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RESUMO  

Num mundo cada vez mais dominado pelas novas tecnologias, o setor da construção não é exceção no 

que diz respeito à integração de diversos recursos informáticos nos seus procedimentos tradicionais. 

Neste sentido, modelos tridimensionais semanticamente ricos têm sido alvo de utilização crescente nos 

últimos anos. O rigor e a quantidade de informação que estes modelos contêm tem também sofrido um 

aumento, muito por causa da diversidade de aplicações dos mesmos. Para que tais níveis de rigor 

sejam atingidos vários são os dados a recolher para a criação destes modelos. Recentemente o laser 

scanning tem emergido como uma promissora ferramenta para o levantamento de espaços e edifícios. 

A tecnologia de laser scanning é já utilizada por profissionais da construção tanto internacionalmente 

como também à escala nacional. Contudo, o conhecimento que existe em Portugal sobre o 

equipamento é limitado, com pouca experiência prática dos profissionais da indústria e com poucos 

trabalhos escritos a incidirem sobre a sua utilização e propósitos.  

Com este panorama em mente surge o propósito do presente trabalho. Esta dissertação pretende dar a 

conhecer em que consiste o laser scanning, qual a sua função, quais as metodologias de trabalho adotar 

e quais as implicações em termos de gestão do processo e duração das suas principais atividades. 

O estado da arte pretende abordar questões associadas ao laser scanning, incluindo o BIM enquanto 

plataforma que faz a ligação entre a tecnologia em causa e a sua aplicação ao setor 

Existem dois objetivos chave desta obra. Primeiro uma tentativa de analisar e detalhar aqueles que 

poderão ser os procedimentos a seguir, desde as primeiras etapas do planeamento até à modelação 

final sobre a nuvem de pontos recolhida e previamente trabalhada. Um segundo, que será o caso de 

estudo que se prende com a análise de tempos para as etapas do fluxo de trabalho descriminado 

anteriormente. 

PALAVRAS-CHAVE: laser scanning, fluxo de trabalho, durações, nuvem de pontos. 
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ABSTRACT  

In a world being increasingly dominated by new technologies, the construction industry is no 

exception when it comes to the integration of various informatic resources in its traditional methods. 

With this in perspective, semantically rich tridimensional models have been progressively more 

utilized. The precision and the amount of information that these models have within them have also 

been growing, essentially due to the diversity of applications they have. In order for those levels of 

precision to be met, many is the data to obtain for the creation of such models. Recently laser scanning 

has emerged as a promising tool for surveying both landscapes and buildings.       

The laser scanning technology is already in use by professionals in the construction business, both on 

an international and national scale. However, in Portugal the available knowledge about the equipment 

is somewhat limited, with professionals having little practical experience and with few written works 

about its uses and purposes. 

From this point of view comes the purpose of this work. This dissertation has the objective of 

informing others about what is laser scanning, its uses, what the work methods to use are and what are 

the implications in terms of both the process management and the duration of its main tasks. 

The state of the art focuses on questions related to laser scanning such as BIM as a platform that 

connects the technology described and its application within the construction sector. 

There are two main goals that this work wants to achieve. The first one is the analysis and detailing of 

the workflow to follow, from the early stages of planning to the final modulation over the point cloud 

surveyed and previously processed. The second one, which will be the study case, is all about 

durations analysis regarding the workflow presented beforehand.  

KEYWORDS: laser scanning, workflow, durations, point cloud. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Objetivos 

A presente dissertação pretende estabelecer a ponte entre aquilo que é o Building Information 

Modeling (BIM) e a recolha expedita de informação com recurso a equipamentos de laser scanning.  

Os próprios Building Information Models são um avanço recente que se encontra actualmente em 

processo de estudo e de implementação por profissionais de todo o mundo. Legislações e standards 

estão constantemente a ser redefinidos naquilo que é uma busca pela uniformização do conceito. 

Paralelamente têm sido desenvolvidos esforços a nível internacional para dar forma àquele que é o 

potencial do BIM, seja através da correção de imperfeições das diversas aplicações, adição de plug-ins 

que permitam melhorar a interoperabilidade ou pelo recurso a equipamentos externos. Esta última via 

será explorada nesta dissertação. 

O laser scanning é ainda uma tecnologia recente, com um uso ainda relativamente reduzido na 

indústria da construção. Com efeito, o seu potencial tem vindo a ser alvo de constante investigação. 

Nesta dissertação, por forma a estabelecer a ligação, definem-se aqui dois grandes objectivos.  

Um primeiro, que envolve a produção de um guia para o levantamento, total ou parcial, de edifícios 

com recurso a laser scanner. Com isto pretende-se definir uma série de regras e procedimentos que um 

potencial utilizador deste equipamento deverá seguir para obter os resultados pretendidos. Por outro 

lado, pôr em prática a ligação que se tem vindo a apresentar, com a obtenção de um modelo BIM a 

partir dos dados obtidos com o laser scanner. 

O segundo objectivo, tem por base a análise de tempos de trabalho para as diferentes fases que 

constituem o guia. 

 

1.2 Motivação 

É sabido que a construção tem uma importância significativa na economia à escala mundial e, como 

tal, têm vindo a multiplicar-se os esforços no sentido de minimizar desperdícios e custos, tornando a 

indústria mais sustentável e competitiva.  

Neste contexto inserem-se tecnologias como o laser scanner, que pretendem impor-se com crescente 

aceitação, naquilo que é a dinamização do setor da construção, conforme nos transmite a transcrição 

seguinte.  
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“Laser scanners are gaining acceptance and usage in the AEC/FM industry for creating as-built 

BIMs because they can rapidly and accurately measure the 3D shape of the environment.” (Tang, 

P. [et al.], 2010)  

Esta é também uma era em que a digitalização de processos é praticamente uma obrigatoriedade, com 

tentativas constantes de automatizar processos e interligar diferentes áreas de intervenção. 

Tendo tudo isto em consideração, atendendo também à raridade do equipamento nas universidades 

portuguesas, esta dissertação assume particular relevância num contexto nacional, com poucos 

trabalhos produzidos sobre o tema, pelo que pouco se sabe sobre este tipo de tecnologias.  

Assim sendo, a produção de guias para a sua utilização será importante para que a sua implementação 

seja eficiente, podendo consciencializar para as potencialidades da ferramenta.  

Por outro lado, pela análise de tempos gastos desde a captura à execução de modelos, pretende dar-se 

uma ideia dos investimentos expectáveis da utilização desta ferramenta. 

Deste modo a presente dissertação tem como propósito último, colmatar a escassez de informação que 

existe no nosso país sobre esta tecnologia emergente que é o laser scanner.  

 

1.3 Metodologia 

Desde já define-se a metodologia adotada para esta dissertação. Existem duas grandes categorias no 

que diz respeito à metodologia de pesquisa, pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. 

Uma pesquisa qualitativa, será algo de caráter mais subjetivo, mais associada às palavras (designações, 

descrições …). 

Por outro lado, a pesquisa quantitativa, tem uma natureza mais objetiva. Este tipo de trabalho apoia-se 

mais em números, procedimentos e dados concretos, para que se obtenham resultados fiáveis para um 

dado problema e cuja investigação se apoia no teste de uma hipótese ou teoria. 

Dentro daquilo que é o âmbito da pesquisa quantitativa, é possível distinguir três abordagens distintas: 

inquérito, caso de estudo e resolução de problemas (action research). 

O inquérito, é a abordagem ideal quando se pretende obter informações de forma rápida, provenientes 

de uma amostra substancial de uma dada população. 

O caso de estudo, ao contrário do inquérito, pretende fazer uma análise aprofundada de um aspeto em 

particular. Esta análise é feita com o intuito de suportar uma dada teoria e dar informações sobre um 

problema particular. 

Por fim, na abordagem action research, o que é feito é uma análise do panorama atual do que se está a 

estudar. Sobre esta identificam-se quais os grandes problemas e determina-se o que pode ser feito. 

Uma análise sobre os efeitos das alterações sugeridas é passível de ser realizada. 

Atendendo à natureza da presente dissertação, vemos que esta se insere no âmbito quantitativo, mais 

especificamente numa abordagem action research. 

A presente dissertação é composta por cinco capítulos. Este primeiro capítulo tem o propósito de 

definir os objetivos, a metodologia e a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo, o estado da arte, pretende contextualizar o laser scanning e a sua intervenção no 

setor da construção, dando também a conhecer aquelas que são as suas funções e aplicações. 
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A apresentação de um fluxo de trabalho é o propósito do terceiro capítulo, que como o nome indica, 

sugere um processo de trabalho com laser scanner desde as etapas inicias de planeamento até à 

modelação, tendo por base as nuvens de pontos recolhidas, e trabalhadas em escritório. 

O quarto capítulo destina-se à análise de variadas durações de diferentes fases do processo detalhado 

no capítulo três, com medições em dois espaços de áreas diferentes e com recurso a dois computadores 

distintos, permitindo assim estabelecer algumas comparações. 

O último capítulo é a conclusão, em que se aborda o futuro desta tecnologia, tecem-se comentários 

sobre o trabalho produzido, tirando-se algumas ilações sobre o seu uso no âmbito da Engenharia Civil. 
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2 
 ESTADO DA ARTE 

 

 

2.1 Introdução 

Neste capítulo pretende dar-se conhecimento daquilo que de mais recente há em termos de avanços na 

área do laser scanner. Por outro lado, um enquadramento desta área, naquilo que é a indústria da 

construção, é importante para que se sinta a relevância deste tipo de tecnologia. 

Assim sendo, a lógica aqui seguida é uma que parte de uma visão mais geral para uma mais particular, 

como se ilustra na figura 1. 

Inicia-se assim uma discussão sobre o Building Information Modeling, o seu estado actual e papel na 

indústria da construção. O laser scanner começa a ter relevância no âmbito da engenharia civil pela sua 

inclusão por meio de ferramentas BIM, tornando sua abordagem incontornável. Incluem-se 

especificidades do BIM que são relevantes não só dentro do próprio BIM, mas aplicáveis diretamente 

ao trabalho com laser scanner.  

Seguidamente o BIM as-is é a fracção do BIM na qual o laser scanner pretende causar drásticas 

mudanças. Tratando-se de um conceito recente a sua explicação é da maior importância. 

Não se poderia incluir um estado da arte numa dissertação com esta temática sem falar nos 

desenvolvimentos e funcionamento dos próprios laser scanners, a ferramenta base de todo o trabalho 

aqui produzido. Como tal, não se podem ignorar as principais aplicações disponíveis para trabalhar a 

informação recolhida, através das quais é possível dar uso a tais dados. 

Por último e não menos importante, são destacadas as principais áreas de aplicação prática desta 

tecnologia e o que de concreto tem sido estudado e descoberto nas mesmas, colocando o leitor 

enquadrado com a realidade atual na sua vertente mais prática.  
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Fig. 1 – Sequência das temáticas abordadas no estado da arte  

 

2.2 Building Information Modeling 

2.2.1 CONCEITO 

Actualmente a indústria da construção é pautada por processos que requerem grandes esforços, com 

grandes riscos em termos de segurança e baixa produtividade (Kazaz, A. e Ulubeyli, S., 2006). 

Segundo um relatório da UNEP, isto é parcialmente fruto da lenta integração da evolução tecnológica 

que se faz sentir atualmente. Por outro lado existe uma falta de princípios de industrialização, cuja 

ausência agrava a problemática. Exemplos destes princípios são a standardização, a modularização ou 

até mesmo a construção auxiliada por computador (Initiatives, U.N.E.P.F., 2002).  

Hoje em dia os modelos 2D têm vindo cada vez mais a ser substituídos ou complementados por 

modelos 3D. Estes modelos 3D, por sua vez, estão a ser alvo de uma constante evolução no que diz 

respeito ao seu potencial de aplicabilidade, inclusive na construção. Não sendo caso único, é também 

neste contexto que se insere o Building Information Modeling (BIM).  

O BIM foi um termo criado para designar modelos (ou o seu processo de criação), enriquecidos com 

variados tipos de  informação para a construção. Esses modelos e respetiva informação têm utilidade 

durante as diversas fases de projeto, podendo ser acedidos e editados durante todo o ciclo de vida da 

construção. De salientar ainda que a utilidade não se fica apenas pelo ciclo de vida da construção, mas 

é também extensível à totalidade do ciclo de vida do edifício, por exemplo, para efeitos de 

manutenção. (Eastman, C. [et al.], 2011) 

Actualmente está a mudar drasticamente a forma de trabalhar na indústria AEC, assumindo-se como 

ferramenta chave na gestão da totalidade do ciclo de vida de uma dada construção (Hajian, H. e 

Becerik-Gerber, B., 2009). 

“a digital representation of physical and functional characteristics of a facility. A BIM is a 

shared knowledge resource for information about a facility forming a reliable basis for 

decisions during its life-cycle; defined as existing from earliest conception to demolition” 

(National Institute of Standards Technology, U., 2008) 

Aplicações práticas 

BIM  

Softwares  

BIM as-is 

Laser scanner  
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Uma componente de interoperabilidade a nível semântico, processual e tecnológico, foi também já 

estabelecida por forma a facilitar as partilhas entre softwares e utilizadores. Neste sentido vários 

standards foram criados pela buildingSMART.  

