AÇÕES
- Sistemas de vedação vertical;
APLICÁVEIS
- Sistemas de cobertura;
COM O AUXÍLIO - Portas de escadas e elevadores;
DO MODELO - Selos corta-fogo entre pavimentos e prumadas;
BIM
- Registros corta-fogo nas tubulações de ventilação e ar-condicionado;
- Prumadas de dutos de ventilação e exaustão permanente de
banheiros;
- Dutos de exaustão de lareiras, churrasqueiras, varandas e similares.
2) Mencionar os ensaios comprobatórios.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que indicam o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) dos
materiais componentes e elementos da edificação. As especificações referentes ao
TRRF podem ser visualizada na planta do projeto e também através de tabelas que
facilitam a tomada de decisões do projetista.
Na imagem abaixo Figura 15 o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo
(TRRF) para o sistema de piso indicada em sua caixa de propriedades, e a
aplicação da informação ao projeto pelo recurso de etiqueta (Tag) do Autodesk
Revit.
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Figura 15 - Dificultar a propagação do incêndio

Fonte: O autor
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5.3 Segurança na utilização
Entre as exigências da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais para
segurança na utilização, utilizou-se o modelo BIM para verificar total ou parcialmente
os seguintes requisitos:


Coeficiente de atrito da camada de acabamento
A seguir a Tabela 12 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 12 - Coeficiente de atrito da camada de acabamento

ITEM DA
NORMA
TEMA

9

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

2. Coeficiente de atrito da camada de acabamento (9.1 - Parte 3)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Coeficiente de atrito dinâmico da camada de acabamento.

AÇÕES
APLICÁVEIS
Arquiteto:
COM O AUXÍLIO Especificar pisos e revestimentos que atendam aos coeficientes de
DO MODELO atrito em conformidade com a NBR 13818 Anexo N.
BIM
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que indicam o coeficiênte de atrito dinâmico da camada de acabamento.
As especificações referentes ao requisito podem ser visualizados nas plantas do
projeto que facilitam a tomada de decisões do projetista.

A imagem a seguir (Figura 16) mostra a aplicação da informação ao projeto
pelo recurso de etiqueta (Tag) do Autodesk Revit.
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Figura 16 - Coeficiente de atrito da camada de acabamento

Fonte: O autor
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Segurança na circulação
A seguir a Tabela 13 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 13 - Segurança na circulação - Desníveis de piso

ITEM DA
NORMA
TEMA

9

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

3. Segurança na circulação (9.2 e 9.3 - Parte 3)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Desníveis abruptos, frestas e arestas contundentes.

Arquiteto:
- Prever para áreas privativas de um mesmo ambiente, desníveis
abruptos superiores a 5mm devem ter sinalização que garanta a
visibilidade do desnível (por exemplo, mudança de cor, testeiras e faixas
de sinalização)
AÇÕES
Para áreas comuns, atendimento à NBR 9050.
APLICÁVEIS
- Prever e especificar sistemas de piso que apresentem abertura
COM O AUXÍLIO máxima de frestas (ou juntas sem preenchimento) > 4mm (exceto junta
DO MODELO de movimentação em ambiente externo).
BIM
- Recomendar cuidados específicos para as camadas de acabamento de
sistemas de pisos aplicadas em escadas ou rampas (acima de 5% de
inclinação) e nas áreas comuns.
- Prever/ detalhar / especificar sistemas de piso que não apresentem
arestas contundentes, nem liberem fragmentos perfurantes ou
contundentes, em condições normais de uso e manutenção.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que indicam abertura máxima de frestas (ou juntas) menores que 4mm.
As especificações referentes ao parâmetro de abertura máxima de frestas podem
ser visualizados nas plantas do projeto que facilitam a identificação e tomada de
decisões do projetista.
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Para o projeto desenvolvido com tecnologia BIM, o uso de tabelas e aplicação
de regras permite verificar os desníveis dos ambientes do projeto, e com o auxílio de
filtros e com a aplicação de regras de visualização da vista de projeto (view
templates), permite-se identificar por cores em uma planta baixa de projeto os pisos
com desníveis que precisam de especificações e detalhes típicos (Figura 17).
Figura 17 - Segurança na circulação

Fonte: O autor
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Risco de choques elétricos e queimaduras em sistemas de equipamento de
aquecimento e em eletrodomésticos ou eletroeletrônicos
A seguir a Tabela 14 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 14 - Segurança na utilização - Riscos de choques elétricos

ITEM DA
NORMA
TEMA

9

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

6. Risco de choques elétricos e queimaduras em sistemas de
equipamento de aquecimento e em eletrodomésticos ou
eletroeletrônicos (9.3.1 - Parte 1, 9.1 - Parte 6)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

Aterramento das instalações, dos aparelhos aquecedores, dos
eletrodomésticos e dos eletroeletrônicos, corrente de fuga em
equipamentos e dispositivos de segurança em aquecedores elétricos

Arquiteto:
Especificar apenas equipamentos e aparelhos que atendam às NBR
12090 e NBR 14016, limitando-se a corrente de fuga para outros
aparelhos em 15mA.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro de especificação podem ser visualizados nas plantas do
projeto e também através de tabelas que facilitam a identificação e tomada de
decisões do projetista (Figura 18).
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Figura 18 - Segurança na utilização - Riscos de choques elétricos

Fonte: O autor
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Manutenção e operação – aterramento de sistemas de coberturas metálicas
A seguir a Tabela 15 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 15 - Manutenção e operação – aterramento de sistemas de coberturas metálicas

ITEM DA
NORMA
TEMA

9

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

11. Manutenção e operação (9.2.5 - Parte 5)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

Aterramento de sistemas de coberturas metálicas.

