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E. M. MARTINS, V. C. CRUZ 

RESUMO 

 

O projeto de construção tem a função de estabelecer as diretrizes acerca do que será 

executado, o que faz com que essa fase tenha grande potencial de influenciar os custos 

globais e a qualidade final de um empreendimento. Por esta característica, a incorporação do 

Building Information Modeling – BIM no processo de projeto, viabilizando uma maior 

colaboração entre os diversos envolvidos, desde os estágios iniciais de decisão até à entrega 

do produto, pode gerar benefícios de grande impacto para todas as partes interessadas. 

Contudo, para a implantação e condução adequada do BIM no processo de projeto, um Plano 

de Execução BIM deve ser elaborado, definindo atividades, responsabilidades e entregas de 

maneira consistente, para que a colaboração de fato ocorra de modo eficiente e eficaz, sem 

conflitos ou retrabalho. O guia para elaboração de planos de execução BIM proposto pela 

Pennsylvania State University – BIM Project Execution Planning Guide - apresenta um 

procedimento com quatro etapas, sendo que uma delas é a “Definição das Trocas de 

Informação”, que será discutida e adaptada neste trabalho, com o intuito de uma aplicação no 

contexto nacional. 

Palavras-chave: Projeto. Plano de Execução de Projetos BIM. Colaboração. Trocas 

de Informação da Construção.
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1 INTRODUÇÃO  

Para que que o fluxo de dados permaneça contínuo e consistente, o BIM deve estar presente 

em todas as fases do ciclo de vida da edificação. Dentre essas fases, a de projeto é onde se 

encontram as decisões de maior impacto em termos de qualidade, custo e tempo de 

construção, assim como em termos de desempenho na operação e manutenção. 

A fase de projeto é basilar para que as demais fases da obra tenham resultados satisfatórios 

para os diversos envolvidos. Com isso, e tendo-se em conta que o conceito de satisfação vem 

evoluindo aceleradamente em paralelo com a evolução do conceito de qualidade na 

construção civil, num mercado cada vez mais exigente e competitivo, a tecnologia CAD, 

estabelecida e dominante, passa a ser questionada na eficiência de seus resultados. A falta 

de integração de informações e os processos isolados, gerando muitas incompatibilidades e 

retrabalho, afetam custos, prazos e a qualidade do produto final. Como tais prejuízos se 

tornam tão maiores quanto mais avançada for a fase da construção na qual as falhas são 

identificadas, a elaboração de um projeto integrado e parametrizado de todas as disciplinas, 

e que reúna as informações necessárias para representar com fidelidade o que será realizado, 

torna-se fundamental. 

Succar (2009) define o BIM - Building Information Modeling (Modelagem da Informação da 

Construção, em português) como um conjunto de interativas políticas, processos e 

tecnologias, gerando uma metodologia para gerir os dados essenciais do produto e do projeto 

da construção ao longo do ciclo de vida da mesma. Portanto, para haver um aproveitamento 

satisfatório da tecnologia BIM, é necessária a adoção conjunta dos processos e das políticas 

BIM. Sua implementação exige o desenvolvimento de novos fluxos de trabalho, tanto em se 

tratando dos parciais como do fluxo geral entre contrato e obra finalizada. Nesse sentido, o 

estágio colaborativo de sua adoção é aquele em que o processo de projeto começa a de fato 

de alterar, tendo sido apontado em muitas diretrizes internacionais como o próximo a ser 

alcançado pela indústria da construção para uma produção mais integrada e colaborativa, 

com a participação efetiva dos diversos envolvidos desde as fases iniciais do 

empreendimento. 

A implantação e condução do BIM dentro do processo de projeto de construção exige, 

segundo publicações de referência internacional como o National Building Information 

Modeling Standards (NIBS, 2015), o BIM Protocol (CIC, 2013) e o National BIM Guide 

(NATSPEC, 2011), a elaboração de um plano de execução de projetos BIM, que incorpora 

algumas diretrizes e métodos para a participação colaborativa dos diferentes atores do 
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empreendimento em torno de objetivos comuns e bem definidos. Este documento deve ser 

elaborado no início do processo de projeto visando garantir o adequado desenvolvimento BIM 

dentro do processo como um todo. 

Entre as diretrizes de um plano de execução de projetos BIM, está a de definição das trocas 

de informação entre os envolvidos na produção e análise dos modelos de informação da 

construção. Definições sobre a autoria da informação produzida e o nível de desenvolvimento 

dessa informação para cada elemento do modelo em cada fase do projeto devem estar 

presentes em um método de troca de informações da construção. 

O BIM Project Execution Planning Guide (Penn State, 2011) apresenta um método para a 

elaboração de planos de execução de projetos BIM, sendo que uma das etapas do método 

estabelece um procedimento para a definição das trocas de informação. Sua metodologia é 

clara e objetiva, mas as recomendações presentes em outros documentos de referência e a 

nova norma brasileira de classificação da informação exigem discussões acerca da 

adequação integral deste procedimento no contexto nacional atual. 

1.1 PROBLEMA E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A execução da modelagem da informação da construção em todas as etapas de um projeto 

deve ser feita de forma planejada e organizada. As alterações dos processos decorrentes dos 

usos BIM adotados geram a necessidade de definir novas formas de comunicação, as quais 

devem favorecer um fluxo contínuo de informações, minimizando as entradas de dados e 

maximizando o valor agregado dos modelos de informação da construção. 

Não há uma regra ou um consenso geral na forma de executar um projeto em BIM, no entanto, 

diversos protocolos, guias e manuais foram desenvolvidos em vários países, com destaque 

para Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. O Brasil ainda carece desse tipo de trabalho, 

sendo que a iniciativa mais significativa nesse sentido é o desenvolvimento das partes 1 

(ABNT, 2011), 2 (ABNT, 2012), 3 (ABNT, 2014) e 7 (ABNT, 2015) da norma ABNT NBR 15965 

- Sistema de classificação da informação da construção. 

Deste modo, o problema aqui é que o entendimento em torno da execução de um projeto 

colaborativo em BIM ainda é incipiente no Brasil, muito pelo pouco conhecimento nacional em 

torno das trocas de informação da construção dentro do processo de projeto. 

Este trabalho limita-se à discussão e adaptação do procedimento de definição de trocas de 

informação da construção do guia BIM Project Execution Planning Guide, não abrangendo 
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outras definições que a execução de um projeto em BIM exige, nem se baseando em 

procedimentos com estrutura muito diversa desse guia. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O Brasil ainda não tem uma produção relevante de documentos de referências em BIM. 

Embora a modelagem da informação da construção esteja se desenvolvendo no país, esse 

progresso ainda é tímido em vista do que poderia ser caso diretrizes formais fossem 

extensamente publicadas e divulgadas para nortear sua implementação e evolução nas 

empresas e demais instâncias da indústria AECO (Arquitetura, Engenharia, Construção e 

Operação) nacional.  

Se muitas empresas não resolveram adotar o BIM ainda, é bem verdade também que muitas 

o tem adotado apenas como uma ferramenta tecnológica, e não como um novo processo de 

trabalho. Apesar de isso ser natural, dado ser esse um estágio inicial de adoção do BIM 

correspondente ao estágio 1 de maturidade BIM - como apresentado por Succar (2009), o 

que se torna indesejado é a possibilidade de estagnação das empresas nessa condição. A 

perspectiva dinâmica e evolutiva do BIM precisa ser melhor disseminada, bem como os 

mecanismos de operar essa evolução.  

O estágio 2 de maturidade BIM, ou estágio de colaboração, tem sido apresentado por 

instituições regulatórias ao redor do mundo como o próximo cenário a ser alcançado pela 

indústria da construção civil. Este estágio, como apresentado por Succar (2009), se 

caracteriza pela colaboração entre times de projeto baseada nos modelos de informação da 

construção, e não em arquivos de texto e desenho como ocorre predominantemente ainda. 

Além disso, nesse estágio começa a ocorrer um desenvolvimento concomitante do projeto 

com a construção. No Brasil, no relatório Building Information Modeling no Brasil e na União 

Europeia (Amorim e Kassem, 2015), encomendado pelo Governo Federal, seguindo a 

tendência global, há também recomendação, por parte dos autores do documento, de 

evolução para este nível de maturidade BIM, o que demonstra que a discussão sobre essa 

mudança também já é uma realidade no país. 

Para a ocorrência de um processo de projeto colaborativo com a adoção do BIM, um dos 

fatores-chave é o procedimento de definição das trocas de informação entre os envolvidos no 

mesmo. Como essas trocas de informação devem ser definidas como parte de um Plano de 

Execução de Projetos BIM, promover um melhor entendimento sobre esse procedimento, com 

base na discussão e adaptação de um guia de referência internacional no assunto como o 

BIM Project Execution Planning Guide – BPEPG, é uma forma relevante de divulgar e ajudar 
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a preparar os profissionais para as modificações que estão se iniciando rumo a uma forma 

mais colaborativa de projeto, construção e operação de obras civis. 

O BPEPG se destaca por sua clareza e abordagem em forma processo. Manzione (2013), 

analisando o conteúdo de vários dos principais guias de implementação BIM disponíveis à 

época, salienta que “de todos os guias analisados, este [o BIM Project Execution Planning 

Guide] em particular apresenta, de forma clara e estruturada, o BIM como um processo”. 

Portanto, como ainda continua sendo a principal referência no assunto ora tratado, será 

tomado como base para o desenvolvimento da discussão e das adaptações deste trabalho. 

1.3 OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo discutir e adaptar os conceitos e o procedimento de 

definição das trocas de informação da construção presentes no BIM Execution Planning 

Guide, da Pennsylvannia State University, com fim de aplicação no contexto nacional.
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2 BREVE RESUMO DE CONCEITOS BIM 

2.1 ESTRUTURA CONCEITUAL BIM 

Para melhor entender os conceitos que envolvem a implementação do BIM na indústria AECO 

(Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação), a proposição de frameworks BIM tem 

fundamental importância. Segundo Minsky (1975), um framework é uma estrutura de dados 

para representar uma situação estabelecida. Para este trabalho, a situação é o contexto que 

envolve um dos mais promissores desenvolvimentos na indústria AECO – a Modelagem da 

Informação da Construção. (EASTMAN et al. 2014) 

Em sua tese de doutorado, Manzione (2013) traduz o termo framework como “estrutura 

conceitual”, baseado em referências que tratam o termo como um conjunto de construções 

teóricas em torno de um assunto muitas vezes complexo. Esta é uma tradução coerente com 

a abordagem que será dada aqui e, portanto, será adotada daqui em diante. 