Em termos de standards aplicáveis a dados, existe o IFC. O Industry Foundation Classes consiste num 

modelo de dados de tradução, quer de dados, quer de geometria, para diferentes especialidades e fases 

do ciclo de vida da construção. Este modelo existe por forma a permitir trocas de informação entre 

ferramentas BIM de diferentes fabricantes. O IFC encontra-se na versão IFC4, versão esta que trouxe 

a inclusão deste standard como standard ISO (ISO 16739). 

O IFC é um standard promissor no que diz respeito à troca de informações (geométricas e outras). 

Existem já estudos que suportam esta afirmação. Um exemplo destes estudos, é o teste que foi 

realizado a várias ferramentas BIM para averiguar a interoperabilidade de informações (como formas 

geométricas e informação de relação) relativas a elementos de betão pré-frabricados (Jeong, Y.S. [et 

al.], 2009).  

O IDM, “Information delivery manual - Part 1: Methodology and format” é o standard associado aos 

processos de trabalho. O que este faz é a captura do processo de trabalho, fornecendo informações 

relativas a determinadas acções a executar. Este é o standard ISO 29481-1 ISO 29481-2. 

IFD, International Framework for Dictionaries, é o standard associado à terminologia. O 

buildingSMART International Data Dictionary é, como o próprio nome indica, uma biblioteca baseada 

no IFD que contém objetos e respetivas propriedades nas mais variadas línguas. A sua existência 

possibilita a troca de informações entre intervenientes de diferentes partes do mundo, uma vez que a 

linguagem é entendida por todos de igual forma, dada a globalidade das designações apresentadas. O 

IFD é também um standard ISO (ISO 12006-3). 

Tudo isto contribui para minimizar erros que frequentemente surgem devido às repetidas trocas de 

informação. 

 

2.2.2 NORMALIZAÇÃO  

Actualmente, a nível legislativo, existem já locais como Reino Unido, Finlândia e América do Norte 

em que o BIM já se encontra aplicável. As abordagens variam de local para local. 

Na Finlândia a implementação do BIM é já obrigatória há alguns anos, pelo que os Common BIM 

Requirements (COBIM) são um conjunto de documentos de referência e destaque a nível 

internacional. Inicialmente compostos por nove documentos, que foram actualizados para um total de 

treze a 27 de Março de 2012, funcionam como guias de trabalho por forma a regulamentar, por meio 

de requisitos, aquilo que é produzido nos mais diversos cenários. Os COBIM já foram, entretanto, 

traduzidos para inglês. 

No Reino Unido, a introdução do novo paradigma BIM ocorreu em 2012, através do discurso de 

Francis Maude, Minister for the Cabinete Office. Neste discurso, 2016 foi estabelecido como o ano de 

mudança, no que diz respeito à obrigatoriedade do BIM. Tudo isto partiu de uma estratégia para a 

indústria da construção, apoiada e promovida pelo governo que por sua vez levou à criação do BIM 

Task Group. O BIM Task Group é a entidade que presta apoio, de modo a que sejam cumpridos os 

objetivos da estratégia para a construção por parte do governo, bem como os requisitos para solidificar 

a capacidade de implementação BIM por parte do setor público. 

Com este movimento de digitalização da construção criou-se a base para a uma alteração de princípios 

de trabalho a nível europeu, com países como a França e Alemanha na linha da frente.  
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Desta mobilização progressivamente maior deu-se a criação de um grupo de normalização BIM 

europeu de nome CEN/TC 442. Conta com trinta e três membros que trabalham no sentido de criar um 

conjunto estruturado de standards, especificações e documentos que definam claramente as 

metodologias a adotar no que diz respeito à informação BIM, substituindo aquilo que é definido a 

nível nacional. É importante também ter em conta que existe um acordo, o Vienna Agreement, que foi 

criado no sentido de unir aquilo que é a ISO (International Organization for Standardazation) e o CEN 

(European Comittee for Standardazation), permitindo uma troca mútua de informação técnica.  

Portugal conta com várias iniciativas no sentido de difundir e implementar o BIM na construção 

nacional. Destas, a que mais se destaca é a Comissão Técnica de Normalização BIM, a CT 197. Esta 

conta com o apoio de várias entidades e pode ser subdividida em quatro grandes subcomissões: Plano 

de Ação e Maturidade; Metodologias BIM; Trocas de Informação e Requisitos e Modelaçao de 

Objetos BIM. É através desta CT 197 que Portugal se encontra ligado ao CEN/TC 442, pertencendo à 

lista de países que pretendem fazer do BIM uma prática corrente e devidamente regulamentada. 

 

2.2.3 DIMENSÕES BIM 

Já aqui foi feita a referência aos modelos 3D enquanto avanço relativamente aos 2D. Porém BIM é um 

conceito multidimensional, que tipicamente é subdividido em cinco dimensões. Estas dimensões não 

representam acréscimos naquilo que é o referêncial de coordenadas cartesianas (x,y,z), nem tão pouco 

representam uma progressão linear entre elas. O termo que vulgarmente se utiliza é “nD” por forma a 

evidenciar a não sobreposição, mas sim, complementariedade das diferentes dimensões. Seguidamente 

iremos ver como cada uma das principais dimensões confere maior profundidade ao modelo. 

As primeiras 3D referem-se ao espaço euclidiano. São a base de qualquer modelo BIM, dado que as 

ferramentas de modelação existentes representam os elementos num espaço tridimensional. Confere 

novas possibilidades ao modelo como visualização e edição mais intuitiva, execução de detecção de 

conflitos (clash detection) e a interligação de variados profissionais e respetivos contributos. 

O 4D, por sua vez, introduz no modelo base o fator tempo. Este permite proceder à gestão e 

planeamento de tarefas de uma dada obra com recurso a ferramentas como o gráfico de Gantt. Com 

isto é possível rapidamente ter a perceção da duração das actividades, prever e atuar sobre possíveis 

atrasos.  

5D é o que permite associar ao modelo base informação relativa a custos, bem como extrair 

quantidades.  

Atendendo à crescente preocupação com as questões ambientais e com a sustentabilidade dos 

edifícios, surgiu a necessidade da criação da sexta dimensão. O 6D incide essencialmente sobre 

aspetos como a análise energética e a avaliação da sustentabilidade de elementos.  

Por fim temos o 7D, a dimensão destinada ao ciclo de vida do edifício, nomeadamente ao facility 

management. O BIM presta auxílio nesta área através de modelos com informações detalhadas. Isto 

inclui manuais de manutenção e de operação, estado atual de um dado elemento, entre outras 

informações relevantes. São nesta dimensão também considerados os modelos BIM as-built que serão 

abordados mais à frente nesta dissertação. Tudo isto permite otimizar o processo de gestão e 

operacionalização dos empreendimentos, reduzindo custos e minimizando desperdícios, 

nomeadamente de tempo. 
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Estas dimensões que aqui foram abordadas serão provavelmente acompanhadas de novas dimensões, 

com o passar dos anos, sendo que a sexta e a sétima estão ainda em processo de consolidação daquilo 

que verdadeiramente abrangem. 

Uma vez que o propósito deste trabalho não é a utilização para um dado fim, como os das dimensões 

aqui descritas, não é particularmente relevante definir a dimensão do projeto estudado mais à frente. 

Esta abordagem às dimensões, conforme realizada, é porém importante uma vez que, tipicamente, o 

laser scanning é uma técnica utilizada quando se pretende obter modelos de grande rigor que permitam 

a sua utilização em aplicações diversas, posteriormente.  

 

2.2.4 LEVEL OF DEVELOPMENT 

Level Of Development traduz-se numa escala que procura indicar até que ponto o output, com base na 

geometria e informações introduzidas, é fiável. Por outras palavras, pretende medir a quantidade e tipo 

de informação que está em cada um dos elementos que constituem um dado modelo.  

A especificação do LOD foi desenvolvida e implementada pelo American Institute Of Architects e 

encontra-se definida no seu documento de nome G202-2013(AIA, 2013). Foi também criado pelo 

BIMForum um documento chamado Level Of Development Specification com o intuito de ajudar a 

perceber o enquadramento do LOD, interpretando-o, promovendo a sua standardização de modo a que 

se torne mais útil enquando ferramenta de comunicação. 

De seguida discriminam-se os diferentes “níveis” de LOD: 

LOD 100: Elemento é representado de forma genérica ou através de um símbolo, no modelo. 

LOD 200: Elemento é representado no modelo como um sistema genérico, um objeto ou um conjunto, 

com estimativas aproximadas de tamanho, forma, quantidade, orientação e localização. Neste LOD a 

Specification aponta estes elementos como sendo representativos do objeto que traduzem no modelo, 

responsáveis pela alocação de um dado espaço a esse objeto. 

LOD 300: Elemento é representado no modelo como um sistema genérico, um objeto ou um conjunto, 

com quantidade, tamanho, localização e orientação. 

LOD 350: Partes (items como suportes e ligações) necessárias à coordenação de um elemento com 

elementos próximos ou a ele ligados. A quantidade, o tamanho, a forma, a localização e a orientação 

do elemento conforme projetado podem ser medidos diretamente do modelo. Este LOD apenas existe 

na especificação do BIMForum 

LOD 400: Trata-se de elementos modelados com detalhe e precisão suficientes para que se possa 

proceder à fabricação dos mesmos.  

LOD 500: Modelos com este LOD são representações do elemento tal e qual foi projetado, também 

conhecidos por modelos as-built. Indicados para efeitos operacionais e de manutenção. (BIMForum, 

2016) 

Seguidamente apresenta-se uma figura (Figura 2) que funciona como quadro resumo de alguns dos 

LOD aqui descritos. 
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Fig. 2 – Level of Development (McPhee, A., 2013).  

 

Não é ainda possível associar uma dada fase de um projeto a um único LOD uma vez que diferentes 

vertentes podem requerer níveis diferentes, não sendo a fase homogénea nesse sentido. 

Como se pode concluir, um aumento de LOD nem sempre corresponde a um acréscimo de 

complexidade, à semelhança do que acontecia com as dimensões. 

De referir ainda que os documentos da AIA não abordam o LOD 350, uma vez que se trata de um 

LOD de transição, mas existem referências nos seus guias e instruções associados. Já o LOD 500 não 

é alvo de interpretação pela Specification, uma vez que se trata de um LOD de elementos as-built. 

 

2.3 BIM “as-is” 

Uma boa coordenação das mais diversas porções de informação de um edifício é essencial para a sua 

correta execução e bom funcionamento em vida útil. Tais falhas estão intimamente associadas a 

custos. Num trabalho (Jung, J. [et al.], 2014), foi mencionado que um estudo realizado pelo National 

Institute of Standard and Technology (NIST) revelou que os custos resultantes da má 

interoperabilidade da informação na construção sofrem um aumento de 6.12 dólares por metro 

quadrado e 0.23 dólares por metro quadrado para construção nova e para trabalhos de manutenção, 

respectivamente. 

No anterior tópico fez-se menção aos modelos as-built, também conhecidos por as-is, que no fundo 

são os modelos tal e qual existem no terreno. Na figura 2, ilustram-se três fases distintas de 

modelação.  

A criação de BIM, tem vindo a assumir-se como uma das mais promissoras formas de gestão de 

informação as-is (Jung, J. [et al.], 2014), verificando-se um rápido desenvolvimento desta abordagem 

nos últimos anos.  
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Fig. 3 – Três fases de modelação: desenho geométrico; modelo as-built e modelo com render final. (Jung, J. [et 

al.], 2014) 

 

Porém, aquilo que frequentemente é feito para representar espaços as-built passa pela criação de BIM 

através de um CAD, por vezes complementado com recurso a fotografia. Aqui surgem as primeiras 

inconsistências do processo, uma vez que com o procedimento atual é praticamente impossível recriar 

as condições de um dado espaço tal e qual ele se encontra, isto admitindo que se tem à disposição o 

projeto, o que muitas vezes não acontece, ou porque se trata de um edificio demasiado antigo, ou 

porque aquando da requisição este não se encontra disponível. 

É sabido que o BIM cria mais oportunidades para a introdução de informação detalhada sobre os 

edifícios do que os modelos CAD. Tomando como exemplo a criação de uma parede, num modelo em 

CAD o resultado obtido seria um conjunto independente de superficies planas. Num modelo BIM, o 

mesmo elemento estaria traduzido como um objeto volumétrico único, inserido num dado espaço e 

identificado como sendo uma parede (Tang, P. [et al.], 2010). A esta identificação estão associadas 

propriedades, desde os materiais aos custos (Mahdjoubi, L. [et al.], 2013).  

Será por isso mais correto designar a generalidade dos modelos convencionais como as-designed, 

como nos prova a transcrição que se segue.  

“While it is possible to construct a BIM from a CAD-based model of a facility's design (as-

designed condition), such a model does not generally capture detailed depictions of the state of a 

facility as it was actually built (as-built condition) or as it exists currently (as-is condition).” 

(Tang, P. [et al.], 2010) 

Existem três formas de conhecimento que são cruciais para o processo de criação deste tipo de BIM’s: 

 Conhecimento sobre a forma dos objetos; 

 Conhecimento sobre as identidades dos objetos; 

 Conhecimento sobre as relações entre objetos. 