Coordenação:
- Verificar se projeto elétrico prevê que sistemas de coberturas
constituídos por estrutura e/ou por telhas metálicas estejam aterrados,
conforme NBR 5419 e NBR 13571.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de verificação do proejto para telhas metálicas
podem ser visualizados nas plantas do projeto que facilitam a identificação e tomada
de decisões do projetista (Figura 19).
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Figura 19 - Manutenção e operação – aterramento de sistemas de coberturas metálicas

Fonte: O autor
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Permitir utilização segura aos usuários
A seguir a Tabela 16 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 16 - Segurança na utilização dos usuários

ITEM DA
NORMA
TEMA

9

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

13. Permitir utilização segura aos usuários (9.3 - Parte 6)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Prevenção de ferimentos e resistência mecânica de peças e aparelhos
sanitários.

Arquiteto
AÇÕES
- Especificar peças de utilização e demais componentes que são
APLICÁVEIS
manipulados pelos usuários que não possuam cantos vivos ou
COM O AUXÍLIO superfícies ásperas, e esteja conforme normas vigentes;
DO MODELO - Especificar peças de utilização e demais componentes que possuam
BIM
resistência mecânica aos esforços que serão submetidos durante sua
utilização e estejam conforme as normas vigentes.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de atendimento aos requisitos de prevenção de
ferimentos e resistência mecanica podem ser visualizados nas plantas do projeto e
também através de tabelas que facilitam a identificação e tomada de decisões do
projetista (Figura 20).
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Figura 20 - Segurança na utilização dos usuários

Fonte: O autor
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Temperatura de utilização da água
A seguir a Tabela 17 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 17 - Temperatura de utilização da água

ITEM DA
NORMA
TEMA

9

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

14. Temperatura de utilização da água (9.4 - Parte 5)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Temperatura de aquecimento.

AÇÕES
APLICÁVEIS
Arquiteto:
COM O AUXÍLIO Especificar chuveiros, aquecedores e torneiras que ensaiados conforme
DO MODELO as NBR 12.090, 14011 e 14016 atinjam valores abaixo de 50° C.
BIM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de atendimento aos requisitos de valores
máximos de temperatura em 50ºC podem ser visualizados nas plantas do projeto e
também através de tabelas que facilitam a identificação e tomada de decisões do
projetista (Figura 21).
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Figura 21 - Temperatura de utilização da água

Fonte: O autor
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5.4 Estanqueidade
Entre as exigências da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais para
estanqueidade, utilizou-se o modelo BIM para verificar total ou parcialmente os
seguintes requisitos:


Estanqueidade a fontes de umidades externas à edificação e a animais
A seguir a Tabela 18 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 18 - Estanqueidade a fontes de umidades externas

ITEM DA
NORMA
TEMA

10

ESTANQUEIDADE

1. Estanqueidade a fontes de umidades externas à edificação e a
animais (10.2 - Parte1; 10.1 - Parte3; 10.1 - Parte 4 .10.1 - Parte5)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Prever estanqueidade às águas e umidades proveniente de fontes
externas (chuva e solo)

AÇÕES
APLICÁVEIS
Arquiteto:
COM O AUXÍLIO Indicar em projeto como prevenir a infiltração de origem externas
DO MODELO (chuva e solo): Especificar componentes de cobertura impermeáveis
BIM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de atendimento a estanqueidade às águas e
umidade proveniente de fontes externas para componentes de cobertura podem ser
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aplicados e visualizados nas plantas do projeto que facilitam a identificação e
tomada de decisões do projetista (Figura 22).
Figura 22 - Estanqueidade a fontes de umidades externas

Fonte: O autor
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Estanqueidade a fontes de umidades internas à edificação
A seguir a Tabela 19 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 19 - Estanqueidade a fontes de umidades internas

ITEM DA
NORMA
TEMA

10

ESTANQUEIDADE

2. Estanqueidade a fontes de umidades internas à edificação
(10.3 - Parte 1; 10.3 - Parte 3; 10.2 - Parte 4; 10.3 - Parte 4)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Assegurar a estanqueidade à água utilizada na operação e manutenção
do imóvel em condições normais de uso:
- Estanqueidade de sistemas de pisos de áreas molhadas;
- Estanqueidade de vedações verticais internas e externas com
incidência direta de água (áreas molhadas) ou em contato com áreas
molháveis.