Os inúmeros e notáveis potenciais do BIM para influenciar uma mudança positiva no modo de 

projetar e construir tradicional incluem, conforme Succar (2009), várias construções mentais 

derivadas de estudos organizacionais, sistemas de informação e campos regulatórios, o que 

evidencia a necessidade de uma estrutura conceitual para organizar o domínio de 

conhecimento envolvido. 

Para Kassem et al. (2014), uma “estrutura conceitual BIM” é uma estrutura teórica capaz de 

auxiliar na organização dos domínios de conhecimento BIM e facilitar a criação de novos 

conhecimentos. 

Kassem et al. (2014) investigaram cinco estruturas conceituais BIM – Taylor e Bernsteain 

(2009)1 apud Kassem et al. (2014), Succar (2009), Jung e Joo (2010)2 apud Kassem et al. 

                                                
1 TAYLOR, J.E.; BERNSTEIN, P.G. Paradigm trajectories of building information modelling practice in 
project networks, Journal of Management in Engineering, v. 25, n. 7, p. 69-76, 2009. 

2 JUNG, Y.; JOO, M. Building information modelling (BIM) framework for practical implementation, 
Automation in Construction, v. 20, n. 2, p. 126-133, 2011. 
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(2014), Singh et al. (2011)3 apud Kassem et al. (2014) e Cerovsek (2011)4 apud Kassem et al. 

(2014). O intuito foi definir qual deles melhor oferecia um ponto de partida para a proposição 

de protocolos de colaboração ao nível do projeto. Essas estruturas conceituais foram 

categorizadas em descritivas (D), prescritivas (P) e descritivas/prescritivas (D/P), bem como 

apresentados os conteúdos que abordam (Tabela 2.1). 

Tabela 2. 1. Categorização das estruturas conceituais BIM. (Fonte: Adaptado de Kassem et al., 2014) 
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Processo  

Estágio de uso BIM 

Colaboração baseada em 
arquivo ∙ ∙ ∙   

Colaboração baseada em 
modelo ∙ ∙ ∙  ∙ 

Colaboração baseada em 
rede ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 

Interações entre os envolvidos no projeto ∙ ∙ ∙  ∙ 

Impacto nas fases do ciclo de vida do projeto  ∙    

Tecnologia 

Software  ∙  ∙³  

Hardware  ∙¹    

                                                
3 SINGH, V.; GU, N.; WANG, X. A Theoretical Framework of a BIM-based Multi-disciplinary 
Collaboration Platform. Automation in Construction, V. 20, n. 2, p. 134-144. 2011. 

4 CEROVSEK, T. A review and outlook for a 'Building Information Model' (BIM): A multi-standpoint 
framework for technological development, Advanced Engineering Informatics, v. 25, p. 224-244, 
2011. 
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Sistemas em rede  ∙¹    

Padrões técnicos  ∙¹ ∙²  ∙4 

Política 

Impacto no ciclo de ciclo de vida do projeto, 
interações com tecnologia e processos  ∙¹    

Contrato      

¹ Considera o domínio tecnológico pelo mapeamento de um número de áreas de competência tecnológica que são 

relevantes para se alcançar os estágios de uso BIM. 

² Identifica a necessidade de padrões para processos e produtos de modelagem. 

³ Avalia e identifica os requisitos de servidores BIM. 

4 Identifica requisitos e recomendações para desenvolvimento de esquemas BIM. 

 

Para a escolha da estrutura conceitual mais adequada, os seguintes critérios foram utilizados 

por Kassem et al. (2014): 

conformidade com a definição da estrutura conceitual e inclusões de taxonomia consistente 

que cobre os domínios BIM de conhecimento; 

eficácia dos métodos de visualização e comunicação de conhecimento utilizados na estrutura 

conceitual. 

A proposta de Succar (2009) - Framework BIM, se mostrou mais clara e completa nos dois 

critérios, sendo então escolhida como a referência mais adequada. O Framework BIM é multi-

dimensional, sendo representado por um modelo triaxial de conhecimento (Figura 2.1). Cada 

dimensão do modelo é conceituada pelo autor da seguinte forma: 
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Figura 2. 1. Framework BIM – Campos, Estágios e Lentes – Modelo Triaxial. (Fonte: Adaptado de Succar, 2009) 

 

 Dimensão dos Campos BIM: identificam os domínios dos envolvidos e dos 

entregáveis. 

 Dimensão dos Estágios BIM: delineiam a implementação de níveis de maturidade. 

 Dimensão das Lentes BIM: fornecem a profundidade e a amplitude de informação 

necessária para identificar, avaliar e qualificar os Campos BIM e os Estágios BIM. 

Succar (2009) define o BIM como um conjunto de interativas políticas, processos e tecnologias 

gerando uma metodologia para gerir os dados essenciais do produto e do projeto da 

construção, ao longo do ciclo de vida da mesma. 

Os Campos BIM (Figura 2.2) são três - Política, Processo e Tecnologia - cada qual com dois 

subcampos – atores e entregáveis. Compondo o campo de Processo estão os atores 

responsáveis pelas entregas dos produtos da indústria AECO – aquisição, projeto, 

construção, manufatura, uso, gestão e manutenção de obras. No campo da Política estão os 

atores envolvidos com entregas relacionadas à preparação, regulação e contratação dentro 

dos processos de projeto, construção e operação. Já no campo da Tecnologia tem-se os 

atores especializados em desenvolvimento de software, hardware, equipamentos e sistemas 

de networking necessários para aumentar a eficiência, produtividade e rentabilidade nos 

setores AECO. 
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Figura 2. 2. Campos BIM. (Fonte: Adaptado de Succar, 2009) 

 

Os Estágios BIM também são três: 

 o Estágio 1 representa a modelagem baseada em objetos; 

 o Estágio 2 representa a colaboração baseada em modelo; 

 o Estágio 3 representa a integração baseada em rede. 

O estágio tradicional, baseado em CAD, é denominado Pré-BIM, e o estágio posterior ao 

Estágio 3, correspondente ao objetivo último de implementação do BIM, é denominado 

Integrated Project Delivery – IPD (Figura 2.3). Para a evolução de um estágio a outro, Passos 

BIM envolvendo os três Campos BIM precisam ser superadas. Cada Passo BIM conta com 

uma determinada quantidade de requisitos a serem atendidos. (Figura 2.4) 

Figura 2. 3. Estágios BIM. (Fonte: Adaptado de Succar, 2009) 
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Figura 2. 4. Passos BIM para a evolução entre os Estágios BIM (Fonte: Adaptado de Succar, 2009) 

 

Em cada estágio, há um modo particular de fluxo do ciclo de vida da obra. No Estágio 1, as 

fases – Projeto, Construção e Operação – são sequenciais, com o intercâmbio de informação 

entre as fases ocorrendo apenas ao final de cada fase. No Estágio 2, uma parte da fase de 

construção se sobrepõe à fase de projeto, com intercâmbio de informação ocorrendo nesta 

sobreposição. No Estágio 3, todas as três fases se iniciam concomitantemente e se mantém 

sobrepostas, com intercâmbio de informação ocorrendo na sobreposição. (Figura 2.5) 
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Figura 2. 5. Arranjos típicos do ciclo de vida da obra conforme Estágios BIM. (Fonte: Adaptado de Succar, 2009) 

 

 

 

As Lentes BIM (Figura 2.6) são camadas distintas de análise aplicadas aos Campos BIM e 

aos Estágios BIM para gerar as chamadas “vistas de conhecimento”. Elas são utilizadas para 

abstrair o domínio BIM e controlar sua complexidade ao remover detalhes desnecessários. 

Podem ser classificadas em Lentes disciplinares, Lentes de escopo e Lentes conceituais.  
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Figura 2. 6. Lentes BIM. (Fonte: Adaptado de Succar, 2009) 

 

Um resumo da organização geral da estrutura conceitual BIM de Succar (2009) é apresentada 

na figura Figura 2.7. 

Figura 2. 7. Organização geral da estrutura conceitual BIM proposta por Succar                                            

(Fonte: Adaptado de Succar, 2009) 

 

2.2 CONTEXTO NACIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO E DIFUSÃO DO BIM 

A realidade do perfil de desenvolvimento de projetos no setor da Construção Civil é um tanto 

diferente de outras indústrias tecnológicas modernas.  Conforme Eastman et al. (2014), 65% 
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das empresas de construção norte-americanas são compostas por menos de 5 pessoas, o 

que impossibilita muitas vezes o investimento em novas tecnologias. As maiores empresas 

não conseguem estabelecer uma liderança na indústria por representarem apenas 0,5% do 

volume total de construção. 

No Brasil, segundo Cardoso, Silva e Fabrício (19985 apud Melhado, 2003), a situação não é 

muito diferente, sendo que o perfil de produção de projetos de engenharia para construção de 

edifícios é composto em sua maioria por pequenos escritórios e profissionais autônomos, cuja 

relação com os contratantes tem caráter essencialmente comercial. Esse porte reduzido das 

empresas e a descontinuidade dos ciclos de produção inviabilizam a formação de equipes 

internas de projeto, sendo que os contratos se baseiam em suma nos preços de mercado dos 

serviços. A qualidade e a construtibilidade ficam em segundo plano, e o relacionamento entre 

clientes e fornecedores se mantem apenas durante o empreendimento, sem relações mais 

duradouras. 

Manzione (2013) argumenta que o surgimento dos sistemas BIM revela que novas condições 

de trabalho colaborativo precisam ser criadas, mas que no Brasil um cenário inicial de 

desenvolvimento neste sentido ainda permanece, com as equipes de projeto trabalhando de 

maneira isolada e com trocas de informação somente nos eventos principais de 

compatibilização. Isso, segundo o autor, demonstra que o método de trabalho segue conforme 

o convencional, o que subaproveita os potenciais da tecnologia BIM. 