Os as-is começam a ganhar relevância, havendo inclusivamente métodos para o controlo de qualidade 

destes modelos gerados a partir de nuvens de pontos (Anil, E.B. [et al.], 2013). Tal é pertinente uma 

vez que se trata de um processo de caráter manual sujeito a erros nas suas várias fases.  
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2.3.1. REPRESENTAÇÃO DA FORMA 

Este é um tópico já exaustivamente estudado (Campbell, R.J. e Flynn, P.J., 2001), no qual existem três 

formas independentes de classificar as representações de forma: Paramétricas vs Não Paramétricas; 

Globais vs Locais e Explícitas vs Implícitas. 

Nas representações paramétricas uma forma primitiva é modificada com recurso a atributos de modo a 

aproximá-la à geometria pretendida. As representações não paramétricas são definidas explicitamente, 

com recurso a malhas.  

A distinção entre representações globais e locais reside no facto de nas primeiras ser feita uma 

descrição completa de um dado objeto representado, enquanto que nas segundas é apenas descrita 

parte desse mesmo objeto. 

Feitas estas distinções a dimensão mais importante no contexto do presente trabalho é, no entanto, a 

das representações explícitas versus implícitas, uma vez que é a que melhor distingue representações 

distintas.  

2.3.1.1 Representações de forma explícitas e implícitas  

Estes são os tipos de representações com que a maioria das pessoas está mais familiarizada uma vez 

que são frequentemente encontradas em pacotes de softwares 3D de uso corrente. As representações 

explícitas podem por sua vez ser subdivididas em dois tipos: representações explícitas baseadas em 

superfícies ou volumétricas.  

A Boundary Representation (B-rep) surgiu em 1973 e é a forma de representação baseada em 

superfícies mais conhecida. Um sólido é representado por um conjunto fechado e orientado de 

superfícies, em combinação com um conjunto de informações que garantem que este se fecha 

efectivamente. A malha triângular é um tipo de B-rep. 

Por outro lado, as representações volumétricas consistem na descrição de formas por meio de sólidos 

geométricos. Uma técnica para as representações em causa é a Constructive Solid  Geomtery (CSG), 

que combina diversas primitivas geométricas por meio de operações booleanas como uniões e 

intersecções (Lin, W.-C. e Chen, T.-W., 1988). 

No limite, a CSG encontra-se confinada às primitivas geométricas existintes (Rottensteiner, F., 2000). 

Por outro lado a B-Rep permite a representação parcial de elementos, o que se revela particularmente 

útil quando existem elementos cuja visão é obstruída por outros, uma situação recorrente em BIM “as-

is” (Walker, E.G.L., 1989). 

As representações explícitas podem ser paramétricas ou não paramétricas com as primeiras a serem a 

forma mais compacta, requerendo menos espaço de armazenamento e menor complexidade. As 

segundas, por sua vez, permitem uma maior liberdade na criação de formas. Nos últimos tempos as 

representações baseadas em pontos tem vindo a ser cada vez mais utilizadas para a visualização de 

informação 3D.  

Este tipo de representações são adequadas para a modelação de objetos. Neste sentido, esforços tem 

sido feitos no sentido de criar algoritmos que automatizem a produção de BIM as-is.  

A criação de um modelo tridimensional a partir de nuvens de pontos é normalmente realizada através 

do recurso a uma malha poligonal. Os modelos de malha poligonal criados a partir de nuvens de 

pontos não são possíveis de ser aplicados em modelos CAD, não por não serem compatíveis com o 

formato do software, mas sim porque as arestas em linha recta não existem, sendo sempre 
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arredondadas segundo o formato do objeto em causa (Jung, J. [et al.], 2014). Esta é uma das 

problemáticas atuais nas representações de forma explícitas. 

Várias tentativas foram já realizadas no sentido de colmatar esta falha. 

De modo a extrair linhas retas de informação em malha foram inseridos planos que melhor se 

ajustassem a cada superfície do modelo em malha (Arayici, Y., 2007). Uma vez definidas estas 

superfícies, projetaram-se os pontos da malha para os planos criando-se assim o objeto pretendido. 

Também já foi possível detetar partes planas diretamente através de nuvens de pontos sem recurso a 

modelos em malha. Na modelação de interiores, foi proposto um método (Huber, D. [et al.], 2011) em 

que os planos eram detetados para cada superfície e, posteriormente, com base nas várias interseções 

que fossem verificadas obter, de forma inequívoca, os limites dos objetos a modelar. 

Ainda neste seguimento, procedeu-se à projeção de nuvens de pontos 3D num plano 2D. Com recurso 

a um algoritmo de nome Hough transform os limites correspondentes a paredes então foram extraídos 

(Valero, E. [et al.], 2012b). 

Ao contrário das explícitas, as representações implícitas não representam diretamente a superfície e a 

sua forma. O que acontece é que a forma é codificada através daquilo que são as caracteristicas da 

informação ou de uma biblioteca de modelos de forma. A generalidade deste tipo de repesentação são 

não paramétricas. 

 

2.3.2 REPRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO 

Em BIM saber as relações entre os diferentes objetos é de enorme relevância, uma vez que esta 

informação permite a execução de tarefas como a identificação de falhas num edifício ou até 

simplesmente a sua navegação. Adicionalmente, tem-se vindo a valorizar as relações espaciais entre 

objetos pelo auxílio que prestam no seu reconhecimento. Assim, destacam-se três categorias de 

relações espaciais relevantes em BIM: 

 relações de agregação (exemplo: objeto faz parte de um dado elemento) 

 relações topológicas (exemplo: conectividade, dentro ou fora) 

 relações direcionais (exemplo: em cima ou em baixo) 

Relativamente às relações topológicas, novos métodos de modelação foram sugeridos (Xiong, X. [et 

al.], 2013). Estes partem de pressupostos como, a título de exemplo, o facto de uma parede, enquanto 

elemento vertical de um edifício, ser paralela ou perpendicular a outras paredes numa mesma divisão 

(Jung, J. [et al.], 2014). 

 

2.3.3 REPRESENTAÇÃO AUTOMÁTICA 

A geometria de um edifício, pelas suas particularidades como janelas, molduras das portas, entre 

outras, dificulta o trabalho dos modeladores na criação de BIM as-is. Etiquetas RFID foram a base de 

um método adotado (Valero, E. [et al.], 2012a) para a identificação dos diferentes objetos. Contudo, 

este processo para ser executado requer um RFID e um leitor de RFID, expandindo assim a lista de 

equipamentos, algo que se pretende evitar.  

Um método para a reconstrução de modelos com recurso a laser scanning foi proposto (Pu, S. e 

Vosselman, G., 2009). Este método tem por base o conhecimento adquirido ao longo dos anos e 

consiste na extração de características e contornos de um dado edifício. Com os scans feitos apenas 
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nas faces do lado da rua, é assim possível conceber um modelo geométrico partindo de vários 

pressupostos.  

Dentro do mesmo tipo de abordagem, mais recentemente, um método que visa a modelação de formas 

complexas de uma dada secção arquitetónica foi já proposto (Canciani, M. [et al.], 2013). Este método 

pode ser dividido em quatro grandes passos: 1 - definição de secções planas e caracterização da sua 

arquitetura; 2 - construção de um plano curvo dependente de alguns parâmetros; 3- seleção de pontos 

nodais da curva com determinadas características específicas como simetria, tangências, exclusão 

devido ao sombreamento, entre outras; 4 - construção da melhor forma definida por comparação com 

um ábaco de elementos geométricos conhecidos, permitindo assim uma seleção arquitetónica precisa. 

Este é um método que se insere no âmbito do Historic Building Information Modeling (HBIM). 

Noutra abordagem distinta foi introduzido um método de voxelization (Hinks, T., 2011) baseado em 

pontos, por forma a transformar nuvens de pontos em modelos. Isto é possível por meio de uma 

subdivisão volumétrica. Os grandes obstáculos são a modelação de fachadas 2D que é limitada, bem 

como a dificuldade sentida em modelar formas curvas de maneira precisa como janelas arqueadas. 

Com vista à análise de sombras nos edifícios (Díaz-Vilariño, L. [et al.], 2013) foi apresentado um 

método que, apesar de funcional, era algo limitado uma vez que apenas paredes, teto e chão eram 

reconhecidos e segmentados (Wang, C. [et al.], 2015). 

No que diz respeito a outros tipos de construção, como túneis, foi proposto um método automático 

para a extração de secções transversais de um túnel a partir de informação recolhida por laser scanner 

(Han, S. [et al.], 2012). Este estudo em particular, foca-se mais no registo de diferentes frames de 

nuvens de pontos. As nuvens de pontos resultantes podem, posteriormente, ser introduzidas em 

algoritmos para criar entidades geométricas semanticamente relevantes para as-built BIM (Feng, C. [et 

al.], 2015). 

Atualmente, que se saiba, não existem métodos totalmente automatizados para a criação de modelos 

as-is de interiores, sem perdas significativas de rigor. Para já, tal só foi possível em casos de estudo 

que tinham condições ideais do ponto de vista da modelação, com superfícies regulares e sem qualquer 

tipo de mobiliário que tapasse outros objetos. 

A grande falha reside na incapacidade que uma máquina tem em fazer uma interpretação qualitativa de 

um dado espaço. Isto aliado à existência de potenciais obstáculos, complexidade das estruturas e 

grandes ficheiros de informação pós-scan. Assim, a inexistência de processos automáticos será 

imputável, maioritariamente, ao próprio processo de laser-scanning (Jung, J. [et al.], 2014).  

Uma abordagem semiautomática, dividida em duas etapas, foi proposta (Jung, J. [et al.], 2014). Uma 

primeira, automática, referente ao desenho geométrico do modelo que por sua vez se subdivide em três 

procedimentos: segmentação; refinamento e traçado das fronteiras. Seguidamente, um processo 

manual de conceção do BIM as-built. 

 

2.4 Laser scanner  

Há já algum tempo que os as-designed BIM são uma realidade. Porém os métodos de recolha de 

informações nem sempre passaram pelo uso de uma tecnologia como é o laser scanner. Métodos mais 

tradicionais incluem a utilização de equipamento como câmaras digitais, medidores de distâncias laser 

e fitas métricas. Com estes recursos a captura de dados era completa e inteiramente manual. O reverso 

da medalha é a quantidade de trabalho demorado necessária para obter resultados fidedignos. Tudo 

isto traduz-se, ainda assim, num trabalho propício a erros (Jung, J. [et al.], 2014). Erros que podem 
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inclusivamente advir da própria interpretação dos dados recolhidos, aquando da sua passagem para 

suporte digital.   

Nos últimos anos um avanço tecnológico generalizado tem-se feito sentir, e a tecnologia de laser 

scanning não foi exceção.  

Também conhecido por tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging), trata-se de um 

equipamento mais caro do que os tradicionais, sendo a sua precisão ideal para grandes projetos, onde 

há grandes custos de manutenção e reparação em jogo, bem como um grande risco global (Oskouie, P. 

[et al.], 2016).  

Inicialmente a sua utilização prestava-se ao levantamento e mapeamento de informação geoespacial 

3D. Contudo, atualmente é possível obter informação distante, de grande densidade e com rapidez (até 

um milhão de pontos por segundo), não abdicando de uma precisão milimétrica. Isto fez com que os 

seus domínios de aplicação mudassem, sendo o laser scanning atualmente utilizado em trabalhos de 

controlo de qualidade, de preservação histórica, engenharia inversa, entre outros (Jung, J. [et al.], 

2014).  

Trabalhos de engenharia, como monitorização e manutenção, com o auxílio do laser scanner e a sua 

executabilidade têm sido alvo de estudo por vários autores. Contudo, as hipóteses de planeamento de 

tais tarefas é uma temática pouco investigada (Pandžić, J. [et al.], 2017).  

 

2.4.1. LASER SCANNING VS FOTOGRAMETRIA  

A fotogrametria é uma técnica alternativa para levantamento de campo. Consiste na recolha de pelo 

menos duas fotografias que permitirão recriar o objeto capturado, tridimensionalmente. Os requisitos 

são variados. Alguns deles são: luminosidade adequada, ausência de reflexos e ângulo ótimo de 

fotografia (idealmente o objeto deverá ser fotografado perpendicularmente à câmara).  

Com as variações meteorológicas não é tarefa fácil obter atualizações regulares ao longo do tempo. 

Para que o procedimento seja possível as fotos devem ter uma sobreposição de 50%, ou seja, objetos 

em comum devem ser encontrados para compatibilizar as diferentes fotos. 

A grande vantagem desta técnica é a rápida recolha de informação, com várias centenas de fotos por 

segundo. (Wang, C. [et al.], 2015) 

Existe já uma técnica que permite a modelação as-is sendo necessárias as fotos obtidas, a posição e a 

orientação do fotógrafo e ainda uma representação geométrica da envolvente (Golparvar-Fard, M. [et 

al.], 2009). 

O laser scanning permite efetuar diferentes tipos de medição com maior qualidade e rigor. 

Adicionalmente, excetuando as situações de reflexos, nenhuma das condicionantes que se verificam na 

fotogrametria são aqui verificadas.  

Esforços foram já efetuados no sentido de otimizar o processo de recolha de dados, economizando em 

número e distribuição das estações para a recolha completa de um dado cenário (Soudarissanane, S. e 

Lindenbergh, R., 2012).  