Arquiteto:
- Especificar sistemas de piso estanque para as áreas molhadas e
AÇÕES
mencionar ensaio de estanqueidade previsto na parte 3 da norma para
APLICÁVEIS
sua comprovação;
COM O AUXÍLIO - Identificar as áreas molháveis e molhadas conforme critério
DO MODELO estabelecido pela norma;
BIM
- Especificar os sistemas de vedações compatíveis com o uso, de forma
que as águas provenientes das áreas molhadas e molháveis não
ultrapassem para outro ambiente ou fachada.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de atendimento a estanqueidade às águas e
umidade proveniente de fontes externas para componentes de cobertura podem ser
aplicados e visualizados nas plantas do projeto e também através de tabelas que
facilitam a identificação e tomada de decisões do projetista (Figura 23).
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Figura 23 - Estanqueidade a fontes de umidades internas

Fonte: O autor
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5.5 Desempenho térmico
Entre as exigências da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais para
desempenho térmico, utilizou-se o modelo BIM para verificar total ou parcialmente
os seguintes requisitos:


Adequação de paredes externas
A seguir a Tabela 20 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 20 - Adequação de paredes externas - Desempenho térmico

ITEM DA
NORMA
TEMA

11

DESEMPENHO TÉRMICO

1. Adequação de paredes externas (11.2 - Parte 4)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

Transmitância térmica máxima das paredes externas conforme Tabela
13.
Capacidade térmica mínima de paredes externas conforme Tabela 14.

Arquiteto:
Poderá obter resultados do cálculo simplificado ou de Simulação
Computacional para basear as soluções de projeto para a zona
bioclimática do empreendimento.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de atendimento a desempenho térmico como
transmitância e capacidade térmica podem ser aplicados e visualizados nas plantas
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do projeto e também através de tabelas que facilitam a identificação e tomada de
decisões do projetista (Figura 24).
Figura 24 - Adequação de paredes externas - Desempenho térmico

Fonte: O autor
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Isolação térmica da cobertura
A seguir a Tabela 21 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 21 - Isolação térmica da cobertura

ITEM DA
NORMA
TEMA

11

DESEMPENHO TÉRMICO

2. Isolação térmica da cobertura (11.2 - Parte 5)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Transmitância térmica máxima da cobertura máxima conforme Tabela 5.

AÇÕES
Arquiteto:
APLICÁVEIS COM
Poderá obter resultados do calculo simplificado ou de Simulação
O AUXÍLIO DO
Computacional para basear as soluções de projeto.
MODELO BIM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de atendimento a desempenho térmico como
transmitância térmica podem ser aplicados e visualizados nas plantas do projeto e
também através de tabelas que facilitam a identificação e tomada de decisões do
projetista (Figura 25).
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Figura 25 - Isolação térmica da cobertura

Fonte: O autor
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Aberturas para ventilação
A seguir a Tabela 22 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 22 - Aberturas para ventilação - Desempenho térmico

ITEM DA
NORMA
TEMA

11

DESEMPENHO TÉRMICO

3. Aberturas para ventilação (11.3 - Parte 4)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Áreas de aberturas para ventilação mínimas em ambientes de
permanência prolongada (salas e dormitórios) conforme legislação ou
valores da NBR 15575 - 4,Tabela 15, Parte 4 Pág. 28.

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

Arquiteto:
Indicar em projeto área de aberturas para ventilação em relação à área
de piso, considerando a área efetivamente sem obstrução (descontar
vidros e perfis).

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de atendimento a desempenho térmico para
aberturas para ventilação podem ser aplicados e visualizados nas plantas do projeto
e também através de tabelas que facilitam a identificação e tomada de decisões do
projetista (Figura 26).
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Figura 26 - Aberturas para ventilação - Desempenho térmico

Fonte: O autor
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5.6 Desempenho acústico
Entre as exigências da ABNTNBR 15575:2013 Edificações habitacionais para
desempenho térmico, utilizou-se o modelo BIM para atender total ou parcialmente os
seguintes requisitos:


Isolação acústica de paredes externas
A seguir a Tabela 23 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 23 - Isolação acústica de paredes externas

ITEM DA
NORMA
TEMA

12

DESEMPENHO ACÚSTICO

1. Isolação acústica de paredes externas (12.2.1 - Parte 1)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Desempenho acústico das vedações externas: Atender limites mínimos
da NBR 15575-4 e NBR 15575-5.