Kassem e Amorim (2015) apresentam uma análise do BIM no Brasil e na União Europeia, 

com o intuito de fazer recomendações ao governo brasileiro sobre os próximos passos para 

sua implementação e difusão a nível nacional. Para tanto, tomaram por base oito fatores – 

Estratégias, objetivos e estágios; Publicações notáveis; Atores líderes; Resultados 

padronizados; Arcabouço regulatório; Medidas e otimização; Educação e aprendizado e 

Infraestrutura de Tecnologia. 

1) No que concerne a Estratégia, Objetivos e Estágios, os autores recomendam três itens 

a serem alcançados pelo Governo Federal, quais sejam: 

 incorporar o fortalecimento do BIM no país como uma “agenda estratégica nacional da 

construção civil”; 

                                                
5 CARDOSO, F.F.; SILVA, F.B.; FABRÍCIO, M.M. Os fornecedores de serviços de engenharia e projetos 
e a competitividade das empresas de construção de edifícios. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
NUTAU-98 DE ARQUITETURA E URBANISMO, 1998, São Paulo. Tecnologias para o século XXI: 
Anais... São Paulo: FAU/USP, 1998. 1 CD-ROM. 
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 desenvolver ações coordenadas entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), o Ministério das Cidades e o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) para o fortalecimento do BIM; 

 de forma gradual (por estágios), tornar o BIM obrigatório em projetos e obras do 

Governo Federal. A abordagem em estágios consiste de quatro dimensões: prazo de 

exigência, valor do projeto, estágio de uso BIM e tipo de projeto (Tabela 2.2). 

Tabela 2. 2. Abordagem sugerida em estágios para tornar o BIM mandatório em programas financiados pelo 

Governo Federal no Brasil (Fonte: Kassem e Amorim, 2015) 

 

2) Relativo às Publicações Notáveis, são destados os protocolos e guias BIM. Nesse 

sentido, os autores sugerem: 

 definir um “comitê de direção técnica” composto por especialistas em construção civil 

que será responsável por desenvolver padrões e protocolos em BIM exigidos para entregar 

as diretrizes para 2016 e 2018; 

 atualizar os padrões pré-BIM tais como definidos por meio da Portaria nº 2296, de 23 

de julho de 1997 (MINISTÉRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA 

DO ESTADO, 1997), a qual descreve os métodos para projetar, orçar e controlar projetos de 

construções e serviços de construção, e os “Manuais de Escopo”, que descrevem a 

arquitetura e os serviços de gerenciamento de projeto e seus respectivos produtos; 

 desenvolver protocolos integrados e organizados pelo uso do BIM em diferentes fases 

de projeto. Tais protocolos devem se referir a padrões estabelecidos pré-BIM disponíveis no 

Brasil, após sua revisão e atualização; 

 incentivar e promover estudos e caso para mostrar histórias de sucesso da 

implantação de protocolos e fluxos de trabalho com uso do BIM em projetos do setor público. 

 



Definição de Trocas de Informação da Construção conforme o PSU - BIM Project Execution (...) 24 
__________________________________________________________________________________________ 

 

E. M. MARTINS, V. C. CRUZ 

3) Acerca de Atores líderes, é sugerido: 

 desenvolver uma rede de atores líderes com “poder de decisão” e “responsabilidades 

voluntárias” a ser chamada de “GT BIM Brasil”, subordiinado ao Governo Federal; 

 escolher um líder para gerenciar o GT BIM Brasil com a responsabilidade de 

desenvolver, coordenar e implementar os objetivos do BIM; 

 definir os três principais comitês dirigentes: Comitê de Direção Técnica; Comitê de 

Direção de Educação e Treinamento; e Comitê de Direção de Engajamento, com 

responsablidades  distribuídas para atingir objetivos definidos. (Figura 2.8) 

Figura 2. 8. Estrutura organizacional do GT BIM Brasil. (Fonte: Kassem e Amorim, 2015) 

 

4)  Para Resultados Padronizados, os autores sugerem: 
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 finalizar as normas de classificação da informação da construção como as partes 4, 5 

e 6 da ABNT NBR 15965; 

 desenvolver normas para conteúdo gráfico e não-gráfico, que tem que ser acordadas 

com fabricantes e especificadores; 

 desenvolver um modelo de autofinanciamento para assegurar que a biblioteca digital 

BIM que está sendo elaborada seja autossuficiente, não requerendo o suporte e o 

financimento do Governo Federal indefinidamente. Essa bilblitoca será pública, gerida pelo 

Governo. A proposta para assegurar sua autossuficiência é a cobrança de uma taxa de 

manutenção dos usuários, que servirá também para atualização e expansão do acervo. 

A norma ABNT NBR 15965 já deveria ter sido completamente publicada em 2015, entretanto 

apenas suas partes 1 (ABNT, 2011), 2 (ABNT, 2012), 3 (ABNT, 2014) e 7 (ABNT, 2015) já 

estão em vigor atualmente.  Ela se baseia na norma NBR ISO 12006-2 (ABNT, 2010), 

tradução da ISO 12006-2:2001, e adota um formato bastante similar ao OmniClass. Seu 

objetivo é estabelecer a terminologia e estrutura de classificação para o BIM, servindo para 

nortear métodos de avaliação, escopos de trabalho, padrões técnicos e outros parâmetros a 

ele relacionados. Sua estrutura é dividida em sete partes: Parte 1: Terminologia e estrutura; 

Parte 2: Características dos objetos da construção; Parte 3: Processos da construção; Parte 

4: Recursos da construção; Parte 5: Resultados da construção; Parte 6: Unidades da 

construção; Parte 7: Informação da construção.  

5) No que tange ao Arcabouço regulatório, os autores sugerem: 

 desenvolver um documento que inclua termos gerais de referência abordando as 

obrigações, responsabilidades e direitos de propriedade intelectual dos profissionais de 

modelagem da informação da construção, podendo ser partes dos protocolos e guias BIM; 

 incluir protocolos BIM e os elementos regulatórios mencionados acima como partes 

integrais de formas tradicionais de contratos; 

 especificar um novo papel profissional a ser chamado de “gerente de resultado BIM” 

ou “gerente de informação”, responsável por gerenciar informações em projetos. Este 

profissional representa os clientes no projeto e não deve ser confundido com o Coordenador 

de projetos BIM. Seu foco está nas entregas de informação para o cliente, e não no processo 

de criação da informação. 

 

6) Em Medidas e otimização, os autores sugerem: 

 avaliar a capacidade da cadeia de fornecimento do projeto, com foco específico no 

projeto, sem propósito de certificação. Um método para isso ainda precisa ser pesquisado no 
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Brasil, mas uma referência pode ser o Reino Unido, onde a medição é realizada com base 

nos planos de execução de projeto em BIM elaborados na fase de pré-contrato; 

 avaliar indivíduos e organizações, podendo ocorrer a qualquer momento e levar à 

certificação. 

 

7) Para educação e treinamento, tem-se: 

 desenvolver diretrizes para aprendizado do BIM no ensino superior em nível federal e 

para treinamento profissional; 

 estabelecer e entregar dois projetos de aperfeiçoamento em nível federal: um voltado 

a treinamento de acadêmicos e outro a treinamento de servidores públicos; 

 desenvolver e implantar programas de certificação para treinamento profissional de 

acordo com as diretrizes estabelecidas; 

 incentivar, por meio da redução de impostos, o treinamento do contingente atual de 

profissionais da indústria da construção. 

 

8) Em Infraestrutura de tecnologia, os autores colocam: 

 realizar um estudo para produzir uma especificação técnica de um sistema online de 

colaboração em BIM no Brasil, baseado nos padrões e protocolos desenvolvidos para o BIM; 

 utilizar a especificação técnica da ferramenta online para conduzir uma análise de 

possibilidades de aprimoramento do sistema OPUS atual (desenvolvido e implementado 

pioneiramento pelo Departamento de Obras do Exército, para a gestão das informaçãoes do 

ciclo de vida das obras militares), visando estender o sistema OPUS para toda a indústria da 

construção brasileira ou desenvolver um novo sistema; 

Um sistema de colaboração online deve conter parâmetros técnicos específicos como parte 

da solução. Alguns desses parâmetros são mostrados na Tabela 2.3. 
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Tabela 2. 3. Parâmetros técnicos para desenvolvimento de um sistema de colaboração BIM online. (Fonte: 

Kassem e Amorim, 2015) 

 

2.3 CICLO DE VIDA E O PROJETO COLABORATIVO 

Como um exemplo do impacto da fase de projeto no ciclo de vida da obra, vale citar a Lei de 

Sitter (19846 apud Helene (1997)) (Figura 2.9), aplicada no contexto do projeto de estruturas 

de concreto. Baseando-se nessa lei, Helene (1997) coloca que “do ponto de vista econômico 

todas as medidas visando durabilidade, tomadas a nível de projeto são sempre muitas vezes 

mais convenientes, mais seguras e mais baratas que medidas protetoras tomadas a posteriori. 

Os custos de intervenção na estrutura para atingir um certo nível de durabilidade e proteção, 

crescem exponencialmente quanto mais tarde for essa intervenção”. 

 

                                                
6 SITTER, W.R. Costs for Service Life Optimization: The “Law of Fives”. In: CEB-RILEM Durability of 
Concrete Structures. Proceedings of the International Workshop held in Copenhagen, 1983 e 
Copenhagen, CEB, 1984. (Workshop Reported by Steen Rostam). 
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Figura 2. 9. Lei de Sitter (Fonte: Adaptado de Helene, 1997) 

 

A Curva de Macleamy (CURT, 2004) relaciona o potencial de impacto financeiro/funcional e o 

custo de decisões com as fases do ciclo de vida de uma obra (Figura 2.10). Também 

apresenta duas curvas de distribuição de esforço de produção - uma conforme o modo 

tradicional de produção (curva 3) e outra segundo uma abordagem colaborativa e integrada 

(curva 4).  Observa-se que, como as possibilidades de impacto das decisões são maiores 

quanto mais cedo as mesmas são tomadas (curva 1), os esforços devem se concentrar nas 

fases iniciais de produção, mais precisamente nas fases de anteprojeto (Pré-projeto e Projeto 

esquemático) e projeto pré-executivo (Desenvolvimento do projeto), onde os custos ainda são 

baixos para as alterações e adequações necessárias (curva 2). 