 

 

 

 



 Levantamento expedito de edifícios com recurso a laser scanner 

 

16 
 

2.4.2. FUNCIONAMENTO. NUVENS DE PONTOS. 

Apesar dos grandes avanços que o BIM tem feito nos últimos anos, a criação de modelos as-built 

contínua a ser um processo sobre o qual não há completo domínio. O laser scanning veio dar um 

contributo valioso, no sentido de facilitar a conceção deste tipo de modelos.  

“Laser scanning technology has made the creation of as-built BIMs tractable.” (Tang, P. [et 

al.], 2010) 

Um laser scanner emite um raio laser de forma rápida, começando a girar trezentos e sessenta graus 

em torno do eixo vertical. Simultaneamente, a superfície espelhada da qual o laser parte roda também 

ela constantemente em relação a um eixo perpendicular ao anterior. Isto permite cobrir a totalidade da 

área em redor do dispositivo. 

O laser emitido irá atingir variadas superfícies. Sempre que tal acontece o laser retorna ao aparelho 

com uma dada energia, que sendo forte o suficiente é detectada por um sensor. O que este 

equipamento faz é fornecer medições das distâncias às superfícies visíveis desde o ponto onde se 

encontra o sensor. Estas mesmas medições para cada ponto têm precisões da ordem dos centimetros ou 

até milimetros, dependendo de variados factores. Entre esses factores estão o sensor em questão, o 

alcance do laser e a superfície sobre a qual este incide. 

Para além desta, outras informações são medidas por forma a obterem-se pontos tridimensionais. 

Exemplo disso são a medição do ângulo de rotação no plano horizontal do próprio equipamento em 

relação ao ponto em questão, bem como a medição do ângulo de rotação no plano vertical da 

superfície espelhada.  

Estas informações são posteriormente convertidas num conjunto de pontos com um dado referêncial 

(x,y,z), aos quais é dado o nome de nuvens de pontos. Estes pontos podem, inclusivamente, conter 

informações RGB que conferem cor a cada ponto, quando o varrimento é acompanhado de 

procedimentos fotográficos.  

Neste domínio (Zhu, Z. e Donia, S., 2013) foi apresentado um estudo sobre as vantagens e 

desvantagens das câmaras RGBD para a modelação de ambientes interiores, as-built. Neste estudo 

foram incluídos aspetos como a dificuldade no registo de scans e reconhecimento de elementos de 

forma automática e a avaliação da precisão do material recolhido. O anglicismo scan é tipicamente 

utilizado para se referir ao levantamento com recurso a laser scanner, razão pela qual a sua utilização 

será algo frequente ao longo do presente trabalho.  

As potencialidades de um determinado modelo aumentam exponencialmente se estes forem gerados a 

partir de nuvens de pontos com imagens RGB e termográficas automaticamente integradas. Este 

potencial advém da possibilidade de visualização conferida, que vai para além da mera capacidade de 

consulta de informação, aumentando a quantidade de dados disponíveis. Um BIM com estas 

características é ideal para processos de reabilitação, abrindo portas para análises energéticas e 

estruturais semelhantes às executadas no caso particular em que o objecto em estudo era uma ponte 

(Armesto, J. [et al.], 2010). 

De modo a que se consiga captar um edifício ou um espaço na sua totalidade o equipamento (scanner) 

deve ser colocado em vários locais, nos quais devem ser feitos os varrimentos. As nuvens de pontos 

resultantes são posteriormente combinadas num sistema de coordenadas comum a todas. Este processo 

é conhecido como registo. 

Existem dois tipos de nuvens de pontos: organizadas e desorganizadas. 
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As desorganizadas, como o nome indica, não tem qualquer tipo de estrutura a nível de informação nem 

tão pouco existe uma referência entre pontos. Isto acontece pela vasta gama de tamanhos, resoluções, 

densidade e sequências de pontos que se verificam.  

As organizadas, por outro lado, apresentam uma estrutura tipo matriz na medida em que cada nuvem 

de pontos tem o seu índice tanto em linha como em coluna.  

As nuvens de pontos organizadas requerem menor tempo de processamento do que as desorganizadas, 

uma vez que as relações entre pontos são conhecidas. (Wang, C. [et al.], 2015) 

 

2.4.3 “SCAN-TO-BIM” 

“Scan-to-BIM” é o nome dado ao processo de conversão de uma nuvem de pontos num modelo BIM 

“as-is”. Este processo é constituído por três fases: Recolha de informação, processamento de 

informação e modelação. 

Este processo é ainda algo demorado e que carece de uma abordagem única, sendo que diferentes 

modeladores podem obter diferentes resultados, estando todos eles sujeitos a variados erros. Neste 

momento, e tal como já foi dito previamente, não existem processos verdadeiramente automáticos, 

pelo que as soluções têm passado essencialmente por melhorar os procedimentos manuais.  

A recolha de informação é feita como descrito no tópico anterior com recurso a laser scanner. 

Uma nuvem de pontos “crua” é possível de ser utilizada em algumas investigações. Para uma análise 

aprofundada a informação obtida pelo scan necessita daquilo que comumente se designa por 

processamento. Este tem início com o registo e/ou georreferenciação das nuvens de pontos.  

O registo, também já anteriormente mencionado, é o primeiro passo. Tipicamente trata-se de um 

procedimento semi-automático em que o utilizador pode ter de manualmente identificar, no conjunto 

de  dados 3D recolhidos, a localização de alvos específicos colocados no ambiente em questão. Isto 

permite que scans extraídos de diferentes estações, possam ser inseridos num único sistema de 

coordenadas. Esta fase pode também incluir algum pré-processamento, tipicamente manual. Esta 

subfase presta-se à filtragem de pontos que resultam de erros, como objectos em movimento ou 

reflexões indesejadas. Por outro lado também visa eliminar pontos que não são relevantes por forma a 

minimizar o número de pontos e, por conseguinte, o tamanho do ficheiro (Wang, C. [et al.], 2015).  

A georreferenciação consiste em transformar a informação dos scans, inserida num sistema de 

coordenadas arbitrário, numa rede de controlo geodésica, ou seja, num sistema de coordenadas externo 

(Paffenholz, J.-A. [et al.], 2010).  

Neste sentido tem vindo a ser procurada a standardização de procedimentos de campo para laser 

scanners. O ISO 17123-9 é atualmente a resposta a essa necessidade, encontrando-se a ser 

desenvolvido. Existe ainda uma falta de standardização ISO no sentido de definir medidas de incerteza 

específicas do laser scanner, enquanto instrumento geodésico. 

Existem dois tipos de georreferenciação: directa e indirecta. A primeira significa que a informação é 

passada de um sistema de coordenadas arbitrário para uma rede de controlo geodésica, durante o 

trabalho de campo. Existe já algum historial na matéria. Uma abordagem de filtro Kalman extenso 

(AEKF) para um sistema multi sensor (MSS) já foi apresentada e estudada (Paffenholz, J.-A. [et al.], 

2010); uma análise e comparação (Alba, M. e Scaioni, M., 2007) de técnicas de georreferenciação 

direta existentes, com abordagem de aspetos operacionais envolvidos na aplicação de técnicas em 

projetos reais; numa tese (Paffenholz, J.-A., 2012), procurou-se o desenvolvimento de uma 
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metodologia que determinasse parâmetros e respetivas medidas de incerteza para este tipo de 

georreferenciação de forma eficiente; foi ainda realizada uma outra investigação (Reshetyuk, Y., 

2009), com foco no uso de GPS, na possibilidade de georreferenciação directa, em laser scanning, em 

aplicações estáticas com a criação de um sistema de levantamento baseado na combinação de laser 

scanning e GPS. Uma descrição das origens dos erros com levantamento com recurso a laser scanner 

em que se aplica este tipo de georreferenciação também foi incluida. Escasseiam ainda estudos e 

trabalhos relacionados com modelo de erro proveniente da georreferenciação direta.  

A indireta, implica algum trabalho de escritório posteriormente para obter o mesmo resultado.  

Erros aleatórios derivados de questões como alcance e ângulo afectam o processo de 

georreferenciação, qualquer que ele seja (Pandžić, J. [et al.], 2017).  

Depois de todo este processo de filtragem, convertem-se as informações das nuvens de pontos dos 

diferentes scans em superfícies ou, em alternativa, executa-se a conversão com base na nuvem de 

pontos combinada. 

De notar, que o processamento de nuvens de pontos e as tecnologias associadas encontram-se 

atualmente numa fase muito primordial de desenvolvimento no que respeita à sua facilidade de 

utilização (Wang, C. [et al.], 2015). 

A modelação é então a fase final. Primeiro, a modelação geométrica é a fase em que o edifício é 

representado em formato 3D seguindo-se a criação do BIM. Neste, um modelo que outrora era básico 

e desprovido de conteúdo, assume agora uma forma semanticamente rica com diferentes categorias de 

objetos, propriedades dos diversos materiais e relações topológicas entre objetos (Jung, J. [et al.], 

2014). 

A incerteza associada ao posicionamento dos pontos propaga-se através de todos os procedimentos até 

ao modelo final as-is (Soudarissanane, S., 2016). Para minimizar o impacto que isto causa no objetivo 

final, a qualidade da informação deve ser assegurada de forma a conseguir-se obter um modelo 3D 

rico em que a informação nele contida é, também ela, de qualidade (Pejić, M., 2013). 

 

2.4.4 TECNOLOGIAS ASSOCIADAS: ROBÓTICA; REALIDADE AUMENTADA E COHERENT LASER SCANNER 

Aliar a robótica à tecnologia de laser scanning já foi alvo de exploração por diversos autores. A 

obtenção de um esquema 3D de uma ponte metálica complexa com recurso a um laser scanner 

integrado num braço robótico antropomórfico 6DOF (6 degrees of freedom, referente à liberdade de 

movimento do corpo rígido no espaço), foi parte integrante do estudo de (Paul, G. [et al.], 2007). 

Tours virtuais feitos a partir de nuvens de pontos 3D têm sido alvo de estudos recentes, nomeadamente 

no que se refere à apresentação de edifícios históricos. Estes incluem o uso de realidade aumentada 

(Abate, A.F. [et al.], 2011, Arayici, Y., 2007), diferente dos tradicionais sistemas de navegação 

abertos de realidade virtual como é o caso do Google Earth (Haala, N. e Kada, M., 2010). Foi já 

apresentada uma metodologia que permitia a obtenção da posição de parafusos de ancoragem, assente 

na realidade aumentada (Dunston, P.S., 2009).  

Numa outra abordagem procurou-se uma solução para que com recurso a tecnologia de imagem 3D 

fosse possível monitorizar atividades perigosas no âmbito da Engenharia Civil (Akula, M. [et al.], 

2013). Estas incluem um Coherent Laser Radar scanner. Neste caso em particular, o objetivo passou 

pelo mapeamento das localizações dos varões numa secção do tabuleiro de uma ponte ferroviária, para 

auxiliar na escavação, nomeadamente na tomada de decisões em tempo real com feedback visual.  
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2.5 Software 

2.5.1 LEICA CYCLONE 

O Cyclone é composto por módulos de software por forma a dar resposta às mais variadas 

necessidades, permitindo uma maior personalização do produto. Destacam-se seguidamente esses 

módulos e suas funcionalidades (Geosystems, L.).  

Leica Cyclone REGISTER é o software, como o nome indica, responsável pelo registo dos pontos, 

passando-os para um referencial comum. Permite sobrepor nuvens de pontos com a capacidade de 

alinhamento automático dos vários scans. Adicionalmente, torna possível a edição e importação de 

informação.  

O Cyclone MODEL apresenta, entre outras, a funcionalidade de scripting e de variados modos de 

visualização mais rápidos e convenientes. 

A extração de contornos, secções transversais e perfis é possível graças ao Cyclone SURVEY. Este 

permite ainda a criação de malhas, incluindo grelhas, bem como cálculo de volumes e áreas. 

Cyclone IMPORTER é o módulo que permite que as empresas, que utilizam scanners de outras 

marcas, possam importar de forma direta as nuvens de pontos no seu formato nativo para o 

computador. 

Georreferenciação de campo, medidas entre scans e a existência de um Fly Mode que permite uma 

melhor navegação 3D com apoio do rato, são alguns dos benefícios proporcionados pelo Cyclone 

BASIC. 

Cyclone SERVER permite que num determinado grupo de trabalho, várias pessoas possam de forma 

individual aceder a um dado conjunto de nuvens de pontos e/ou modelos. Isto vem de encontro àquilo 

que são as ideias do BIM, fomentando um ambiente de colaboração, suportando até 10 utilizadores em 

simultâneo numa dada rede.  

Cyclone Publisher é o módulo que assegura a ligação entre o Cyclone e o TruView por meio de 

variadas funcionalidades permitindo simutaneamente marcações dentro das diferentes vistas, 

incorporando medições e hiperligações. 

 

2.5.2 AUTODESK RECAP  

Este software permite, à semelhança do anterior, trabalhar com nuvens de pontos obtidas a partir de 

laser scanners. ReCap vem de Reality Capture e trata-se de um programa que permite abrir e filtrar 

nuvens de pontos para que se possa, sobre elas, trabalhar com maior comodidade. Existe ainda a 

possibilidade, a qualquer momento, de dividir os scans obtidos em diferentes componentes, 

compartimentando tarefas.  