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

Arquiteto:
Solicitar medição de nível de ruído no local e no entorno imediato para
orientar o enquadramento na classe de ruído. Os sistemas devem
prever atenuações conforme a tabela 17, das partes 4 e Tabela 6 da
parte 5. Especificar a realização de ensaios para liberar a execução

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de isolação acústica de paredes externas
podem ser aplicados e visualizados nas plantas do projeto e também através de
tabelas que facilitam a identificação e tomada de decisões do projetista (Figura 27).
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Figura 27 - Isolação acústica de paredes externas

Fonte: O autor
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Isolação acústica entre ambientes
A seguir a Tabela 24 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 24 - Isolação acústica entre ambientes

ITEM DA
NORMA
TEMA

12

DESEMPENHO ACÚSTICO

2. Isolação acústica entre ambientes (12.3.1 - Parte 1)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Isolação ao ruído aéreo entre pisos e paredes internas: Pisos e vedações
verticais que atendam aos requisitos da NBR 15575-3 e NBR 15575-4

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

Arquiteto:
Os sistemas devem prever atenuações conforme a tabela 18 da parte 4
e Tabela 7 da parte 3. Especificar a realização de ensaios para liberar a
execução.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de isolação acústica entre ambientes podem ser
aplicados e visualizados nas plantas do projeto e também através de tabelas que
facilitam a identificação e tomada de decisões do projetista (Figura 28).
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Figura 28 - Isolação acústica entre ambientes

Fonte: O autor
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Níveis de ruídos permitidos na habitação
A seguir a Tabela 25 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 25 - Níveis de ruídos permitidos na habitação

ITEM DA
NORMA
TEMA

12

DESEMPENHO ACÚSTICO

3. Níveis de ruídos permitidos na habitação (12.3 - Partes 3, 4 e 5)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Ruído de impacto no sistema de pisos: Avaliação dos dormitórios. Nível
de pressão sonora de impacto padrão ponderado conforme Tabela 6.
Diferença padronizada de nível ponderada da vedação externa* em
dormitórios maior que valores mínimos da Tabela 17.
* fachada nos edifícios multi pisos, fachada e cobertura para casas
térreas e sobrados.
Isolamento do ruído aéreo dos sistemas de pisos entre unidades
habitacionais:
Avaliação dos dormitórios. Diferença padronizada de nível ponderada
maior que limites mínimos da Tabela 7
Diferença padronizada de nível ponderada da vedação entre ambientes
maior que valores mínimos da Tabela 18.
Isolamento acústico da cobertura devido a sons aéreos:
- Diferença padronizada de nível ponderada da cobertura;
- Análise em dormitórios maior que valores mínimos da tabela 7.

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

Arquiteto:
Os sistemas devem prever níveis de pressão conforme a tabela 5 da
parte 3 e Tabela 18 da parte 4. Especificar a realização de ensaios para
liberar a execução.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de níveis de ruídos permitidos na habitação
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podem ser aplicados e visualizados nas plantas do projeto e também através de
tabelas que facilitam a identificação e tomada de decisões do projetista (Figura 29).
Figura 29 - Níveis de ruídos permitidos na habitação

Fonte: O autor
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Nível de ruído de impacto em coberturas acessíveis de uso coletivo
A seguir a Tabela 26 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 26 - Nível de ruído de impacto em coberturas acessíveis de uso coletivo

ITEM DA
NORMA

TEMA

12

DESEMPENHO ACÚSTICO

4. Nível de ruído de impacto em coberturas acessíveis de uso coletivo
(12.4 - Parte 5)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

Nível de ruído de impacto em coberturas acessíveis de uso coletivo:
Nível de pressão sonora de impacto padronizado ponderado. Análise
em dormitórios e salas de estar menor que limite máximo da Tabela 8.

Arquiteto:
Os sistemas devem prever níveis de pressão conforme a tabela 8 da
parte 5
Especificar a realização de ensaios para liberar a execução.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de nível de ruído de impacto em coberturas
acessíveis de uso coletivo podem ser aplicados e visualizados nas plantas do
projeto que facilitam a identificação e tomada de decisões do projetista (Figura 30).
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Figura 30 - Nível de ruído de impacto em coberturas acessíveis de uso coletivo

Fonte: O autor
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5.7 Desempenho Lumínico
Entre as exigências da ABNTNBR 15575:2013 Edificações habitacionais para
desempenho lumínico, utilizou-se o modelo BIM para atender total ou parcialmente
os seguintes requisitos:


Iluminação natural
A seguir a Tabela 27 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 27 - Desempenho lumínico - Iluminação natural

ITEM DA
NORMA
TEMA

13

DESEMPENHO LUMÍNICO

1. Iluminação natural (13.2.1 e 13.2.3 - Parte 1)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

Simulação - níveis mínimos de iluminância natural: Contando
unicamente com iluminação natural, os níveis gerais de iluminância nas
diferentes dependências das construções habitacionais devem atender
ao disposto na Tabela 4 da NBR 15575-1.
Medição in loco - Fator de luz diurna (FLD): Contando unicamente com
iluminação natural, o fator de luz diurna (FLD) nas diferentes
dependências das construções habitacionais: atender ao disposto na
Tabela 5 da NBR 15575-1.