O BIM tem uma grande capacidade de influência nessa antecipação de esforços para a 

melhoria da eficiência e da eficácia das obras. Eastman et al. (2014) argumentam que a 

modelagem da informação da construção pode afetar fortemente o anteprojeto, as análises 

dos sistemas e o projeto executivo, nomeadamente o modelo para construção. Com exceção 

desta última, as outras duas entregas se situam na fase de projeto, dentro da região de 

concentração de esforço da curva de Macleamy. 

Melhado et al. (2003), considerando a implementação de um sistema de gestão da qualidade 

em empresas de projetos do setor da Construção Civil, identificaram que “a ausência de 

coordenação ao longo do desenvolvimento do projeto, geralmente realizados de forma 

sequencial, fragmentada e independente, constitui um dos principais entraves para a redução 

do prazo de entrega” (Melhado et al., 2003, p.66). Afirmam, ainda, que, além dessa baixa 
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produtividade, a falta de qualidade nos projetos tem sido um dos principais entraves para o 

avanço tecnológico e organizacional da indústria da construção.  

Figura 2. 10. Curva de Macleamy (Fonte: Adaptado de CURT, 2004) 

 

Apesar dos indicativos de que a fase de projeto merece especial atenção em tratando-se de 

inserção de tecnologias e processos de melhoria, no Brasil, no que concerne ao BIM, está 

ocorrendo um comportamento inusitado na adoção dessa tecnologia. Conforme a pesquisa 

“The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets” (McGraw Hill 

Construction, 2013), o BIM no Brasil ainda é adotado sobretudo para controle de custos na 

fase de construção, com pouco uso como suporte para proprietários e outros interessados na 

fase de projeto. Segundo Kassem e Amorim (2015), isto representa um padrão contrário ao 

verificado em outros países (como Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha), onde 

há um uso maior da tecnologia para dar suporte a colaborações com diversos envolvidos na 

fase de projeto.  
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Melhado e Fabrício (2000) propõem o conceito de Projeto Simultâneo – uma aplicação da 

Engenharia Simultânea ao universo dos projetos de construção - e discorrem sobre o seu 

papel do na qualidade do ciclo de vida de do empreendimento de construção. Ao abordarem 

o conceito de qualidade, afirmam que esta pode se apresentar sob várias dimensões de 

acordo com os interesses diferentes ao longo do ciclo de vida da obra, e ainda que: 

Muitas dessas dimensões [da qualidade] estão diretamente relacionadas ao 
processo de concepção e projeto do edifício que deve ser capaz de 
considerá-las e otimizá-las conjuntamente de forma a contribuir para 
construção de empreendimentos com qualidade para todos as pessoas 
envolvidas na sua produção, uso e manutenção e em todas as fases do seu 
ciclo de vida. 

(MELHADO E FABRÍCIO, 2000, p.3) 

Manzione (2013) reitera esse posicionamento dizendo que, graças à tecnologia adotada no 

modelo BIM, é possível o trabalho concorrente dos diversos atores e interessados na 

construção, prática esta que poderá dar um grande impulso à efetivação da Engenharia 

Simultânea na indústria AECO. Entretanto, este autor também afirma que isto exigirá um 

elevado grau de maturidade, além de mudanças contratuais pertinentes à nova prática de 

projeto – o que culminará no IPD.  

2.4 COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

Se a comunicação e gestão da informação tem papel apenas acessório num contexto CAD 

de desenvolvimento de projetos, no ambiente BIM elas assumem importância central e 

crescente, tão maior quanto maior o estágio de maturidade considerado. No Estágio 2, ou de 

colaboração, a adequada comunicação da informação dos modelos de construção já é fator-

chave para o sucesso do projeto. 

Eastman et al. (2014, p. 13) afirma que “O BIM é tecnologia de modelagem e um conjunto 

associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção” (GRIFO 

NOSSO). A essa definição, focada nos aspectos de tecnologia e processos, Succar (2009) 

adiciona o campo da política, quando define uma estrutura conceitual para o BIM. Nesse 

campo estão inclusos os esforços do governo, entidades de classe e instituições de ensino 

no que diz respeito à regulamentação, pesquisa e desenvolvimento de guias, protocolos, 

normas e outros aspectos que norteiam a implementação na indústria AECO como um todo.  

Manzione (2013) afirma que para o setor da construção possa aproveitar os benefícios do 

BIM, deve-se atender de maneira plena as necessidades de troca de informação entre os 

atores envolvidos. 
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Conforme o National Building Information Modeling Standards – NBIMS (NIBS, 2015), para 

que o fluxo de informação ocorra de forma adequada por meio do BIM nas atividades da 

construção civil, três padrões de interoperabilidade precisam ser bem implantados (Figura 

2.11): 

 O formato para o intercâmbio de informação (Modelo de Armazenamento de Dados); 

 Uma especificação de qual informação a ser intercambiada e quando ser 

intercambiada (Modelo do Processo); 

 Uma compreensão padronizada sobre o que se trata a informação intercambiada 

(Biblioteca de Terminologias). 

Figura 2. 11. Padrões para interoperabilidade. (Fonte: Adaptado de NIBS, 2015) 

 

Tendo estes padrões implantados, o NBIMS afirma que um fluxo computadorizado de 

informação pode ser viabilizado entre duas ou mais partes interessadas, considerando que 

esta estrutura de interoperabilidade é utilizada com sucesso em outras indústrias.  

Conforme o Information Delivery Manual - IDM (BuildingSMART, 2011), “se a informação 

requerida está disponível quando ela é necessária e a qualidade da informação é satisfatória, 

o processo de construção em si será significativamente melhorado”. Este documento, 

desenvolvido pela BuildingSMART, tem o propósito de fornecer uma referência integrada para 

processos e dados requeridos pelo BIM ao identificar os processos envolvidos dentro da 

indústria da construção, a informação requerida para sua execução e os resultados obtidos. 

Por este trabalho ter um foco na comunicação de modelos de informação da construção 

enquanto um processo, o IDM será melhor detalhado – sua arquitetura técnica (Figura 2.12) 

é constituída dos seguintes componentes: 
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Figura 2. 12. Arquitetura técnica do IDM (Fonte: Adaptado de NIBS, 2015) 

 

 Processos de referência: uma unidade básica identificável de um mapa de processo 

(ou atividade) que pode ser considerada como tendo uma definição universalmente 

consistente em termos do seu significado e dos seus atributos/propriedades. 

 Mapas de processo: que definem o fluxo de atividades dentro de um domínio de 

trabalho, contendo a configuração destas atividades, os agentes envolvidos, as informações 

requeridas, consumidas e produzidas. 

 Requisitos de troca: o conjunto de informações que precisa ser trocada para atender 

um requisito particular de negócio em um estágio específico de um projeto. A intenção dos 

requisitos de troca é fornecer uma descrição da informação em termos não-técnicos, voltado 

aos usuários (arquitetos, engenheiros, construtores, etc.) e não aos desenvolvedores de 

software. 

 Conceitos: esquemas independentes que expressam uma unidade de informação. 

 Partes funcionais: conjuntos de unidades de informação usadas por desenvolvedores 

de software para atender os requisitos de intercâmbio. Essas unidades descrevem a 

informação em termos das capacidades requeridas do modelo de informação padrão da 
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indústria sobre o qual são baseadas. No IDM, as partes funcionais se baseiam no modelo IFC 

– Industry Foundation Classes. 

 Regras de negócio: descreve operações, definições e restrições que podem ser 

aplicadas a um conjunto de dados usados dentro de um processo particular ou atividade. 

 Testes de verificação: testes realizados nas aplicações de software que indicam seu 

suporte aos requisitos de informação para verificar sua performance diante de um critério para 

tal. 

Pela configuração gráfica da estrutura do IDM, bem como pelo significado de seus 

componentes, pode-se identificar que os mapas de processo e os requisitos de informação 

possuem um papel central na compreensão conceitual (não-técnica) da comunicação dos 

modelos de informação da construção. A estrutura técnica da comunicação da construção, 

onde a tríade IFC, IFD e IDM sustenta a definição de procedimentos e diretrizes, não será 

abordada neste trabalho, pois serão necessários avanços mais significativos em direção a 

uma padronização internacional baseada em IFC, IFD e IDM. Os conceitos teóricos de mapas 

de processo e requisitos de troca são aproveitados, buscando alcançar resultados coerentes 

e aplicáveis, na prática, de forma imediata. 

Uma condição básica para que o processo de comunicação ocorra é a padronização da 

classificação da informação da construção utilizada no empreendimento. Para isso, existem 

os sistemas de classificação da informação. Dentre eles, os mais difundidos mundialmente 

são o Uniformat, o OmniClass e o Uniclass, que foram elaborados com base na ISO 12006-

2:2001. O primeiro foi desenvolvido nos Estados Unidos e serviu como referência para o 

desenvolvimento do OmniClass, composto de 15 tabelas que classificam os elementos, 

serviços, fases da construção, informação, entre outros. O Uniclass foi desenvolvido no Reino 

Unido e sua utilização é exigida pela norma britânica PAS 1192 (BSI, 2013). No Brasil, a 

norma brasileira NBR 15965 está sendo desenvolvida de acordo com a NBR ISO 12006-

2:2010, com base no Ominiclass. 

2.5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA EM BIM 

Kassem, Succar e Dawood (2013), propondo uma abordagem para aumentar os dados de 

pesquisa e ajudar no estabelecimento de um nível de maturidade geral em nível nacional, 

sugerem, para tal, a utilização de três métricas baseadas nas NBP’s (Noteworthy BIM 

Publications) - que são documentos publicamente disponíveis, produzidas por entidades da 

indústria, de governo e da academia,  que incorporam guias, protocolos e requisitos para a 

definição de fluxo de trabalho e entregáveis BIM – e seus BKC’s (BIM Knowledge Content) – 
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que são os modos usados para descrever o conteúdo da NBP’s (Noteworthy BIM Publication, 

Notável Publicação BIM, em português).  