Tratando-se de um produto da Autodesk, isto assegura que não há incompatibilidades entre elementos 

dos diferentes programas desenvolvidos por esta mesma empresa. Se quisermos criar um BIM 3D a 

partir da nuvem de pontos obtida, apenas temos de importar o ficheiro em causa para o Revit. Para 

além dos laser scans, este software permite aliar a fotogrametria aos modelos 3D permitindo uma 

visualização mais realista do espaço trabalhado. 

Existe ainda o ReCap 360 que é uma ferramenta que recorre à web com funcionamento em nuvem, 

permitindo a partilha de informação com qualquer outro utilizador que tenha ReCap 360. Permite que 
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sejam feitas anotações, medições e que seja possível navegar o modelo para verificar qualquer 

pormenor relevante. 

 

2.5.3 AUTODESK REVIT 

O Revit teve como propósito dar apoio aos mais diversos profissionais da indústria AEC no âmbito do 

BIM. Pelo seu funcionamento, permite coordenar de forma consistente diferentes processos numa 

abordagem baseada em modelos 3D semanticamente ricos.  

Inicialmente o Revit estava dividido em 3 programas distintos: Revit Architecture, Revit Structure e 

Revit MEP. No ano de 2013 a Autodesk optou por unificar estes programas num só: o Revit 2013. Isto 

permite ao utilizador trabalhar em projetos de diferentes especialidades num único software, tornando-

se mais prático e eficiente o processo de conceção.  

 

2.6 Aplicações práticas do laser scanning 

2.6.1 SIMULAÇÕES ENERGÉTICAS. SUSTENTABILIDADE  

Atualmente o foco da indústria da construção tem passado por questões como a redução do consumo 

energético e o aumento da eficiência energética (Sarb, I. e Sebarchievici, C., 2011). Este foco surge 

também dos objetivos que têm sido traçados à escala internacional, como são o caso das políticas da 

União Europeia, as EU Energy Targets, que têm como meta, em relação aos valores registados em 

1990, a redução em 20% das emissões de dióxido de carbono e um aumento de 20% da eficiência 

energética. Nos países europeus o consumo energético associado ao setor da construção representa 20 

a 40% da sua energia total consumida (Pérez-Lombard, L. [et al.], 2008). Tendo isto em linha de 

conta, foi estabelecida uma outra meta que visa a redução do consumo energético em 26% nos 

edifícios, em 2020. Isto traduz-se numa redução de 11% na totalidade do consumo energético nos 

países europeus (Allard, F. e Seppanen, O.). 

A nova construção já se tem adaptado a este paradigma. Com recurso a novos materiais e soluções de 

projeto devidamente pensadas, cada vez mais a construção de edifícios de energia zero é a norma 

(Kim, H. [et al.], 2011, Pinto, J. [et al.], 2012). O problema reside na readaptação por realizar do 

edificado existente, que é crucial para que as metas anteriormente enunciadas possam ser alcançadas 

(Ramos, F. [et al.], 2004).  

Neste sentido, existem já tentativas de utilizar a tecnologia de laser scnanning para fins mais 

específicos como, por exemplo, as simulações energéticas. 

As ferramentas existentes para este fim requerem aquilo que se designa por vista térmica. A vista 

térmica é uma representação de um dado edifício que deve conter toda a informação sobre cada 

compartimento, entre as quais se destacam volume e geometria.  

Para tal recorre-se a sistemas híbridos, constituídos por laser scanners e uma câmara térmica. O seu 

funcionamento é em tudo semelhante ao que foi anteriormente descrito para a obtenção de nuvens de 

pontos.  

Tanto o scan como a recolha dos pontos térmicos, deverão obedecer a um conjunto de condições base. 

Uma das condições mais importantes será a ausência de chuva. Para além dos inconvenientes atrás 

discutidos no que diz respeito ao laser scanning, do ponto de vista termográfico, a chuva potencia 

também medições incorretas. A presença de chuva faria com que a medição da temperatura fosse feita 

para a água à superfície do elemento em causa e não a temperatura do elemento em condições 
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normais. Na parte de laser scanning propriamente dita, uma vez que as gotas de água intersetariam o 

laser aquando da medição, com grande probabilidade apareceriam na nuvem de pontos acrescentando 

uma grande quantidade de ruído (Lagüela, S. [et al.], 2013).  

A única alteração é a adição e associação da informação da temperatura a cada ponto, que é feita de 

forma automática durante a recolha. Daqui parte-se para a criação dos “as-is” como foi discutido. Com 

o modelo já pronto converte-se o formato do ficheiro para gbXML (Green Building XML), para que 

se possa importar de forma mais fácil para aplicações de análise energética (Wang, C. e Cho, Y.K., 

2015). 

Outros formatos neutros passíveis de serem utilizados são o já mencionado IFC e o ifcXML. 

 

Fig 4 – Equipamento híbrido: Laser Scanners com câmara térmica (Wang, C. e Cho, Y.K., 2015) 

 

Já foi proposto um procedimento automático que visa a extração da geometria de um edifício a partir 

de uma nuvem de pontos desorganizada, recolhida de um laser scanner (Wang, C. [et al.], 2015). O 

método consiste no tratamento da informação tal e qual é captada, seguida de um processamento por 

meio de um algoritmo de deteção de fronteiras e componentes do edifício. O tratamento permite 

reduzir o tamanho da informação trabalhada, podendo aumentar a velocidade de trabalho sem abdicar 

de qualidade ou rigor. 

O problema reside na extensa duração e baixa precisão que resultam da combinação de termografia 

com nuvens de pontos de forma manual. Isto é consequência do ainda reduzido alcance das câmaras 

termográficas. Esta limitação obriga à obtenção de um maior número de imagens para que se possa 

obter uma representação completa de um dado edifício. Adicionalmente, uma vez que a câmara 

termográfica se encontra fixa ao laser scanner estando por isso impedida de se mover 

independentemente, verificam-se perdas na captação de regiões de interesse aquando do registo 

automático (Liu, L. e Stamos, I., 2005).  

(Lagüela, S. [et al.], 2013) propôs uma metodologia para a criação automática de modelos as-built 

com imagens RGB e termografia partindo da aquisição de dados, passando pelo processamento de 

informação geométrica e termográfica. Neste domínio a Leica Geosystems lançou recentemente um 

modelo portátil, de nome BLK 360, que realiza estas operações de forma direta.  
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2.6.2 INSPECÇÃO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 

A restauração de edifícios, apesar de atualmente ser uma área com grande potencial e uma das áreas 

construtivas mais fortes na Europa, é também uma de intervenção delicada e complexa (Biagini, C. [et 

al.], 2016). Esta complexidade surge pelas opções tomadas quer a nível da representação dos edifícios, 

quer a nível de projeto e até mesmo ao nível do faseamento das tarefas construtivas em campo.  

No que diz respeito ao projeto, uma vasta gama de soluções deve ser ponderada para que seja possível 

preservar ao máximo um dado edifício, especialmente quando se trata de património histórico. 

Também aqui a ineficiência dos métodos tradicionais se faz sentir, com muito tempo gasto e maior 

dificuldade em decidir com algum grau de certeza.  

No que concerne à conversão de espaços históricos para modelos BIM, o processo ainda é algo 

limitado pela falta de documentação existente no sentido da preservação destes espaços. 

O já mencionado HBIM tem como objetivo último a criação de um modelo em suporte digital, o mais 

rico possível em termos de informação, de modo a facilitar eventuais trabalhos de manutenção ou 

restauração. Este modelo começaria por ser um modelo base, progressivamente atualizado. 

Para que tal seja concretizável é necessário conhecer o espaço em questão ao pormenor, para que se 

possa obter uma precisão adequada como ponto de partida. Uma abordagem possível segundo 

(Biagini, C. [et al.], 2016) é: 1 - realizar um cadastro, recolher informação histórica e desenhos 

existentes do edifício; 2 - sondagem do edifício; 3 - sondagem temática, relacionada com as condições 

de degradação dos materiais e da estrutura; 4 - testes com recurso a técnicas invasivas para verificar 

parâmetros a associar a determinados elementos e 5 - detalhe de técnicas de construções históricas.  

A segurança sempre foi uma questão primordial na indústria. Dada a natureza do edificado que aqui se 

discute, os cenários de debilidade sobre os quais se opera e a adoção recente do BIM, diferentes 

ferramentas foram criadas no sentido de dar apoio aos projetistas em questões de segurança para o 

utilizador final e durante o próprio processo construtivo. Estas ferramentas podem ser 

compartimentadas em quatro categorias: 

 Reconhecimento de perigo; 

 Avaliação de risco; 

 Procedimento; 

 Visualização. 

Neste âmbito (Codinhoto, R. [et al.], 2013), tendo em vista o aumento da segurança associada a fase 

de projeto em BIM, sugere a seguinte abordagem: 

 Planeamento geral de segurança com base nos standards BIM; 

 Análise de risco; 

 Visualizações 3D e 4D com comentários e comunicações; 

 Outros usos do BIM para a criação de desenhos e informação, úteis para uma melhor 

compreensão das intervenções. 

Tendo isto em conta, é importante salientar que o planeamento da obra, enquanto espaço de trabalho, é 

essencial e deve ter em conta vários aspetos como envolvente, equipamentos e materiais e sinalizações 

adequadas. (Biagini, C. [et al.], 2016) 

A criação de um modelo BIM tem por base a recolha de dados em campo. (Quattrini, R. [et al.], 

2015), no seu procedimento, aponta a escolha do Level Of Detail como primeiro aspeto a definir. Esta 

escolha implica que se tenha desde logo uma visão clara daquilo que será o propósito final do modelo 

e terá influência na precisão necessária para os dados recolhidos. 
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Recentemente, o laser scanning tem sido, neste domínio de intervenção, a técnica mais comumente 

utilizada para efeitos de recolha de dados porque, apesar dos elevados custos e tempos de 

processamento, permite uma aquisição de dados mais rápida e menos limitada por algumas condições 

como são as atmosféricas. 

Por outro lado, uma vez que se trata de edifícios antigos, o laser scanning permite a documentação 

daquilo que é o património existente de forma fidedigna permitindo a sua partilha, prevenindo e 

evitando a deterioração.  

Um caso de estudo apresentado (Biagini, C. [et al.], 2016) revela uma maior incidência na análise à 

criação de uma base para um modelo 4D e 5D mais direccionado para o faseamento do processo 

construtivo, a sua duração e o seu custo. Isto é possível através do processo de criação, com recurso a 

laser scanner na recolha de dados, de BIM semanticamente ricos.  

O desenvolvimento de bibliotecas BIM de conteúdos históricos é um passo importante a dar para 

auxiliar a automatização do processo, nomeadamente no que concerne à reconstrução do ambiente 

estudado e a questões relacionadas com a interoperabilidade entre aplicações. Idealmente os objectos 

seriam ricos semanticamente, atingindo LOD adequados consoante o seu propósito (Biagini, C. [et 

al.], 2016). 

Este tipo de procedimento é relativamente simples e seguro permitindo uma rápida aquisição de dados 

e respetiva análise, aliadas à possibilidade de obter informação sobre uma edificação longe da mesma. 

Tudo isto dá força à ideia de usar os laser scanners como soluções adequadas para situações como 

terramotos, em que seja necessária uma sondagem de emergência (Quagliarini, E. [et al.]). 

 

2.6.3 SERVIÇOS DO MERCADO IMOBILIÁRIO 

Atualmente é possível observar que a maioria do trabalho e aplicação das tecnologias na construção, 

tiveram maior incidência na AEC (Bouchlaghem, D. [et al.], 2005, Campbell, D.A., 2007, Gu, N. e 

London, K., 2010). Negligenciados são, na grande maioria das vezes, setores como os serviços 

imobiliários apesar de se tratar de um setor altamente dependente da precisão e da existência de 

informação. 

Com a tecnologia laser scanning existente, é possível dar aos potenciais compradores a possibilidade 

de acesso a informação centralizada e transparente, para uma escolha mais acertada (Scott, P.J., 2011).  

No que diz respeito aos serviços associados ao mercado imobiliário também existem claras vantagens 

que advêm da utilização da tecnologia laser scanning. Estas prendem-se com a capacidade aumentada 

em termos de precisão, velocidade e qualidade do levantamento dos edifícios e respetivos modelos 

BIM.  

Inúmeras são as áreas em que o BIM, aliado à tecnologia de laser scanning, pode ser útil no que diz 

respeito ao processo de compra de um edificado (Smith, D.K. e Tardif, M., 2009). Alguns exemplos 

são: 

 Performance energética 

 Medições 

 Características dos materiais 

 Estado do edifício 

 Decoração 

 Cumprimento das normas do edifício 

 Inventário de instalações 
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Estes e outros parâmetros influenciam diretamente o valor em causa, sendo este novo processo uma 

grande ajuda quer para quem compra quer para quem vende, pelo tempo poupado e informação mais 

rigorosa.  

A tudo isto pode ainda juntar-se a capacidade que o laser scanning oferece na monitorização de 

estruturas (Park, H.S. [et al.], 2007).  

Apesar de se tratar de um setor que privilegia uma visão integral dos edifícios, existe potencial para a 

criação de uma aplicação BIM assente nestes princípios com base no que foi aqui mencionado.  