Coordenação:
Recomendar a contratação de consultoria específica para garantir o
atendimento conforme NBR 15575-3 e NBR 15575-4.
Ensaio:
Simulação : conforme Tabela 4; da parte 1; - Pág. 27
Medição : conforme Tabela 5; da parte 1; - Pág. 28

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)
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Na comunicação com o exterior, a NBR 15575 recomenda que para a
iluminação natural de ambientes como salas de estar e dormitórios, esses ambientes
sejam providos de vãos de portas ou de janelas. No caso das janelas, recomenda-se
que a cota do peitoril esteja posicionada no máximo a 100cm do piso interno, e a
cota da testeira do vão no máximo a 220cm a partir do piso interno, conforme
(Figura 31)
Figura 31 - Cotas de peitoril e testeira

Fonte: NBR 15575-1 (2013)

As bibliotecas de componentes (famílias) do Autodesk Revit, em geral,
possuem as informações necessárias para garantir o posicionamento dos vãos de
portas e janelas no modelo, parâmetros de Sill Height 1 e Head Height2 adicionados
às tabelas que associados a aplicação de regras e formatação de condicionais,
podem identificar um possível dimensionamento em desacordo com as regras da
norma.
1
2

Sill Height é a denominação para cota de peitoril de janelas no Autodesk Revit
Head Height é a denominação para cota de testeira de portas e janelas no Autodesk Revit.
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Na Figura 32, uma tabela de janelas (Window Schedule) com as informações
de peitoril (Sill Height) e testeira (Head Height) dos caixilhos do projeto. Uma
condição foi aplicada para que as células com valores menores que 1.00m sejam
apresentadas em outra cor facilitando a identificação dos elementos fora da norma.
Figura 32 - Tabela de caixilhos do Autodesk Revit com formatação condicional

Fonte: O autor

Outra opção para verificação de premissas e regras é o recurso disponível no
software chamado Filter, essa ferramenta examina um elemento para ver se ele
atende a determinados critérios. Utilizando a mesma regra para identificar cotas de
peitoril e testeiras fora da norma, pode-se aplicar cores e hachuras para facilitar a
visualização dos elementos que não estão fora da norma (Figura 33).
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Figura 33 - Tela do Autodesk Revit com parâmetros de identificação visual para peitoris e
testeiras fora da norma

Fonte: O autor
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Iluminação artificial
A seguir a Tabela 28 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 28 - Desempenho lumínico - Iluminação artificial

ITEM DA
NORMA
TEMA

13

DESEMPENHO LUMÍNICO

2. Iluminação artificial (13.3.1 - Parte 1)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Níveis mínimos de iluminação artificial: Os níveis gerais de iluminação
promovidos nas diferentes dependências dos edifícios habitacionais por
iluminação artificial devem atender ao disposto na Tabela 6 da ABNT
NBR 15575-1.

AÇÕES
APLICÁVEIS
Coordenação:
COM O AUXÍLIO Recomendar a contratação de consultoria específica para garantir o
DO MODELO atendimento conforme NBR ISO CIE 8995 -1 (Substituiu a NBR 5413)
BIM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de desempenho lumínico para iluminação
artificial podem ser aplicados e visualizados nas plantas do projeto e também
através de tabelas que facilitam a identificação e tomada de decisões do projetista
(Figura 34).
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Figura 34 - Desempenho lumínico - Iluminação artificial

Fonte: O autor
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5.8 Funcionalidade e acessibilidade
Entre as exigências da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais para
funcionalidade e acessibilidade, utilizou-se o modelo BIM para verificar o seguinte
requisito:


Altura mínima de Pé-direito
A seguir a Tabela 29 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 29 - Funcionalidade e acessibilidade - Altura mínima de pé-direito

ITEM DA
NORMA
TEMA

16

FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE

1. Altura mínima de Pé-direito (16.1 - Parte 1)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Apresentar a altura mínima de pé-direito dos ambientes da habitação
compatíveis com as necessidades humanas:
- A altura mínima de pé-direito não pode ser inferior a 2,50m;
- Em vestíbulos, halls, corredores, instalações sanitárias e despensas, é
permitido que o pé-direito seja reduzido ao mínimo de 2,30m;
- Nos tetos com vigas, inclinados, abobadados ou, em geral, contendo
superfícies salientes na altura piso a piso e/ou o pé-direito mínimo,
devem ser mantidos pelo menos 80% da superfície do teto, permitindose na superfície restante que o pé-direito livre possa descer até o
mínimo de 2,30m.

AÇÕES
APLICÁVEIS
Arquiteto:
COM O AUXÍLIO Rever pé-direito dentro dos critérios da norma, no projeto.
DO MODELO Registrar pé-direito de projeto nas plantas de forro.
BIM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)
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Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de altura mínima de pé-direito podem ser
aplicados e visualizados nas plantas do projeto e também através de tabelas que
facilitam a identificação e tomada de decisões do projetista (Figura 35).
A norma especifica o requisito de altura mínima de pé-direito dos ambientes
da habitação compatíveis com as necessidades humanas, e adota como critério a
altura mínima de pé-direito não pode ser inferior a 2,50 m, exceto em vestíbulos,
halls, corredores, instalações sanitárias e despensas onde admite-se que o pédireito se reduza ao mínimo de 2,30m. No entanto, a norma não trata de ambientes
como escadas, região da edificação onde não está claro se a regra se aplica ou não.
Nos tetos com vigas, inclinados, abobadados ou, em geral, contendo
superfícies salientes a altura piso a piso e ou o pé-direito mínimo, devem ser
mantidos, pelo menos, em 80 % da superfície do teto, admitindo-se na superfície
restante que o pé-direito livre possa descer até ao mínimo de 2,30m.
No software de modelagem, quando o forro é aplicado, ou seja, inserido ao
modelo de construção, informa-se o deslocamento que este componente estará em
relação ao nível de locação (Heigth Offset From Level). Para a verificação das
alturas mínimas o projetista pode utilizar dois recursos: tabelas e aplicação de regras
e filtros na vista de forro refletido.
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Figura 35 - Funcionalidade e acessibilidade - Altura de pé-direito