As três métricas propostas foram a Disponibilidades das NBP’s, a Distribuição de Conteúdo 

das NBP’s e a Relevância das NBP’s, baseando-se no uso de métricas semelhantes para a 

avaliação de maturidade em outros ramos, como é o caso do Comércio Eletrônico e do 

Governo Eletrônico. Os resultados foram obtidos considerando três países com cultura 

semelhante de construção e com forte ação em desenvolvimento BIM: Austrália, Estados 

Unidos e Reino Unido. Aqui serão adotados, de forma análoga, os três países como fonte de 

pesquisa devido à grande quantidade de documentação existente e o notório avanço na 

implementação BIM apresentado pelos três. 

Como o objetivo é a definição dos documentos de referência em BIM, serão tomados por base 

os resultados obtidos para as métricas Disponibilidade de NBP’s e Relevância das NBP’s 

(Tabelas 2.4 e 2.5) 

Tabela 2. 4. Resultados da métrica Disponibilidade das NBP’s.                                                                      

(Fonte: Adaptado de Kassem, Succar e Dawood, 2013) 

Código Título do Documento Tipo de Emissor* Emissor, ano 

AU 01 
CRC-CI National Guidelines for Digital 
Modelling + Case Studies (2 documents)  

RB CRC-CI, 2009 

AU 02 
Digital modelling and the built environment, 
department of Innovation Industry, Science 
and Research 

GD DIISR, 2010 

AU 03 

Productivity in the buildings network: 
assessing the impacts of Building 
Information Models, report to the Built 
Environment Innovation and Industry 
Council 

IB BEIIC, 2010 

AU 04 
NATSPEC National BIM Guide and Project 
BIM Brief template 

IB NATSPEC, 2011 

AU 05 
BuildingSMART Australasia, National 
Building Information Modelling Initiative 

IB buildingSMART, 2012 

AU 06 
BIM in Practice, an initiative by the 
Australian Institute of Architects and 
Consult Australia 

IB AIA-CA, 2012 

AU 07 
BIM-MEP AUS initiative by the Air 
Conditioning and Mechanical Contractors’ 
Association of Australia (AMCA) 

IB AMCA, 2012 

UK 01 

Building Information Model (BIM) Protocol - 
Standard Protocol for use in projects using 
Building Information Models, CIC/BIM 
ProFirst Edition 2013 

IB CIC, 2013 

UK 02 

AEC (UK) BIM Protocol Implementing UK 
BIM Standards for the Architectural, 
Engineering and Construction industry - 
Updated to unify protocols outlined in AEC 
(UK) BIM Standard for Revit and Bentley 
Building Version 2.0 September 2012 

CP AEC, 2012 

UK 03 Soft Landing Strategy GD Cabinet Office, 2012 

UK 04 Government Construction Strategy GD Cabinet, 2011 
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UK 05 

BIM Management for value, cost & carbon 
improvement, report number URN 11/948 - 
A report for the Government Construction 
Client 

GD DBIS, 2011 

UK 06 CPIx BIM assessment form IB CPC, 2011 

UK 07 
Building Information Modelling - an 
introduction for house builders 

IB NHBC Foundation, 2013 

UK 08 
Refurbishment resource efficiency case 
study: Manchester Central Library 

IB WRAP, 2010 

UK 09 National BIM Report 2013 PI NBS, 2013 

UK 10 
First Steps to BIM March 2013 Competence 
A Guide for Specialist Contractors 

GD NSCC, 2013 

US 01 GSA BIM guides series GD GSA, 2007 

US 02 Integrated project delivery: a guide IB AIA, 2007 

US 03 Contractor's Guide to BIM IB AGC, 2006 

US 04 
National building information modeling 
standard - version 1.0 - part 1: overview, 
principles and methodologies 

GD NIST, 2007 

US 05 BIM user guides GD USCG, 2005 

US 06 BIM guidelines LA NYCDDC, 2012 

US 07 
State of Ohio Building Information Modeling 
protocol 

LA OHIO DAS, 2010 

US 08 
Planning Guide for Facility Owners– 
Version 1.0 

RB PennState, 2012 

US 09 
E203: Building Information Modeling and 
Data Exhibit 

IB AIA, 2012 

US 10 
G Document 201: Project Digital Data 
Protocol Form 

IB AIA, 2012 

US 11 
G Document 202: Building Information 
Modeling Form 

IB AIA, 2012 

US 12 Consensus Docs 301 BIM Addendum IB ACGA, 2006 

US 13 

Building Information Modeling: A Road Map 
for Implementation To Support MILCON 
Transformation and Civil Works Projects 
within the U.S. Army Corps of Engineers 

GD USACE, 2006 

US 14 

Building Information Modeling (BIM) 
Roadmap Supplement 2 – BIM 
Implementation Plan for Military 
Construction Projects, Bentley Platform 

GD USACE, 2011 

US 15 
BIM Project Execution Planning Guide and 
Templates – Version 2.0 BIM Project 
Execution Planning 

RB Penn State, 2010 

US 16 

Construction Operations Building 
Information Exchange (COBIE): 
Requirements Definition and Pilot 
Implementation Standard 

GD USACE, 2007 

US 17 
USACE BIM Minimum Modeling Matrix (M3) 
V1.0 

GD USACE, 2012 

US 18 
The Business value of BIM in North 
America: Multi-Year Trend Analysis and 
User Ratings (2007-2012) 

PI McGraw-Hill Construction, 2012 

US 19 
NISTIR 7417 General Buildings Information 
Handover Guide: Principles, Methodology 
and Case Studies 

GD/CP NIST and FIATECH, 2007 

US 20 IPD Case Studies IB / RB AIA & University of Minnesota, 2012 

*RB: Corpo de pesquisa; GD: Departamento governamental; CP: Comunidade de prática; PI: Indústria Privada; IB: 

Corpo da Indústria; LA: Autoridade local 
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Tabela 2. 5. Resultados da métrica Relevância das NBP’s.                                                                               

(Fonte: Adaptado de Kassem, Succar e Dawood, 2013) 

 

As classificações R0, R1, R2, R3 e R4 são níveis de relevância, com os seguintes significados: 

R0 - Redundante: a NBP inclui informações desatualizadas, que não são mais usadas ou 

úteis. 

R1 - Relevante: a NBP é relevante, atual e contém informações praticáveis. 

R2 - Respeitável: a NBP é altamente relevante, muito citada e muito utilizada em comparação 

com outras NBP’s de escopo similar. 

R3 - Recomendada: a NBP tem autoridade reconhecida e são impactantes, consideradas uma 

referência (entre outras referências). 

R4 - Necessária: a NBP é o documento de maior autoridade acerca de um tópico específico. 

O maior grau de relevância alcançado pelos documentos analisados, como pode-se ver 

(Tabela 2.5), foi R3, que correspondem a publicações recomendadas. Os resumos dos 

objetivos e do conteúdo destas publicações são apresentados em seguida. 

 BIM-MEP AUS initiative by the Air Conditioning and Mechanical Contractors’ 

Association of Australia (AMCA) 

Este é um documento específico para a utilização do BIM em instalações mecânicas, 

hidráulicas e elétricas. Portanto, está fora do escopo deste trabalho, que não tem cunho 

especializado em disciplinas, mas trata o projeto integral do empreendimento. 

 AIA E203: Building Information Modeling and Data Exhibit (AIA, 2013) 
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Este documento faz parte de uma série de três documentos criados pela American Institute of 

Architects que visam fornecer bases contratuais que especificam procedimentos a respeito da 

transmissão ou intercâmbio de dados em formato digital e de modelos BIM a serem acordados 

entre as partes. O documento E202-2008, que deu origem à série, estabeleceu o conceito de 

Nível de Desenvolvimento, que define 5 níveis progressivos utilizados para definir as 

características dos elementos dos modelos BIM, assim como os responsáveis pela autoria e 

os usos autorizados.  

O E203-2013 é um termo de acordo complementar a ser anexado ao contrato quando da 

contratação. O documento consiste de provisões gerais que normalmente não sofrem 

modificações ao longo do período de execução do projeto. Ele fornece espaço para que as 

partes identifiquem quem será responsável pelo gerenciamento dos Dados Digitais ou do(s) 

modelo(s). Na medida que a abrangência dessas responsabilidades afeta o escopo dos 

serviços, elas são incluídas como parte do contrato inicial. 

Os conceitos definidos no E203-2013 são: 

Elemento de Modelo: é uma porção do modelo representando um componente, sistema ou 

produto em uma edificação ou canteiro de obras; 

Nível de Desenvolvimento: O Nível de Desenvolvimento – ND (do inglês, LOD – Level of 

Development) descreve os dados (dimensionais, espaciais, quantitativos, qualitativos e 

outros) mínimos inclusos em um Elemento de Modelo para dar suporte a um Uso Autorizado 

associado a tal ND. 

Usos Autorizados: O termo se refere aos usos permitidos para os dados digitais trocados, 

definidos nos protocolos de Dados Digitais e Modelagem da Informação da Construção 

estabelecidos nos termos do documento E203-2013; 

Autor do Elemento de Modelo: é a entidade ou indivíduo responsável por gerenciar e 

coordenar o desenvolvimento de um Elemento de Modelo específico até o ND requerido para 

uma determinada fase do projeto, independentemente de quem é responsável por 

providenciar o conteúdo do Elemento de Modelo. 

 Building Information Model (BIM) Protocol (CIC, 2013)  

O seu objetivo primário é permitir a produção de Modelos de Informação da Construção em 

estágios definidos do projeto. Outro objetivo é dar suporte à prática efetivas de trabalho 
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colaborativo por times de projeto, onde se refere muito à norma britânica PAS 1192-2 (BSI, 

2013).  