A tentativa de examinar procedimentos automáticos que permitissem a integração de BIM com laser 

scanning, já foi alvo de trabalho (Mahdjoubi, L. [et al.], 2013). Teve como objetivo tornar mais 

eficientes os serviços imobiliários. A solução proposta fornece um modelo digital interativo do 

edifício, de fácil navegação aos potenciais intervenientes, quer compradores, quer vendedores, 

facilitando o negócio. 

 

2.6.4 MONITORIZAÇÃO. MUROS DE SUPORTE.  

Como já foi referido anteriormente, a deteção de alterações e avaliação da saúde de uma dada estrutura 

são aplicações práticas para as quais os laser scanners podem trazer grande valor. Atendendo a isto, 

investigadores têm recorrido a esta tecnologia para o estudo e deteção de mudanças nas 

infraestruturas.  

Um trabalho (Su, Y. [et al.], 2006) destacou o aumento crescente das necessidades de espaço urbano 

subterrâneo nos útlimos anos, bem como a importância de modelos as-built, que tendem a não estar 

disponíveis, para a estimativa de deslocamentos do solo. Isso potenciou um estudo que passou pela 

utilização de laser scanning para documentar a deformação do solo, de terrenos vizinhos, associada à 

escavação em ambiente urbano.  

Outras metodologias em torno do controlo da qualidade na construção, com o uso desta tecnologia, 

podem aqui ser destacadas. Controlo da planeza de uma superfície (Bosché, F. e Guenet, E., 2014) e 

controlo da qualidade de superfícies de betão com localização e quantificação de defeitos de 

esmagamento (Kim, M.-K. [et al.], 2014), são dois exemplos de trabalhos desenvolvidos neste âmbito.  

Alterações e deformações de penhascos rochosos foram tambéms estudadas aplicando laser scanning, 

com o objetivo de prever uma eventual queda de rochas (Alba, M. e Scaioni, M., 2010). 

No domínio específico do controlo de pontes (Tang, P. e Akinci, B., 2012), é salientada a importância 

de um fluxo de trabalho automático com laser scanner para a extracção dos pontos a monitorizar, 

apresentando um fluxo de trabalho computacional que dê resposta a estas necessidades. Num trabalho 

anterior (Tang, P. e Akinci, B., 2009) tinha sido já evidenciada a falta de eficiência de abordagens 

mais tradicionais, discutindo-se representações capazes de ser interpretadas por computador, enquanto 

primeiro passo, daquilo que são os alvos da monitorização. Outro trabalho (Pradhan, A.R. e Moon, 

F.L., 2013) teve como objetivo a formalização de um mecanismo de feedback iterativo para prestar 

auxilio na captura da geometria de pontes. Isto permite dar apoio à modelação com vista à aplicação 

do método dos elementos finitos.  

Os deslocamentos que se verificam nos muros de contenção são uma realidade que traz dificuldades, 

quando não são devidamente controlados, quer na construção quer na manutenção do elemento. Mais 

ainda, o movimento excessivo pode provocar fissuração na superfície do muro, fissuração no 

pavimento da auto estrada e ainda a quebra dos painéis.  
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No que diz respeito às paredes Mechanically Stabilized Earth (MSE), vários testes de carácter 

geotécnico, instrumentações e equipamentos para levantamento foram usados (Hossain, M. [et al.], 

2011, Stuedlein, A.W. [et al.], 2010). Actualmente os inclinômetros e as estações totais são os 

equipamentos utilizados para monitorização de estruturas reforçadas do solo e paredes de contenção, 

que, apesar de precisos, requerem algum esforço para serem instalados ou fixados, sendo 

habitualmente instalados numa localização que não traga conflitos para a obra. Isto resulta numa 

recolha de informação limitada. Ambos os objectos apresentam desvantagens. O inclinómetro pode 

ver a sua estabilidade afetada com o trabalho em obra, o que requer verificação constante durante o 

processo construtivo (Dunnicliff, J., 1993). As estações totais requerem muito tempo de montagem e a 

sua informação está limitada aos alvos levantados, pelo que no caso de um elemento de grandes 

dimensões não é prático. 

Tirando partido da tecnologia laser scanning (Oskouie, P. [et al.], 2016) foi proposta uma metodologia 

que tinha como grandes objectivos:  

 extrair propriedades geométricas de muros de contenção a partir de scans; 

 usar as propriedades extraídas como benchmarks para detetar deslocamentos nas paredes.  

Esta metodologia foi avaliada usando paredes MSE, o tipo de muros de contenção mais utilizado nos 

Estados Unidos (Alzamora, D.E. e Anderson, S., 2009). Uma hipótese é colocada, sugerindo que as 

ligações horizontais entre os paineis dos MSE poderiam ser utilizadas como nuvens de pontos para 

detetar o deslocamento da parede com a precisão requerida para o seu fim, a validação do estado da 

estrutura. Os resultados desta metodologia mostram que é possível medir os deslocamentos dos muros 

com uma erro médio de 0.9 mm. 

 

2.6.5 CONTROLO DE ELEMENTOS PRÉ FABRICADOS EM BETÃO 

O conceito de componentes pré fabricados tem ganhado força nos útlimos anos, pela sua rápida 

produção e reduzido custo comparada com os processos atuais (Jaillon, L. [et al.], 2009, Sacks, R. [et 

al.], 2004, Wong, R. [et al.], 2003). A isto vem associado um aumento progressivo da sua 

modularização e controlo de qualidade dimensional, quer na fase de produção, quer na fase de 

montagem. No fundo, uma construção que tem por base estes elementos, procura adotar os princípios 

da industrialização, trazendo consigo vantagens como a limpeza e segurança em obra.  

Edifícios de pequena e média dimensão, edifícios de escritórios e pontes são os tipos de construção em 

que mais se aplicam (Kim, M.-K. [et al.], 2016).  

Com o seu uso em crescendo, surge uma maior necessidade de controlo de qualidade, que é aplicado 

antes da ida dos elementos para obra. Um estudo realizado (Mills, A. [et al.], 2009) diz que 4% do 

valor contratual na construção de novas residências, é gasto devido a defeitos. Por outro lado 5% é a 

percentagem do custo total da construção, apontada como sendo a que corresponde aos custos de 

novos trabalhos devidos a defeitos ((CII), C.I.I., 2005)  

Tipicamente, o armazenamento e gestão de informação obtida pela inspeção dos elementos, tem de 

cumprir dois aspectos (Yin, S.Y.L. [et al.], 2009). Quem inspeciona, deverá fazer as devidas medições 

com recurso às tradicionais fitas métricas ou réguas tipicamente, e registá-las em papel. O trabalho de 

escritório passa por converter essa informação em suporte digital para armazenamento numa base de 

dados. Daqui pode concluir-se que o processo usado não é prático, dada a repetição excessiva e 

desnecessária que exige.  
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Estas inspeções seguem um sistema formal de gestão de qualidade do ISO, bem como um manual de 

tolerância para betão pré-esforçado e pré-fabricado Precast Concrete Institute (PCI). 

Uma técnica para reconhecimento de objectos 3D em CAD a partir de laser scanning para controlo 

dimensional de elementos de aço foi proposta (Bosché, F., 2010). Foi também proposto um outro 

método, este segundo com o propósito de avaliar o quão plana é a superfície de um dado pavimento 

em betão, com recurso a laser scanner e BIM (Bosché, F. e Guenet, E., 2014).  

No âmbito dos já abordados controlo de defeito e dimensional, (Nahangi, M. [et al.], 2015a, Nahangi, 

M. [et al.], 2015b) foram propostas técnicas com o objetivo de monitorizar e verificar tubagens. 

Desenvolveu-se um método (Shih, N.-J. e Wang, P.-H., 2004) assente nas potencialidades do sistema 

laser scanning para medição de propriedades dimensionais em paredes acabadas. Recorrendo à mesma 

tecnologia, uma proposta foi apresentada (Kim, M.-K. [et al.], 2014) para o controlo de defeitos em 

superfícies e outra (Han, S. [et al.], 2012) para um controlo de qualidade dimensional automatizado 

para extrair secções transversais de um túnel. 

O controlo de qualidade dimensional de estruturas já foi conseguido através da medição das suas 

deformações (Gordon, S.J. e Lichti, D.D., 2007).  

Os procedimentos enumerados não são inteiramente automatizados no que diz respeito à estimativa de 

dimensões. 

As ferramentas BIM atuais para estes elementos destinam-se sobretudo à conceção e fabricação. De 

salientar ainda que pouco ou nada tem sido desenvolvido para controlo da qualidade dimensional de 

elementos de betão pré-fabricados, apesar do crescimento na sua utilização, não havendo nenhum 

esquema formal para este tipo de informação na versão atual do IFC (Kim, M.-K. [et al.], 2014).  

Neste sentido apresentou-se um estudo (Kim, M.-K. [et al.], 2014) com uma técnica para controlo de 

qualidade, de elementos pré-fabricados em betão em larga escala, recorrendo ao uso de laser scanning 

e BIM. Para que tal seja possível, uma técnica que assegura a qualidade dimensional sem contacto foi 

desenvolvida. Esta é praticamente automática e precisa na avaliação dos critérios chave num elemento 

deste tipo, garantindo um rigor de 3.0 mm para a estimativa de dimensões e posição. O método foi 

testado em duas lajes pré fabricadas.  

Algumas das limitações deste estudo incluem a limitação do scan ao topo das superfícies, o facto de só 

ser válido para pequenos elementos de geometria retangular simples e não ter sido testada a sua 

exequibilidade in-situ para geometrias complexas. Por outro lado trata-se de um procedimento semi-

automático porque os cantos têm de ser manualmente selecionados na parte do processamento de 

informação. Por último a estimativa das dimensões é afetada pelo ângulo entre o laser e a superfície do 

objeto o que torna o método pouco seguro e de difícil aplicação em elementos de betão de grandes 

dimensões. 
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3 
Proposta de guia de trabalho 

 

 

3.1 Introdução 

A utilização de laser scanner embora apresente grande potencial em termos de rendimento, é algo que 

tem de ser alvo de estudo, por forma a torná-la eficiente. Este capítulo pretende detalhar aquela que é a 

metodologia de trabalho com laser scanner. Um fluxo de trabalho completo integra quatro fases 

distintas. Em primeiro lugar o planeamento, a fase em que se tem o primeiro contacto com o material 

de trabalho, onde se definem objectivos claros e estratégias para os alcançar de forma eficiente. 

Seguidamente as medições, fase esta também conhecida por trabalho de campo, em que se executa o 

que foi planeado anteriormente. Terminado o trabalho de campo, segue-se o trabalho de escritório, 

mais concretamente, correção e unificação das diferentes nuvens de pontos. Por fim executa-se a 

modelação do espaço pretendido com recurso às nuvens de pontos obtidas. Esta ordem de trabalhos é 

ilustrada no diagrama (figura 5) que se segue. 

 

Fig. 5 – Fluxo de trabalho com laser scanner 

 

Será feita uma abordagem individual e minuciosa de cada fase, explicando como funcionam e o 

porquê da divisão nas diferentes etapas que as compõem.  

 

Fase 1: Planeamento  

Fase 2: Medições  

Fase 4: Modelação sobre a nuvem de pontos  

Fase 3: Trabalho da nuvem de pontos 
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3.2. Planeamento 

 O primeiro passo na utilização do laser scanner é o planeamento, nomeadamente do trabalho de 

campo a executar. Este é um passo imprescindível para uma recolha de dados eficiente com 

desperdícios mínimos, cumprindo aquelas que são as exigências do projecto. Numa primeira etapa, é 

necessário ter uma perceção inicial do espaço. Esta é obtida através de uma visita ao local e uma 

análise da planta do projecto fornecida, quando esta existe. Conhecido o espaço, é necessário definir a 

localização e ordem de cada uma das estações, atendendo a vários aspetos que serão posteriormente 

discutidos na segunda etapa do presente sub capítulo. Quase em simultâneo são também selecionadas 

as definições e o período durante o qual se vão realizar os levantamentos, tendo em vista as 

alternativas mais eficazes, o que naturalmente varia de caso para caso. Por fim uma segunda visita ao 

local é aconselhada. Abaixo podemos ver o esquema por etapas desta fase inicial. 

 

Fig. 6 – Fase de planeamento e respetivas etapas de trabalho 

 

3.2.1. 1ª ETAPA: VISITA AO LOCAL. ANÁLISE DA PLANTA 2D  

Nesta etapa faz-se uma primeira sondagem daquilo que é o espaço a levantar. Esta sondagem é 

subdividida em duas ações distintas: visita ao local e análise da planta 2D.  

Na visita ao local, especial cuidado deve ser prestado aos materiais que constituem o espaço 

construído, às condições de luminosidade, geometrias existentes nos diversos elementos que formam o 

espaço, distâncias e existência de obstáculos. Adicionalmente devem ser anotadas quaisquer alterações 

que não constem na planta fornecida, uma vez que podem condicionar a aplicação da tecnologia.  