Fonte: O autor
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Através de uma tabela do Revit (Schedule), pode-se aplicar regras e criar
condicionais que efetuarão uma varredura no modelo identificando itens em
desacordo com a norma. No modelo em estudo aplicou-se mais de uma regra, uma
para verificar os ambientes com pé direito abaixo do mínimo, e outra com o título de
“Pé Direito Analisar”, que efetua uma verificação dos componentes com o
deslocamento do piso entre 2.30 e 2.50m (Figura 36).
Figura 36 - Tela do Autodesk Revit – Pé direito fora da norma

Fonte: O autor

5.9 Conforto tátil e antropodinâmico
Entre as exigências da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais para
conforto tátil e antropodinâmico, utilizou-se o modelo BIM para verificar total ou
parcialmente os seguintes requisitos:


Conforto na operação dos sistemas prediais
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A seguir a Tabela 30 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da
Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 30 - Conforto na operação das peças de utilização

ITEM DA
NORMA
TEMA

17

CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO

1. Conforto na operação dos sistemas prediais (17.2 - Parte 6)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

As peças de utilização, inclusive registros de manobra, devem possuir
volantes ou dispositivos com formato e dimensões que proporcionem
torque ou força de acionamento conforme normas brasileiras, e devem
ser isentos de rebarbas, rugosidades ou ressaltos que possam causar
ferimentos

Arquiteto:
Especificar peças que atendam as normas indicadas.
Coordenação:
Solicitar que conste no projeto os itens acima.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de conforto na operação de peças de utilização
podem ser aplicados e visualizados nas plantas do projeto e também através de
tabelas que facilitam a identificação e tomada de decisões do projetista (Figura 37).
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Figura 37 - Conforto na operação das peças de utilização

Fonte: O autor
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Conforto tátil e adaptação ergonômica
A seguir a Tabela 31 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 31 - Conforto tátil e adaptação ergonômica

ITEM DA
NORMA
TEMA

17

CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO

2. Conforto tátil e adaptação ergonômica (17.2.1 Parte 1)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

AÇÕES
APLICÁVEIS
COM O AUXÍLIO
DO MODELO
BIM

Adequação ergonômica de dispositivos de manobra: Elementos e
componentes da habitação (trincos, puxadores, cremonas, guilhotinas,
etc.) devem ser projetados, construídos e montados de forma a não
provocar ferimento nos usuários.
Para instalações hidrossanitárias, atendimento da NBR 15575-6.
Elementos e componentes com normalização específica (portas,
janelas, torneiras e outros) devem atender aos requisitos das normas
respectivas.
Arquiteto:
Especificar elementos e componentes que atendam aos critérios;
Caso necessário solicitar dos fornecedores resultados de ensaios dos
elementos e componentes.
Coordenação:
Solicitar que conste no projeto os itens acima.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para adequação a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho, o projetista utiliza uma biblioteca de componentes que contem
parâmetros que especifiquem o atendimento as NBR´s vigentes. As especificações
referentes ao parâmetro informativo de adequação ergonômica de dispositivos de
manobra podem ser aplicados e visualizados nas plantas do projeto e também
através de tabelas que facilitam a identificação e tomada de decisões do projetista
(Figura 38).
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Figura 38 - Conforto tátil e adaptação ergonômica

Fonte: O autor
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5.10 Adequação ambiental
Entre as exigências da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais para
segurança estrutural, utilizou-se o modelo BIM para verificar requisitos abaixo:


Uso racional da água
A seguir a Tabela 32 adaptada do Guia para Arquitetos na Aplicação da

Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 (AsBEA, 2015) relaciona a aplicação
e/ou identificação dos requisitos de desempenho ao modelo BIM.
Tabela 32 - Uso racional da água

ITEM DA
NORMA
TEMA

18

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

9. Uso racional da água (18.1 - Parte 6)

FASES

EP

AP

PB

PE

DISCIPLINAS

AQ

ST

IT

CS

DESCRIÇÃO

Consumo de água em bacias sanitárias:
- Bacias sanitárias devem ser de volume de descarga de acordo com as
especificações da NBR 15.097-1.
Fluxo de água em peças de utilização:
- Vazões metais sanitários devem ser verificados conforme normas
vigentes.