Estrutura-se em tópicos de recomendação para aplicação em contratos comuns na indústria 

da construção britânica. No final do documento constam, ainda, modelos de documentos para 

uso dos times de projetos para a efetivação prática das recomendações. 

A norma PAS 1192-2 (BSI, 2013) representa um grande esforço do Reino Unido na busca 

pela consolidação de métodos colaborativos de projeto com o uso do BIM. Possui 

recomendações e estruturas de conceitos em torno dos pontos principais de desenvolvimento 

de um modelo da construção de modo integrado, considerando todo o ciclo de vida da obra.  

O BIM Protocol (CIC, 2013) organiza a informação por atividades a serem realizadas, de forma 

que o nível de desenvolvimento da informação, citado no documento como Nível de Detalhe, 

deve ser definido para cada modelo, em cada etapa, para determinada entrega, seguindo o 

que é estipulado na norma PAS 1192-2. Essa abordagem, difere dos outros documentos de 

referência, que consideram que a informação deve ser definida por elemento de modelo. Uma 

planilha de trocas de informação da construção é proposta pelo documento, a qual é batizada 

de Tabela de Entrega e Produção de Modelo. Nela são definidos os responsáveis por 

determinadas entregas e qual o Nível de Detalhe a ser atingido.  

O BIM Protocol (CIC, 2013) não faz referência a um sistema de classificação, mas a norma 

PAS 1192-2 (BSI, 2013), que rege as definições apresentadas pelo protocolo, especifica que 

a classificação a ser adotada deve ser a Uniclass. 

 National Building Information Modeling Standards – versão 3 (NIBS, 2015) 

O National Building Information Modeling Standards - United States, NBIMS-US - é o resultado 

do esforço coletivo de representantes de diferentes partes da indústria da construção dos 

Estados Unidos. O seu objetivo é fornecer padrões para facilitar a gestão do ciclo de vida do 

ambiente construído suportada pela modelagem da informação da construção. Para tal se 

utiliza de um conjunto de elementos e mecanismos para criação, intercâmbio e gestão dos 

produtos do BIM. Esses elementos correspondem a padrões de referência em tecnologia, 

sistemas de classificação, especificações de conformidade, padrões de intercâmbio de 

informação e padrões práticos de execução de diversas atividades relacionadas ao BIM. 

Em sua terceira versão, tem seu conteúdo dividido em cinco grandes unidades, composta 

cada qual por um conjunto de documentos de referência. 



Definição de Trocas de Informação da Construção conforme o PSU - BIM Project Execution (...) 39 
__________________________________________________________________________________________ 

 

E. M. MARTINS, V. C. CRUZ 

Unidade 1 – Escopo do NBIMS-US, versão 3. 

Unidade 2 – Padrões de referência, onde são apresentados o Industry Foundation Classes - 

IFC, o World Wide Web Consortium Extensible Markup Language, o Ominiclass, o 

Internacional Framework for Dictionaries - IFD, o BIM Collaboration Format – BCF, o Level of 

Development Specificiation 2013 e o National CAD Standards – NCS. 

Unidade 3 – Termos e definições relativos ao BIM. 

Unidade 4 – Padrões de intercâmbio de informações, contendo o Construction Operation 

Building information exchange – COBie, o Design to Spatial Validation – SPV, o Design to 

Building Energy Analysis – BEA, o Design to Quantity Takoff for Cost Estimation – QTO, o 

Building Programming information exchange – Bpie, o Eletrical information exchange – Eie, o 

Heating, Ventilation and Air Conditioning information exchange – HVACie e o Water Systems 

information exchange – Wsie. 

Unidade 5 – Documentos práticos, incorporando os seguintes documentos: BIM mínimo, 

relacionado aos critérios básicos para se considerar um produto da construção como BIM; 

Guia de planejamento da execução de projetos em BIM; Modelos para aplicação dos 

conceitos do Guia de planejamento da execução de projetos em BIM; Requisitos para 

coordenação espacial de instalações hidráulicas, elétricas e mecânicas; Planejamento, 

execução e gestão da entrega de informações; Guia de planejamento BIM para proprietários 

de instalações; Requerimentos práticos de contrato BIM; e Os usos BIM. 

Os documentos que compõem o NBIMS fazem referência às classificações Uniformat e 

OmniClass quando se trata da classificação dos elementos de modelo. A escolha do sistema 

de classificação é optativa e dependerá de critérios estabelecidos pelas partes envolvidas em 

cada projeto. 

Apesar de ser apresentado, na Unidade 2, o Level of Development (LOD) Specification 2013, 

há um documento mais atualizado, elaborado pelo BIM Forum em 2015. Este documento, o 

LOD Specification 2015 – LOD 2015 (BIM Forum, 2015), disponibiliza uma planilha de trocas 

de informação que explora as definições de Nível de Desenvolvimento dos elementos de 

modelo apresentada pelo documento E202-2008 (2008) da AIA (American Institute of 

Architects). Esta planilha utiliza a classificação do conceito de Nível de Desenvolvimento - ND 

dos elementos da construção, onde são definidos cinco níveis: ND 100, 200, 300, 400 e 500. 

Apesar do conceito original apresentar os cinco níveis como citado anteriormente, o BIM 

Forum optou por não analisar o nível 500, por se tratar de verificação de obras (as-built), e 

criou um novo nível intermediário entre 300 e 400, o 350. Quanto ao conteúdo da informação, 
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a planilha fornece diversas tabelas de atributos, onde a informação associada a cada nível de 

desenvolvimento, para cada tipo de elemento, é explicitada e detalhada. Dessa forma, há uma 

abordagem mais adequada ao conceito BIM, para o qual a informação não relacionada a 

geometria tem papel crucial. A planilha é organizada com base em elementos de modelo, 

onde se faz necessária a definição de uma estrutura analítica do modelo. 

Os autores do LOD 2015 defendem que não é possível afirmar que um modelo tem um ND 

único, mas que, ao finalizar um determinado estágio do ciclo de vida de uma edificação, o 

modelo irá apresentar elementos com diferentes níveis de desenvolvimento da informação e 

isso dependerá do plano de execução do projeto. Com isso, também não faz sentido, segundo 

os autores, definir os ND’s em função de fases ou estágios de projeto.  

Em se tratando da organização, a planilha é dividida em duas partes, parte A e parte B. A 

parte A, a aba de trocas de informação (Figura 2.13) descreve e ilustra os elementos da 

construção para cada ND, e para isso utiliza o Uniformat como sistema de classificação para 

listar os elementos a serem descritos. A parte B consiste nas tabelas de propriedades (Figura 

2.14), que detalham os elementos ao nível não-geométrico, complementando o ND.  A aba 

de trocas de informação contém as informações necessárias para cada troca de informação 

a ser realizada para os usos BIM definidos no escopo do projeto.  

As informações declaradas na aba Trocas de Informação são consideradas para cada 

elemento de modelo e, quando existentes, consistem em: Nível de Desenvolvimento; Autor 

do elemento, que é o responsável pela criação do elemento; Notas, que podem conter 

informações adicionais; e Tabela de propriedades. Essas informações são necessárias para 

que seja possível um entendimento do esforço necessário por toda a equipe de projeto, o que 

evitará um detalhamento precário, assim como um detalhamento excessivo dos elementos de 

modelo. 
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National BIM Guide (NATSPEC, 2011) 

O National BIM Guide (NATSPEC, 2011) é um documento de referência na Austrália e no 

mundo. Ele objetiva definir papeis e responsabilidades, procedimentos de colaboração, 

ferramentas de modelagem, requisitos de modelagem, entregas em formato digital e padrões 

de documentação. Sua abordagem abrange uma variedade de possíveis usos BIM em 

projetos. 

O NATSPEC - National BIM Guide estipula que as estratégias para trocas de modelos, assim 

como a definição do conteúdo da informação referente a cada elemento de modelo e os 

responsáveis por criar tais elementos, devem ser abordadas no Plano de Gerenciamento BIM. 

Uma planilha contendo várias tabelas que explicitam toda a informação a ser incluída em cada 

elemento de modelo, segundo a classificação Uniformat, foi criada como um esforço para 

fornecer um padrão nacional. Essa planilha, chamada Matriz de Elementos/Objetos BIM, pode 

ser utilizada como referência para estipular a informação necessária para cada troca de 

informação nas diferentes etapas do projeto. 

Esse guia apresenta também a Matriz de Objeto/Elemento BIM que apoia a elaboração do 

plano de execução BIM, documento este que delineia como serão as definições e a execução 

de um projeto no que concerne à modelagem de informação. A Matriz de Elementos/Objetos 

BIM apresenta, com bastante detalhes, a informação contida nos elementos, tanto em termos 

universais, ao apresentar os parâmetros IFC, como em termos práticos ao listar o suporte 

oferecido por diferentes ferramentas BIM.  

O NATSPEC National BIM Guide também deixa em aberto qual a classificação a ser adotada. 

 BIM Project Execution Planning Guide - versão 2.1 (Penn State, 2011) 

O BIM Project Execution Planning Guide - BPEPG, elaborado pelo Programa de Pesquisa de 

Construção Integrada à Computação (CIC - Computer Integrated Construction Research 

Program) na Universidade da Pennsylvania (Pennsylvania State University), oferece um 

procedimento, dividido em quatro grandes etapas, para elaboração do Plano de Execução de 

Projeto BIM, conhecido como BIM Execution Plan (BEP). O intuito de elaborar esse 

procedimento estruturado é estimular o planejamento e a comunicação direta entre as partes 

envolvidas em um projeto de construção desde suas fases iniciais. 

O guia defende que "para implementar BIM com sucesso, é necessário realizar um 

planejamento detalhado e compreensível. Um Plano de Execução de Projeto BIM bem 

detalhado irá assegurar que todas as partes envolvidas estejam cientes das 
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responsabilidades e oportunidades associadas à implementação de BIM no fluxo de trabalho 

do projeto." 

O BPEPG tem seu processo estruturado em quatro etapas, a saber: 

Definição dos usos BIM pertinentes ao projeto  

Um uso BIM, segundo o NBIMS (NIBS, 2015) é um método para aplicação da modelagem de 

informação da construção ao longo do ciclo de vida da obra para se alcançar um ou mais 

objetivos específicos. Nesta etapa, todos os usos são levantados, conforme o escopo do 

projeto. 