1ª Etapa 

Fase 1: Planeamento  

Visita ao local  

Localização e ordem das estações  

Análise da planta 2D  

2ª Etapa 

Escolha de definições 

para cada estação  

Escolha do período de 

levantamento  
3ª Etapa 

Segunda visita ao local 4ª Etapa 
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Poderá ter ainda bastante interesse a recolha de fotografias para documentação do local, caso haja 

alguma área menos clara e suscetível a dúvidas, evitando-se assim novas deslocações. Com esta visita 

pretende-se ter uma perceção mais realista da envolvente, complementando as informações dadas pela 

planta. A análise da planta 2D do espaço dá-nos uma visão mais global do terreno, sendo a sua 

existência crucial para definir o próximo passo, as estações a instalar.  

 

3.2.2. 2ª ETAPA: LOCALIZAÇÃO E ORDEM DAS ESTAÇÕES  

A localização das estações é das etapas mais relevantes a nível do planeamento. Por estação entende-

se a posição que o laser scanner vai assumir durante um dado varrimento. Esta escolha deverá desde 

logo ter em consideração os aspetos observados na 1ª etapa.  

Os materiais podem influenciar a escolha do posicionamento, uma vez que, por exemplo, superfícies 

altamente refletivas não permitem rigor na recolha de pontos, potenciando o aumento de ruído.  

As geometrias existentes também podem condicionar, quer pela oclusão que podem originar, quer por 

eventuais inclinações face à projeção do laser que podem ser prejudiciais. Nas situações de oclusão, 

quando um dado objeto opaco obstrui a visão para elementos que se encontram segundo a linha 

projetada pelo laser, atrás deste, devem-se assegurar estações suficientes para que todos os elementos 

sejam visíveis aquando da junção das diferentes nuvens de pontos. 

Por outro lado, deve-se minimizar o número de estações, por forma a reduzir o trabalho de campo que 

tende a ser o mais dispendioso. Assim, conseguem-se diminuir as horas de recolha de dados, podendo 

rentabilizar-se mais no trabalho de escritório a desenvolver posteriormente. O trabalho de escritório 

também será, naturalmente, menor se o número de scans for menor.  

Como já foi discutido anteriormente, as nuvens de pontos extraídas das diferentes estações terão de ser 

unidas, como será explanado posteriormente. Isto é algo a ter em conta quando se escolhe a 

localização das estações, porque temos de assegurar a existência de pontos comuns para que seja 

possível a união de diferentes scans. A redução do número de estações traz benefícios também a esta 

fase, uma vez que o processo de união nuvem a nuvem passa a ser menos complexo e demorado. 

Sendo menos complexo, o erro é também menor.  

  

3.2.3. 3ª ETAPA: DEFINIÇÕES PARA CADA ESTAÇÃO. ESCOLHA DO PERÍODO DE LEVANTAMENTO 

Esta nova etapa tem como grande finalidade, assegurar que todos os scans obtidos apresentam o rigor 

necessário para o propósito a que se destinam. Para que isto seja alcançável, para além dos aspetos até 

aqui mencionados, existem definições, cuja escolha deve ser cuidadosa e pensada. Estas definições 

podem ser divididas em dois grandes grupos: as definições associadas ao scan e as definições 

associadas às imagens fotográficas. Existe ainda um terceiro separador associado ao campo de visão, 

que tem interesse na redução do tempo de recolha quando a área que se quer cobrir é limitada, não 

havendo necessidade de realizar um varrimento completo. É por este último que o menu do laser 

scanner “começa”. As opções à disposição serão detalhadas na fase seguinte.  

No caso da recolha de imagens fotográficas, a escolha do período de levantamento está associada, em 

espaços exteriores, às condições meteorológicas, pela influência que estas têm nas condições de 

luminosidade. No caso de se tratar de um espaço com limitações de acesso, por estar em construção, 

ou pela atividade que nele se desenvolve ter um determinado horário, também isso deve ser analisado. 

Equacionados todos esses fatores, é possível otimizar o tempo de trabalho em campo e obter uma 

estimativa relativamente rigorosa do tempo a gastar. 
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3.2.4. 4ª ETAPA: SEGUNDA VISITA AO LOCAL 

Esta é a última etapa da fase de Planeamento. Nesta segunda visita ao local pretende-se verificar a 

compatibilidade de todas as estações e parâmetros definidos. Simultaneamente devem ser registadas 

omissões, alterações do espaço ou erros detetados, para que se possa proceder às alterações necessárias 

antes de efetivar o trabalho de campo. 

 

3.3. Medições 

Confirmados todos os detalhes do espaço, ensaios e definições a adotar para cada um, é tempo de 

partir para o levantamento daquilo que vai ser a base de trabalho. Como tal os passos que agora serão 

explicados devem ser executados cuidadosamente, para que se possam obter corretamente os 

resultados. 

Assim, esta fase tem início com a montagem do tripé, numa primeira etapa. A esta segue-se o montar, 

ligar e nivelar o laser scanner. A terceira etapa consiste na seleção das definições. Por fim dá-se início 

ao scan.  

 

Fig. 7 – Fase de montagem e respetivas etapas de trabalho 

 

 

 

Nivelamento  

1ª Etapa 

Fase 2: Medições 

Montagem do tripé 

Ligar laser scanner  2ª Etapa 

Selecção das definições  3ª Etapa 

Início do scan 4ª Etapa 
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3.3.1. 1ª ETAPA: MONTAGEM DO TRIPÉ 

No equipamento testado, o tripé está preso à volta por uma tira que deverá ser inicialmente 

desapertada. Removida a segurança, segue-se a extensão das pernas. Esta é considerada a primeira fase 

do nivelamento, uma vez que se pretende que as pernas tenham uma amplitude semelhante, bem como 

extensão, de maneira a que a base onde o scanner irá assentar fique paralela ao chão (figura 8). Cada 

perna tem dois “travões” (figura 9) que permitem controlar o nível de extensão, o que pode ter 

relevância para controlar a altura a que é projetado o laser, dependendo dos obstáculos do meio 

envolvente. Existem ainda umas tiras (figura 9), debaixo da base de apoio do scanner, que devem ser 

presas para fixação da posição desejada (figura 9). 

 

Fig. 8 – Nivelamento do tripé 

 

 

Fig. 9 – Travões e tiras 

 

Fixada a posição das pernas e assegurada a estabilidade da base, terá de se colocar o scanner sobre a 

base. Na base do tripé, existe um sistema de encaixe que ocorre pela parte inferior do scanner, por 

meio da rotação de uma roldana.  

 

Fig. 10 – Encaixe na base do tripé; roldana e estação completa 

 

Com o passo anterior concluído e verificada a estabilidade de toda a estação, o utilizador pode então 

remover a pega (figura 11), que se encontra na parte superior, uma vez que esta apenas serve para 

transporte e deve ser removida (nesta fase, ou posteriormente aquando do aviso dado pelo scanner) 

para que possa ser executado o levantamento.  
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Fig.11 – Pega do laser scanner 

 

3.3.2. 2ª ETAPA: LIGAR LASER SCANNER. NIVELAMENTO 

Com a estação devidamente montada, segue-se a iniciação do sistema, cujo sistema operativo é o 

Windows XP.  

Primeiramente procede-se à criação de um projeto. Um dado levantamento pode ser dividido em 

vários projetos, podendo ser posteriormente unidos no trabalho em computador. A divisão em vários 

projetos prova ser particularmente útil em projetos de grande dimensão, em que os levantamentos a 

serem realizados podem inclusivamente exceder a memória interna do próprio scanner. 

Criado o projeto, o utilizador é confrontado com o menu inicial que seguidamente se apresenta. 

 

Fig.12 – Menu inicial do laser scanner 

 

Antes de se partir para a escolha de definições, é necessário completar o nivelamento (figura 14). A 

primeira parte do nivelamento foi discutida na primeira etapa. A segunda consiste no nivelamento do 

próprio scanner. Este possui junto da base três roldanas. Uma deverá ficar no alinhamento do 

utilizador e as outras duas deverão ser giradas até que a bolha de ar fique centrada. Isto pode ser 

visualizado no próprio scanner de duas formas, eletronicamente ou manualmente.  
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Fig.13 – Nivelamento manual 

 

A verificação eletrónica pode ser acedida de duas formas: 

 

Fig. 14 – Verificação digital do nivelamento 

 

Com o círculo centrado no meio do alvo o nivelamento está completo e o equipamento está em 

condições de realizar o scan. 

 

3.3.3. 3ª ETAPA: SELEÇÃO DAS DEFINIÇÕES 

Existem três grandes separadores, que são relevantes para esta etapa do processo. No separador “Field 

of View” (figura 16), existem alguns aspetos a definir. O primeiro prende-se com a questão há 

instantes mencionada, da limitação da amplitude do scan. Podemos definir como “Target All”, em que 

toda a envolvente é capturada, à exceção da área imediatamente abaixo da estação. Em alternativa 

existe a opção “Custom” que permite personalizar o varrimento. Na horizontal podemos optar por um 

qualquer intervalo entre 0 e 360 graus, uma vez que o aparelho roda a toda a volta em torno de um 

eixo vertical (apoio no tripé). Já na vertical o ângulo varia entre 90 graus, quando a lente do scanner 

está apontada para cima no alinhamento do eixo vertical, e 55 graus negativos, uma vez que o scanner 

não consegue captar o que se encontra imediatamente abaixo.  
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Ainda neste separador é possível escolher o “Scan Mode”. Ou apenas é executado o varrimento laser 

com obtenção de nuvem de pontos, só imagens ou a combinação destas duas. Tipicamente a opção 

mais procurada é esta última, porque apesar de mais morosa, permite combinar informação RGB com 

a nuvem de pontos para modelos mais completos e realistas. 

É ainda fornecida uma estimativa do tempo global de levantamento neste menu, que não deverá ser 

desprezada, uma vez que o tempo é uma variável chave na construção, sobre a qual esta dissertação se 

irá debruçar posteriormente. 

 

Fig. 15 – Separador Field of View: Field of View e Scan Mode 

 

Para a realização do scan, existem diversas variáveis que se devem analisar, consoante as 

condicionantes impostas pela envolvente e os objetivos finais, quer da nuvem de pontos em si, quer do 

modelo final que possa vir a ser gerado a partir desta.   

A distância aos alvos é um fator a ter em consideração, porque a maiores distâncias está associado um 

menor rigor. Consoante a distância pode-se também ajustar a resolução. Quanto maior a resolução, 

para uma mesma distância, maior o número de pontos que vamos obter. Este equipamento em 

particular apresenta sete resoluções distintas para uma distância de 10 m: 50 mm; 25 mm; 12.5 mm; 

6.3 mm; 3.1 mm; 1.6 mm e 0.8 mm. Isto significa que os pontos são obtidos com o espaçamento 

indicado para uma distância de 10 m, formando assim a malha triangular. Quanto maior for a distância 

ao ponto pretendido, naturalmente, maior deverá ser a resolução adotada.  

A uma dada resolução temos de associar uma qualidade, que varia numa escala de 1 a 4. As únicas 

exceções são nas resoluções 50mm e 3.1 mm em que a escala varia de 1 a 3, e na resolução 0.8 mm 

em que a qualidade só pode ser 1 ou 2. A figura 17 mostra as duas escalas. 

Aqui, também são fornecidos valores para o número de pontos (variável com a resolução selecionada) 

e para o tempo estimado para a realização do scan (sem imagem).  
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Fig. 16- Definições de resolução e qualidade 

 

Admitindo que um dado utilizador pretende obter imagens associadas à nuvem de pontos, para além 

do scan tradicional, o laser scanner terá que recolher fotografias. Quando é este o caso a escolha do 

período do dia no qual se pretende fazer os scans assume alguma relevância. Este período deve ser 

idealmente o mesmo, evitando grandes discrepâncias ao nível da luminosidade do espaço. Caso tal não 

seja possível existem definições que permitem ao aparelho ajustar-se às condições existentes.  

Por um lado, temos o White Balance, um parâmetro que oferece quatro opções, duas para luzes 

artificias (“Cold light” para luzes frias fotograficamente e “Warm light” para luzes quentes) e duas 

para luzes naturais (“Sunny” e “Cloudy”, cujo nome é explícito no que compete à função). Isto permite 

o reconhecimento de superfícies brancas como sendo brancas, apesar da cor que se obtém devido à 

incidência luminosa (figura 18). Temos ainda a exposição que pode ser automática ou pode o 

utilizador definir um período para a captação de luz. 

Situações como céu encoberto podem ser acauteladas com estes parâmetros. Contudo, um cenário de 

precipitação é algo a evitar, uma vez que não existe forma de contornar tal problema e pode introduzir 

erros significativos na nuvem a obter, como foi anteriormente discutido.  

Existe ainda a definição “HDR Imaging”, que sendo ativada, permite combinar fotografias de 

diferentes exposições por forma a obter uma luminosidade melhorada em espaços com uma 

iluminação menos homogénea (ver figura 18).  

 
Fig.17 - White balance e HDR 

 

3.3.4. 4ª ETAPA: INÍCIO DO SCAN 

Depois de selecionadas as definições é tempo de dar início ao varrimento. Para tal basta selecionar o 

botão Start que se encontra no canto inferior esquerdo do ecrã e aguardar pelo aparecimento da tela 

preta que, gradualmente (à medida que o varrimento é realizado), será preenchida por pontos com 

variadas intensidades. 
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No caso de não ter sido retirado, como indicado na etapa inicial, será mostrado um aviso para remoção 

da pega, para que se possa iniciar o scan. 