AÇÕES
APLICÁVEIS
Arquiteto:
COM O AUXÍLIO
Especificar peças sanitárias e metais que atendam a NBR's vigentes.
DO MODELO
BIM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Guia AsBEA (2015)

Para a adequação ambiental e o uso racional da água, reduzindo a demanda
da água da rede pública de abastecimento e o volume de esgoto conduzido para
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tratamento sem aumento de ocorrência de doenças ou da redução da satisfação do
usuário, a NBR 15575 apresenta condições estabelecidas nesta parte da norma.
Um dos itens apresentados na ABNT 15575 trata do consumo de água em
bacias sanitárias, que deve ser de acordo com as especificações da ABNT NBR
15097-1. Para o fluxo de água em peças de utilização, recomenda-se que as
mesmas possuam vazões que permitam tornar o mais eficiente possível o uso da
água nele utilizadas, o que implica na redução do consumo de água a valores
mínimos necessários e suficientes para o bom funcionamento dessas peças e para a
satisfação das exigências do usuário.
No mercado já existem componentes hidrosanitários para softwares BIM com
as informações necessárias para a verificação do modelo. Para dispor de sistemas
hidrosanitários com dispositivos economizadores de água, a tecnologia BIM requer
informações na biblioteca dos componentes desenvolvidos. Bibliotecas genéricas
sem a informação correta não servirão para extração de informações como na
Figura 39, que consta uma bacia sanitária geometricamente bem desenvolvida e
com uma boa representação gráfica, porém, não possui a informação ou parâmetro
necessário para o controle para a finalidade de consumo água.
Figura 39 - Tela do Autodesk Revit – Bacia Sanitária genérica

Fonte: O autor

120

Na Figura 40 elemento com os devidos parâmetros pode ser facilmente
identificado na modelagem auxiliando a decisão da especificação pelo projetista.
Figura 40 - Tela do Autodesk Revit – Bacia sanitária com parâmetros

Fonte: O autor

Com a utilização de tabelas, podem ser identificados elementos que atendam
ou não requisitos pré estabelecidos nas premissas de projeto, como por exemplo o
consumo de elementos hidrosanitários.
Na imagem a seguir (Figura 41), o Autodesk Revit, identifica através da
aplicação de regras o elemento que não atende ao consumo de até 6 lpf (litros por
fluxo), e altera a célula da tabela deixando-a em destaque.
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Figura 41 - Tela do Autodesk Revit – Identificação de elementos fora da norma

Fonte: O autor
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6 CONCLUSÕES
As constantes transformações econômicas, culturais e tecnológicas da
sociedade e a gradativa valorização dos recursos materiais e humanos, faz que a
construção civil adquira uma consciência mais ampla sobre seu papel na sociedade,
adequando-se aos avanços da tecnologia.
Há anos o processo de projeto de edificações é desenvolvido e representado
em duas dimensões, além das informações serem aplicadas e extraídas
“manualmente”. O mercado da construção de edificações exerce grande pressão
para obter maior qualidade, velocidade na entrega do produto final, seja do projeto e
da obra, e principalmente maior confiabilidade das informações que resultarão em
um desempenho adequado para as edificações. Portanto, novas tecnologias são
necessárias.
A atual evolução da construção civil caracteriza-se pela adoção do conceito
de modelagem de informações da construção (BIM), que utiliza a terceira dimensão
para visualização da edificação auxiliando no desenvolvimento do projeto, e
simultaneamente pela inserção de informações e de parâmetros de desempenho,
considerando o ciclo de vida da edificação e não apenas o momento inicial do
projeto ou da execução da obra. O projeto, ou a modelagem das informações, deve
considerar o desempenho da edificação, ou seja, seu comportamento provável em
uso, e integrar as informações necessárias para avaliação ou estimativa deste
desempenho, bem antes do início da obra.
A adoção de novas tecnologias é um fator cada vez maior em todos os
setores da economia, e não poderia ser diferente na construção civil. Apesar de
todas as dificuldades encontradas como mudanças de paradigmas, necessidade de
investimentos em softwares e hardwares e contratação de profissionais qualificados,
a adoção do Building Information Modeling (BIM) no mercado brasileiro tem
aumentado de forma significativa e mostra-se como uma tecnologia favorável aos
projetistas, coordenadores e construtores que cada vez mais procuram inserir esse
conceito em seus projetos.
Nesse cenário de exigências e busca por projetos mais racionais e
sustentáveis, a ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais – Desempenho,
representa um grande avanço e, ao mesmo tempo, um grande desafio para os
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profissionais do setor, principalmente na evolução dos processos mais artesanais e
menos qualificados. No atual ambiente de mudanças surgem muitas dúvidas
inclusive no que tange aos limites da responsabilidade dos profissionais da
construção civil. Torna-se imperativo que os arquitetos, nesse contexto e com sua
atividade projetual, exerçam papel determinante para que seja garantido o
cumprimento dos requisitos da ABNT NBR 15575:2013, pois, desde os primeiros
“traços” os conceitos de desempenho devem estar incorporados ao projeto de
arquitetura.
Após a revisão bibliográfica realizada, este autor adotou um projeto de edifício
residencial, desenvolvido com o auxílio do software Autodesk Revit, para fazer suas
propostas de caráter prático, para incorporar o conceito e os parâmetros de
desempenho ao projeto de arquitetura. De forma que a aplicação possa estar em
consonância com as mais recentes orientações do setor de projetos, foram
adaptadas as tabelas de verificação utilizadas para a aplicação dos requisitos de
desempenho do recente “Guia para arquitetos na aplicação da norma de
desempenho” (Guia AsBEA, 2015). A partir desta adaptação, gerou-se uma tabela
principal com todos os requisitos da ABNT NBR 15575:2013 obedecendo a mesma
numeração dos itens, para facilitar a identificação e consulta normativa. As
verificações foram aplicadas ao projeto adotado neste trabalho, de forma a orientar a
atividade do projetista.
O estudo mostrou que a incorporação de parâmetros de desempenho ao
modelo Building Information Modeling utilizado para desenvolvimento de projetos de
arquitetura,