Definição dos mapas de processo 

Com os usos BIM definidos, os mapas do processo de execução do projeto podem ser 

elaborados, com vistas a visualizar a sequência lógica de atendimento dos usos levantados e 

identificar as trocas de informação necessárias entre os envolvidos no projeto, para o 

funcionamento dos processos. 

O guia apresenta um método para a elaboração dos mapas de processo composto de dois 

níveis: nível 1, onde é elaborado um mapa geral considerando todos os usos BIM envolvidos; 

e um nível 2, onde são elaborados mapas de processos detalhados e específicos para cada 

uso BIM.  

Para a definição do nível 1 são: (a) considerados todos os potenciais usos BIM em um mapa 

geral; (b) organizados os usos segundo uma sequência no mapa; (c) identificadas as partes 

responsáveis por cada processo; e (d) implementadas as trocas de informação requeridas 

para cada uso BIM.  

Para a definição dos mapas de processos detalhados e específicos é necessário: (a) 

decompor hierarquicamente o uso BIM em um conjunto de processos; definir uma 

dependência entre os processos; (c) desenvolver um mapa de processo detalhado com 

informações de referência, trocas de informação e parte responsável; (d) adicionar momentos 

de verificação de objetivos em pontos de decisões importantes no processo; e (d) documentar, 

revisar e refinar o processo para uso posterior. 

Definição das trocas de informação 

Nesta etapa, os requisitos para as trocas de informação são especificados sistematicamente, 

por meio de uma planilha de troca de informação. 
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Segundo o BPEPG, as trocas de informação são as informações trocadas entre as partes 

envolvidas em um processo BIM, frequentemente em forma de entrega, sendo que o seu 

conteúdo deve ser acordado entre a parte que irá entregá-la e a que irá recebê-la com uma 

clara definição de responsabilidades. No procedimento do BPEPG, as trocas de informação 

necessárias são identificadas na etapa de mapeamento dos processos de execução do 

projeto, sendo detalhadas nas seguintes etapas: 

 Etapa 1: Identificar cada potencial troca de informação do nível 1 do Mapa de Processo 

A primeira definição a ser feita pelo time de projeto é a identificação das trocas de informação 

potenciais, sendo uma para cada uso BIM. Os momentos de troca e uma apresentação visual 

do progresso cronológico dos usos BIM, para o atendimento dos requisitos de informação do 

modelo, também devem ser estabelecidos nesta etapa. 

 Etapa 2: Escolher uma estrutura analítica de elementos do modelo para o projeto. 

Após a identificação das trocas de informação, uma estrutura analítica do modelo (estrutura 

semelhante a uma EAP – Estrutura Analítica de Projeto, mas considerando os elementos do 

modelo) deve ser elaborada, considerando um dos sistemas de classificação da construção 

da informação disponíveis. O sistema de classificação adotado pelo BPEPG é o Ominiclass.  

 Etapa 3: Identificar os requisitos de informação para cada troca (saída e entrada) 

Neste momento deve-se identificar todos os membros do time de projeto que irão receber 

informações para desenvolvimento de um posterior uso BIM – os recebedores de modelo; 

definir os softwares e suas versões para a manipulação dos modelos; e definir o nível de 

detalhe da informação para cada elemento conforme os usos e estágio de desenvolvimento 

do projeto. 

 Etapa 4: Atribuir a responsabilidade ao autor da informação requerida. 

Aqui devem ser feitas as definições das partes responsáveis pela entrega da informação 

requerida de cada elemento do modelo.  

 Etapa 5: Comparar o conteúdo das entradas e saídas. 

Por fim, as entradas e saídas de informação são compatibilizadas, para que nenhuma 

inconsistência ocorra nas trocas estabelecidas. Havendo inconsistência, o processo deve ser 

revisado, juntamente com as trocas de informação nele identificadas, para se definir se a 
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incompatibilidade é decorrente de um equívoco de entrada ou de saída de informação. Se for 

de entrada, as partes responsáveis pela requisição devem ser acionadas para a revisão das 

solicitações de entrega. Sendo de saída, a informação deve ser revisada, para a verificação 

de seu atendimento aos requisitos solicitados. 

As definições dessas etapas são expressas em uma planilha de trocas de informação criada 

pelos autores do BPEPG (Figura 2.15), que apresenta de forma clara o conteúdo das trocas 

de informação, explicitando os responsáveis, os formatos de dados, os momentos de entrega 

e as fases de projeto. Essa planilha reúne os requisitos de forma visualmente agradável e 

estruturada, possibilitando que todos os envolvidos estejam cientes de suas 

responsabilidades no processo. A classificação da informação adotada é genérica, com três 

níveis - A, B e C, sendo A correspondente ao nível de maior precisão e C o de menor precisão. 

A planilha, assim como a do LOD 2015, também é organizada com base em elementos de 

modelo, fazendo-se necessária a definição de uma estrutura analítica do modelo.  

Para a classificação da informação da construção, o BPEPG sugere a utilização da 

classificação Uniformat ou a Omniclass. No modelo de planilha disponilizado pelo guia, a 

classificação adotada é a do Ominiclass. 

Definição da infraestrutura para a operação do plano de execução BIM 

Na última etapa, são definidos os mecanismos para a consecução operacional do plano de 

execução, como procedimentos de comunicação, infraestrutura tecnológica e procedimentos 

de controle de qualidade para garantir a alta qualidade dos modelos da informação. 
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 Construction Operations Building Information Exchange (COBie): Requirements 

Definition and Pilot Implementation Standard (USACE, 2007) 

Este documento define os requisitos para a definição e fornece um padrão para 

implementação piloto do Construction Operations Building Information Exchange – COBie, 

que é uma especificação para capturar informação durante as fases de projeto e construção 

e fornecê-la aos responsáveis para operação do empreendimento. Esse foco na operação 

foge do escopo deste trabalho, que reside na fase de projeto. Por esta razão, serão omitidos 

maiores detalhes. 
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3 METODOLOGIA 

O presente trabalho tem cunho bibliográfico, descritivo, qualitativo e aplicado.  

Por ser um documento mestre que organiza em um procedimento prático todos os elementos 

conceituais envolvidos para a definição das trocas de informação da construção, a planilha de 

trocas de informação do BPEPG foi utilizada como base, assim como uma planilha adaptada 

constitui o resultado da discussão e adaptação deste trabalho.  

A estrutura da planilha foi dividida em três tópicos de discussão e adaptação, quais sejam: 

 Classificação do nível de desenvolvimento da informação 

 Estrutura Analítica do Modelo 

 Definições das trocas de informação  

Figura 3. 1. Tópicos de discussão e adaptação definidos com base na planilha de trocas de informação do 

BPEPG (Fonte: Os Autores) 

 

Legenda: 
 

1 - Classificação do nível de desenvolvimento da informação 

1 

3 
3 

2 
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2 - Estrutura Analítica do Modelo 

3 – Definições das trocas de informação 

 

Em seguida, foram selecionados os documentos de referência para dar suporte à discussão 

e adaptação da planilha do BPEPG. 

Para a escolha, foram adotados: 

1) os resultados da métrica Relevância das NBP’s, do trabalho de Kassem, Succar e 

Dawood (2013), foi utilizado para escolha dos documentos “mais relevantes”. 

2) um filtro baseado em três critérios desenvolvido pelos autores foi aplicado para a 

definição final dos documentos de referência a partir dos documentos “mais relevantes” 

apresentados por Kassem, Succar e Dawood (2013). 

Os critérios utilizados para o filtro foram:  

 Escopo diretamente relacionado com o tema deste trabalho, ou seja, trocas de 

informação num contexto colaborativo de projeto;  

 Versão mais atualizada;  

 Pelo menos um documento de referência de cada país. 

A discussão e as adaptações se basearam na comparação entre a organização e definição 

dos conceitos relacionados aos tópicos da estrutura da planilha do BPEPG e o estabelecido 

nos documentos de referência e suas planilhas de trocas de informação anexas. 
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4 DEFINIÇÃO DE TROCAS DE INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

Os documentos de referência selecionados, foram: 

 AIA E203: Building Information Modeling and Data Exhibit (AIA, 2013) 

 Building Information Model (BIM) Protocol - Standard Protocol for use in projects using 

Building Information Models, CIC/BIM ProFirst (CIC, 2013) 

 National Building Information Modeling Standards – NBIMS, versão 3 (NIBS, 2015) 

 National BIM Guide (NATSPEC, 2011) 

 

As planilhas de referência analisadas para a composição da sugestão foram: a do BIM 

Protocol (CIC, 2013), a do LOD  2015 e a do National BIM Guide (NATSPEC, 2011). 

4.1 DISCUSSÃO DO PROCEDIMENTO DO BPEPG 

A discussão baseada nos tópicos definidos a partir da estrutura da planilha do BPEPG é 

apresentada a seguir. Informações de todos os quatro documentos forma analisadas, mas em 

se tratando das planilhas de trocas de informação encontradas, apenas a do LOD 

Specification 2015 foi tomada como referência, já que é a que tem uma estrutura próxima a 

do BPEPG. As demais tem uma organização muito diversa à do guia, e portanto não foram 

consideradas. 

Classificação do nível de desenvolvimento da informação 

As tabelas de referência de atributos e a classificação bem graduada de níveis de 

desenvolvimento da informação do elemento do LOD 2015 apresentam-se como 

contribuições importantes para a melhoria da planilha apresentada pelo BPEPG. Outra 

contribuição importante é a Matriz de Elementos/Objetos BIM National BIM Guide (NATSPEC, 

2011). A abordagem do BIM Protocol (CIC, 2013), entretanto, de definição de níveis de detalhe 

da informação atribuídos às “fases de projeto”, difere totalmente dos demais documentos de 

referência que recomendam a associação entre nível de informação e “elemento do modelo”. 