possibilita a criação de regras que facilitam: a identificação de

requisitos; a identificação de recursos correlatos disponíveis no software, como
tabelas e etiquetas (Tag); e a gestão e a organização das informações de um
projeto, atendendo total ou parcialmente as principais exigências da ABNT NBR
15575:2013 Edificações habitacionais – Desempenho, como segurança estrutural,
estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico,
funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico e adequação
ambiental. O estudo aplicado considerou a possibilidade de identificar e informar
aproximamente um terço dos requisitos impostos pela ABNT NBR 15575:2013 com
o uso do projeto em BIM. Os demais requisitos e critérios podem ser também
considerados expandindo-se este trabalho, utilizando ferramentas BIM de simulação,
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coordenação, cálculo e analise, desde que estejam disponíveis dados de
desempenho dos elementos e sistemas da construção.
Entre os resultados obtidos, a utilização de uma biblioteca de componentes
com informações padronizadas de desempenho térmico para a adequação de
paredes externas e coberturas, podem otimizar o trabalho do projetista na
transcrição dos dados de transmitância e capacidade térmica no projeto, assim
como a identificação das aberturas para ventilação de cada ambiente da edificação.
Estes dados, se necessário, podem ser exportados juntamente com as coordenadas
geográficas do edifício, enviadas para análise em softwares específicos como o
EnergyPlus3. O mesmo valor pode ser considerado para os demais requisitos
apresentados neste estudo.
A utilização dos modelos BIM no desenvolvimento de projetos de arquitetura,
juntamente com a aplicação de parâmetros de desempenho da edificação, como
uma alternativa ao método bidimensional tradicionalmente utilizado pelos projetistas
e arquitetos é o objetivo deste estudo, que foi atendido e mostrou que existem
vantagens como a aplicação automática de etiquetas (Tags) que reconhecem as
informações constantes nos parâmetos de cada componente do modelo e podem,
em geral, ser visualizadas em plantas e planilhas facilitando a tomada de decisões
do projetista, e a especificação de componentes e informações normalizadas.
No Brasil a aplicação da ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais Desempenho é uma boa oportunidade para a melhoria do desempenho das
habitações brasileiras, e o BIM vem ao encontro para agregar valor ao projeto, uma
vez que o modelo tem uma grande importância no processo de visualização dos
elementos

e

componentes

construtivos

em

três dimensões,

facilitando

o

desenvolvimento do projeto, e o “I” do Building Information Modeling uma relevância
maior ainda no resultado do processo, possibilitando a extração de uma informação
mais precisa e confiável, principalmente nas alterações de projeto e mudanças de
fase que requerem mais do projetista, na visualização dos requisitos impostos pelo
processo de desenvolvimento de projetos de arquitetura, pelas constantes novas
normas e pela garantia e confiabilidade das informações geradas pelo projeto de
arquitetura.
3

EnergyPlus é um programa de simulação de energia desenvolvido e financiado pelo Department of
Energy’s (DOE) Building Technologies Office, U.S.
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E como última constatação, a adoção do modelo BIM para desenvolvimento
de projetos de arquitetura em conformidade com a ABNT NBR 15575:2013
Edificações habitacionais – Desempenho, constitui uma alternativa de investigação
futura nos resultados do processo de projeto, viabilizando o desenvolvimento com a
utilização das tecnologias disponíveis no mercado, destacando a importância de
seus parâmetros e processos a favor dos profissionais do setor da construção civil,
com projetos mais qualificados, competitivos e com adequado nível de desempenho
para o mercado.
Como objetivo de estudo para trabalhos futuros são feitas as seguintes
sugestões:


validação da aplicação de parâmetros de desempenho em projetos de
arquitetura através de estudo de caso;



análise de ferramentas de simulação BIM para aplicação de parâmetros de
desempenho;



desenvolvimento de ferramentas computacionais para automatizar análises
de parâmetros de desempenho; e,



desenvolvimento de um check-list para aplicação de parâmetros de
desempenho.
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