Tanto o NBIMS (NIBS, 2015) na planilha fornecida pelo BPEPG e na planilha do LOD 2015, 

como o National BIM Guide (NATSPEC, 2011), adotam uma abordagem de elemento de 

modelo, onde se faz necessária a definição de uma estrutura analítica do modelo. Essa 

estrutura deve, preferencialmente, ser baseada em uma classificação padronizada. Ambos os 

documentos sugerem a utilização da classificação Uniformat ou a Omniclass. Essas 
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classificações são baseadas na ISO 12006-2:2001 que dispõe sobre a organização da 

informação da construção. 

A documentação proposta pelo BIM Protocol (CIC, 2013) não foi adotada, uma vez que a 

abordagem dos níveis de desenvolvimento do LOD 2015 apresenta grande divergência 

conceitual em relação aos níveis de detalhe ou definição empregados no Reino Unido. A 

Tabela de Produção e Entrega de Modelo, sugerida pelo protocolo da CIC, apresenta níveis 

de informação associados a etapas do projeto, nas quais o modelo como um todo responde 

a um único nível de informação arbitrado. Uma vez que os elementos evoluem, durante a 

concepção do projeto, de forma não uniforme, essa situação idealizada dificilmente será 

atingida. 

Estrutura Analítica do Modelo 

Todas os documentos e planilhas, com exceção do BIM Protocol (CIC, 2013) sugerem a 

utilização de uma Estrutura Analítica do Modelo, para que as definições de troca, sobretudo 

o nível de desenvolvimento da informação, estejam associadas a cada elemento do modelo, 

e não ao modelo como um todo. Considerando a diversidade de usos BIM possíveis e que 

cada um desses usos pode exigir maior desenvolvimento da informação em relação a outros, 

a divisão analítica do modelo é de fácil e intuitiva compreensão. 

A estrutura analítica da planilha do BPEPG é organizada conforme a Tabela 21 do Omniclass, 

enquanto a estrutura analítica da planilha do LOD 2015 é baseada no Uniformat. A 

classificação da informação pelo Ominiclass está mais coerente com a norma NBR 15965, já 

que a norma brasileira utiliza esse sistema como referência. Entretanto, a codificação da 

planilha do LOD  2015 está melhor estruturada e semelhante à Tabela 3E da NBR. 

Definições das trocas de informação  

A planilha do BPEPG (Penn State, 2015) é bem detalhada quanto às informações necessárias 

para a definição das trocas de informação. Já na planilha do LOD 2015 menos informações 

são exigidas. As informações a mais exigidas pela planilha do BPEPG são o software utilizado 

e a versão do arquivo, a parte responsável por receber a informação e o formato do arquivo 

do recebedor. Em contrapartida, a planilha do BIM Forum solicita a data da troca, o que não 

é solicitado pelo guia da Penn State.  

As Tabelas de Propriedades são uma especificidade importante da planilha do LOD 2015, já 

que ampliam o detalhamento a informação trocada ao nível não geométrico. A Matriz de 
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Elementos/Objetos BIM, do National BIM Guide (NATSPEC, 2011), assemelham-se às 

Tabelas de Propriedades, mais são mais complexas, de modo que seria possível utilizar a 

Matriz de Elementos/Objetos BIM como referência para realizar alterações em tais tabelas. 

Essas alterações deverão ser realizadas de acordo com as necessidades do projeto e em 

acordo com a estratégia de implementação adotada. 

4.2 ADAPTAÇÕES DO PROCEDIMENTO DO BPEPG 

Feita a análise dos diversos documentos relacionados com o processo BIM com foco nas 

trocas de informações necessárias para desenvolver os usos BIM, foi proposta uma planilha 

de trocas de informação em substituição à do BPEPG, de modo que: atenda ao processo de 

planejamento do plano de execução de projetos BIM proposto pelo BPEPG; esteja adequada 

à norma de classificação brasileira NBR 15965; adote as melhores práticas identificadas pelos 

autores; e seja de simples entendimento e uso. 

A planilha fornecida com o LOD 2015 foi utilizada como base para esse desenvolvimento. 

Essa escolha justifica-se por sua formatação ser clara o suficiente para facilitar o 

entendimento da hierarquia do sistema de classificação adotado, pela adoção da classificação 

de Nível de Desenvolvimento da informação daquela especificação e por incluir as tabelas de 

propriedades, as quais explicitam os atributos necessários para certo grupo de elementos em 

cada nível de informação. Essas tabelas podem ser customizadas para atender aos 

requerimentos específicos do projeto. 

Foi mantido o formato geral apresentado pelo documento utilizado como referência, de forma 

que a nova planilha é composta por uma aba principal, a qual foi renomeada e passa a se 

chamar Trocas de Informação, e diversas abas secundárias, as quais consistem nas tabelas 

de propriedades, que podem ser referência para mais de um tipo de elemento, sendo que 

cada elemento irá referenciar apenas uma tabela.  

Da planilha proposta no BPEPG foram mantidos os dados necessários para cada troca de 

informação. São eles:  o título do uso BIM ao qual a troca de informação pertence; o recebedor 

do modelo; o formato de arquivo; o software e versão a serem utilizados; o estágio do projeto 

no qual ocorre a troca. Foi adicionado um campo para especificação do tipo de troca de 

informação, se de entrada ou de saída, permitindo, assim, especificar se a troca é um 

resultado de um determinado uso BIM ou se ela representa os requerimentos necessários 

para que uma parte possa executar determinado uso BIM. Por fim foi adicionado um campo 

para definir a data prevista para a entrega e/ou recebimento da informação. 
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Com essas considerações, a planilha foi adaptada e está apresentada nas Figuras 4.1 e 4.2. 

Uma pequena demonstração de sua aplicação para os usos de lançamento estrutural e 

análise estrutural de estruturas de concreto armado foi em seguida realizada. Sua estrutura 

básica consiste em uma aba principal, denominada Troca de Informação (Figura 4.1), e uma 

aba de propriedades relacionadas ao material e/ou função envolvidos no uso BIM considerado 

(Figura 4.2). 

Na aba de Trocas de Informação, para a demonstração de aplicação realizada, são 

apresentados três usos BIM: Projeto Arquitetônico; Lançamento Estrutural; Análise e 

Dimensionamento de Estruturas. Para o primeiro foi definido apenas uma troca do tipo saída, 

a qual define toda a informação a ser entregue no ato da entrega do projeto arquitetônico. 

Para os outros dois usos foram definidas duas trocas, sendo uma de entrada, especificando 

a informação requerida pelo engenheiro, e uma de saída, que define a informação entregue 

na finalização da atividade.  

Como pode-se observar, o Nível de Desenvolvimento da informação aumenta ao longo do 

desenvolvimento do projeto, tendo um valor específico para cada uso BIM.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implementação de processos BIM no ciclo de vida da construção, em qualquer fase e em 

especial no projeto, exige um esforço de planejamento minucioso para que seja realizada de 

forma adequada. O BIM Project Execution Planning Guide  deixa claro que todos os 

envolvidos no projeto de construção devem ter plena consciência dos desafios e benefícios 

envolvidos na implementação BIM, sendo necessário que esses atores participem de forma 

ativa da etapa de planejamento, isto é: discutindo os usos BIM a serem implementados; 

identificando as limitações e necessidades para possibilitar a execução dos usos BIM; 

mapeando colaborativamente os processos a serem adotados no projeto; identificando os 

requerimentos de troca de informação; definindo diretrizes de comunicação; e levantando todo 

o investimento necessário para a execução dos Usos BIM. 

O Plano de Execução de Projeto BIM, do inglês BIM Project Execution Plan (BEP), é o 

documento que reúne os resultados do planejamento, servindo como referencial para que os 

envolvidos no projeto executem suas atividades e as possam controlar. Esse documento pode 

sofrer adequações no decorrer do desenvolvimento de projeto, uma vez que a maturidade dos 

envolvidos vai crescendo e melhorias ou adequações nos processos passam a ser 

necessárias. 

A definição das trocas de informação é etapa crucial no desenvolvimento do planejamento, 

uma vez que ela determina como a comunicação entre as diversas partes envolvidas no 

projeto irá ocorrer por meio de Modelos de Informação da Construção. Dessa forma, há a 

necessidade de documentar de forma adequada essas trocas de informação, garantindo que 

o conteúdo, os responsáveis, os aspectos tecnológicos e o momento em que ocorrerá cada 

troca estejam claros para todas as partes envolvidas. 

Uma planilha de trocas de informações bem organizada deve ser um documento de fácil 

visualização e entendimento. Se bem pensada, ela pode servir como banco de dados para 

verificação de adequação dos modelos ao conteúdo exigido em cada troca. Essa é uma 

implementação computacional que pode ser feita baseada em determinado software de 

modelagem ou em um software de verificação de modelos BIM. A exploração dessa 

possibilidade em um trabalho posterior permitirá melhorar a aplicabilidade dos resultados aqui 

apresentados. 

O desenvolvimento da planilha de trocas de informação aqui proposta permitiu observar que 

o Brasil carece de normatização específica voltada ao uso de Modelagem de Informação da 
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Construção. A NBR 15965, utilizada neste trabalho, ainda não está completa, de forma que, 

para finalizar os resultados esperados neste trabalho, foi necessário adotar uma simulação 

da Tabela 3E, de elementos da construção, que deverá ser publicada na parte 5 da norma. 

Essa simulação levou em conta a similaridade da classificação brasileira com as tabelas da 

OmniClass. A Tabela 3E é compatível com a Tabela 21 da OmniClass, a qual foi traduzida de 

forma livre sob responsabilidades dos autores e teve sua codificação alterada para atender o 

padrão de código definido na parte 1 da NBR 15965. 

A planilha apresentada aqui como resultado é de uso aberto e deverá ser atualizada assim 

que seja publicada a quinta parte da norma brasileira de classificação da informação da 

construção. Essa planilha pode ser alterada de forma a se adequar às necessidades e 

estratégias dos usuários. 

A aplicação do procedimento aqui descrito e da planilha gerada como resultado em um projeto 

piloto fica como sugestão para trabalhos futuros, de forma que se possa gerar estudos de 

caso visando demonstrar a eficácia e eficiência do método.
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