 

3.4. TRABALHO DA NUVEM DE PONTOS 

Com o trabalho de campo concluído, dá-se a passagem para o trabalho de escritório, que é exigente e 

algo demorado atualmente, pelo que requer particular atenção. A primeira fase, no trabalho de 

escritório, consiste no tratamento da nuvem de pontos obtida no varrimento em campo. Deste modo 

pretende-se tornar a informação recolhida utilizável para os múltiplos fins possíveis.  

A primeira etapa definida é a passagem dos elementos recolhidos para o computador, tornando-se este 

numa ferramenta fundamental de trabalho. Com a informação do scan armazenada no PC, é necessário 

criar uma base de dados no programa Cyclone para edição das nuvens de pontos. A terceira e quarta 

etapas são referentes à já mencionada edição, que consiste em limpeza de ruído e união das nuvens 

(ver figura 19).  

 

Fig. 18 – Fase de trabalho da nuvem de pontos e respetivas etapas 

 

3.4.1. 1ª ETAPA: PASSAGEM DOS DADOS RECOLHIDOS DO LASER SCANNER PARA O COMPUTADOR  

Este procedimento é relativamente semelhante à passagem de ficheiros armazenados numa pen drive 

ou num disco externo, na medida em que o laser scanner é também um equipamento de 

armazenamento, só que conectado pela Ethernet port ao computador em lugar da tradicional entrada 

Importação para Recap  

1ª Etapa 

Fase 3: Trabalho da nuvem de pontos 

Passagem dos dados recolhidos do laser scanner para o computador 

Criação de base de 

dados no Cyclone  
2ª Etapa 

Limpeza de ruído  3ª Etapa 

União de scans 4ª Etapa 
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USB. A ligação ao scanner é feita por uma entrada própria para o efeito, como se pode ver na figura 

abaixo. 

 

Fig.19 – Cabo de ligação ao computador e ligação ao scanner 

 

Contudo a Leica disponibiliza um programa, de nome “Pxx Data Copy”, sem o qual o equipamento e 

respetivo conteúdo não são detetados. O processo é bastante simples, tendo início no reconhecimento e 

ligação ao scanner. Depois de reconhecido o scan pelo programa, as pastas com os diferentes projetos 

ficam visíveis na barra lateral, podendo ser selecionados individualmente e transferidos para o 

computador ou outro dispositivo de armazenamento conectado ao mesmo (figura 21). 
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Fig.20 – Conexão do scanner ao computador. Transferência de dados 

 

3.4.2. 2ª ETAPA: IMPORTAÇÃO PARA RECAP. CRIAÇÃO DE BASE DE DADOS NO CYCLONE  

Os scans que na etapa anterior foram importados para o computador são ficheiros de nuvens de pontos 

crus, que têm de ser trabalhados. Nesta etapa detalha-se o procedimento de importação, desta feita 

para os programas de edição de nuvens. As aplicações aqui em causa são o Autodesk Recap 360 e o 

Leica Cyclone. 

No Cyclone, para que se possa trabalhar é necessário criar aquilo que se designa por Database. 
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Os passos a seguir são os ilustrados na figura abaixo (figura 22). A primeira decisão passa por escolher 

o servidor que se pretende utilizar. O servidor unshared, como o próprio nome indica, refere-se a 

bases de dados que não são partilhadas. O servidor shared faz de um dado computador o portador da 

base de dados que depois será partilhada em rede.  

Posteriormente procede-se à criação da base de dados, ou Database. É necessário criar uma base de 

dados por cada projeto que se pretenda realizar. Por projeto entenda-se o levantamento na sua 

globalidade e não os projetos criados no laser scanner, uma vez que um dado espaço pode requerer a 

divisão em vários projetos dentro do laser scanner. É altamente recomendável armazenar estas bases 

de dados num disco externo, numa estrutura cuidadosamente organizada, para não comprometer a 

velocidade de trabalho, visto que a memória que requer é considerável e tende a aumentar com o 

progresso do trabalho. Com o botão esquerdo do rato acede-se ao menu apresentado na primeira 

imagem do esquema. Uma vez na janela de configuração da base de dados, premindo o botão Add 

segue-se para uma janela que permite a escolha do local de armazenamento da base de dados. 

Escolhido o destino, na parte inferior da janela o utilizador escreve o nome que pretende dar, 

carregando em “Abrir”, seguido de um segundo click em “Abrir”. A primeira ação cria a pasta com o 

nome atribuído no local designado, a segunda é responsável por gerar o projeto. Para concluir a 

operação basta, na janela Add Database, premir ok e a base de dados será criada. 
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Fig. 21 – Criação de uma base de dados 

 

Uma vez criada a base de dados é necessário importar o seu conteúdo. Para isso basta abrir a base de 

dados, que contém no seu interior uma pasta, na qual serão inseridas as nuvens de pontos. Premindo o 

botão esquerdo do rato nessa mesma pasta, seleciona-se a opção Import ScanStation Data, seguido de 

Import ScanStation Project. Seleciona-se a pasta transferida do laser scanner e após seleção de 

algumas definições de importação, as nuvens de pontos ficam guardadas dentro da base de dados. 

Seguindo todos estes passos, ilustrados na figura 23, tem-se o projeto na íntegra, pronto a ser 

trabalhado. 
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Fig.22 - Importação das nuvens de pontos para a base de dados 

 

Voltando à já mencionada janela de “Configuração da Base de Dados”, existem dois comandos cuja 

explicação é relevante. Os comandos em causa são o Delete e Destroy, que pela sua similaridade 

podem causar alguma confusão. O primeiro, Delete, elimina os ficheiros presentes na base de dados. 

Fazendo Add e selecionado o ficheiro de extensão “.imp” anteriormente criado, o projeto é reposto. 

Por outro lado, Destroy é um comando de carácter permanente, que apaga tudo na base de dados e 
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todos os ficheiros relativos ao projeto no Cyclone, incluindo o de extensão “.imp”. Por ser algo 

irreversível o programa pergunta mais do que uma vez se o utilizador quer mesmo executar a 

operação, para assegurar que o utilizador está ciente da sua opção. 

No Register do programa Cyclone é possível unir dois ou mais projetos criados de forma distinta no 

momento do levantamento. Apenas é necessário que se insiram os projetos que se pretendem juntar 

numa mesma base de dados. Posteriormente, aquando da união dos scans (processo que será detalhado 

mais à frente), todos os scans dos diferentes projetos estarão disponíveis para unir, combinando-se 

num só.  

Em alternativa ao Cyclone existe ainda o programa da Autodesk, o Recap 360. Este programa não 

consegue importar ficheiros de nuvens de pontos no seu formato original. Como tal a abordagem 

seguida no contexto desta tese, uma vez que não se tratou do software utilizado, foi fazer exportação 

de um ficheiro a partir do Cyclone e depois importação para Recap.  

 

3.4.3. 3ª ETAPA: LIMPEZA DO RUÍDO  

Com a base de dados criada e com o projeto na íntegra no programa, está estabelecida a base de 

trabalho que são as nuvens de pontos no seu estado mais cru. Contudo, como já foi atrás mencionado, 

este estado não é adequado para a modelação quando existem fins que vão para lá da modelação, 

sejam estes análises energéticas, controlo de qualidade ou qualquer outra aplicação referente à 

indústria da construção. 

A alteração deste estado é aqui designada por limpeza de ruído. Ruído é tudo aquilo que retira valor à 

nuvem de pontos, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do espaço a modelar, sendo frequentemente 

fruto de erros. Nos levantamentos realizados no decorrer deste trabalho, os erros que mais vezes 

ocorreram foram pontos referentes a objetos em movimento, nomeadamente pessoas e carros, e 

objetos pertencentes à obra que não fazem parte do corpo do edifício, como andaimes e outros 

materiais para execução da obra, bem como veículos estacionados.  

O primeiro passo, passa por criar um modelspace para cada uma das nuvens de pontos capturada. O 

modelspace resulta no fundo de uma alteração do controlspace. O controlspace trata-se da nuvem de 

pontos de base, a partir da qual se podem criar variantes, em diferentes separadores.  

Depois de criados, os modelspace deverão ser limpos individualmente. Assim consegue-se eliminar 

ruído proveniente de cada estação. Para tal começa-se por abrir um dado modelspace. Já no temporary 

modelspace, idealmente deve-se orientar a vista a partir da origem do referencial da nuvem, 

utilizando-se o comando S, para entrar no modo seek, seguido de Shift juntamente com o botão 

esquerdo do rato. Para iniciar a remoção propriamente dita, a opção fence (polygonal é o exemplo de 

fence apresentado na figura 24, mas não o único) tem de ser selecionada. O que esta ferramenta faz, é 

permitir delimitar uma dada superfície, neste caso em particular, com o propósito de eliminar os 

pontos que se encontrem no interior deste limite. Esta é a metodologia para a remoção dos pontos 

indesejados, que deve ser repetida para cada um dos “ruídos” encontrados, em cada um dos 

modelspace.  
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Fig. 23 – Limpeza de ruído 
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São de salientar, porém, alguns cuidados a ter nesta limpeza. Um primeiro tem a ver com o facto de, 

admitindo que numa dada perspetiva se seleciona a fence que delimita um dado conjunto de ruído a 

remover, ao eliminar o que está no interior está-se a eliminar todos os outros pontos capturados atrás 

dessa superfície segundo a perspetiva em causa. O segundo, é o cuidado que se deve ter em assegurar 

que não se apaga uma dada região em todos os scans existentes, por forma a que ao unir os diferentes 

scans, haja pelo menos um capaz de nos dar informações sobre a geometria presente em cada parte do 

edifício levantado.  

Ainda antes da passagem ao procedimento de união das diferentes nuvens, existe um conjunto de 

passos a seguir para assegurar uma união correta dos elementos atrás trabalhados. Para tal explicitam-

se, em seguida, dois procedimentos alternativos.  

Em ambas as variantes do método, concluída a limpeza do modelspace, o mesmo tem de ser passado 

para o controlspace, dado que é a este que o REGISTER/UNIFY vai buscar a informação para a junção 

dos scans. 

A isto segue-se o comando Set Scanworld Default Clouds, que assegura que a nuvem apareça com a 

limpeza já feita nas duas janelas de visualização do Register (para a união de nuvens). Todo e qualquer 

modelspace criado a partir deste instante virá já como uma nuvem limpa. 

 

3.4.4. 4ª ETAPA: UNIÃO DE SCANS  

As nuvens de pontos quando separadas, apesar de limpas, pouca utilidade têm uma vez que geralmente 

o seu fim é a modelação. 

O processo de união propriamente dito tem início através do comando Create Registration. Este 

comando inicia o processo de união das diferentes nuvens. Ao criar um novo registo é gerado um novo 

ambiente de trabalho onde o utilizador pode proceder à junção das nuvens de pontos recolhidas em 

campo, através de um processo semimanual que será detalhado nos parágrafos seguintes.  

Existem duas formas de unir scans no Cyclone que são executadas uma após a outra. A primeira são 

os designados Constraints manuais. O que acontece é que é pedido ao próprio utilizador que indique 

manualmente pontos em comum entre os vários pares de scans, até que todos os scans sejam unidos. 

Indicam-se três pontos por cada par de scans, um por cada eixo do referencial tridimensional x, y e z, 

uma vez que o objetivo deste procedimento é obter um referencial comum para todas as nuvens de 

pontos.  

Concluído este procedimento manual, segue-se um com a mesma finalidade mas automático. O que o 

programa faz é procurar mais pontos, com base naquilo que o utilizador já definiu, por forma a 

aumentar o rigor da união. Há um limite de 250 uniões, que não é excedido por defeito, não sendo 

aparentemente alterável nas definições. Para tal o programa deteta todas as uniões possíveis e dessas 

faz uma filtragem, aproveitando as 250 melhores, por outras palavras, as 250 uniões que tornem o erro 

o menor possível.  

O comando Register é acionado para a criação de um Registration no final, em que temos uma janela 

com todas as nuvens unidas. 

Freeze, serve para que o Registration não se altere, impedindo que se acrescentem mais scans 

posteriormente. Quando se utiliza o comando Unfreeze, os modelspace dentro do Registration são 

eliminados, ficando apenas o modelo resultante unido, mas com ruído. 
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Já com a nuvem final, é necessário fazer nova limpeza. Esta nova limpeza é feita nuvem a nuvem, para 

remover ruído pós junção. É uma operação fundamental, uma vez que existe sempre possibilidade de 

não serem detetados todos os ruídos na primeira limpeza ou haver ruídos que só depois da união de 

todas as nuvens se tornam percetíveis. Uma vez que agora, ao contrário do que acontecia 

anteriormente, se está a lidar com várias nuvens em simultâneo, a abordagem terá de ser ligeiramente 

diferente. O processo consiste em selecionar um ponto de uma dada nuvem, tornando-a visível. Com a 

nuvem selecionada, recorre-se ao comando Hide Unselected Clouds que, como o próprio o nome 

indica, oculta todas as nuvens que não a destacada que contêm o ponto selecionado inicialmente. Já 

apenas com a referida nuvem, apagamos com o procedimento atrás detalhado. Para se voltar à nuvem 

base (combinação das várias nuvens) basta utilizar o comando Show Hidden Clouds. A figura 24 

mostra este procedimento de limpeza aqui descrito. 
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Fig. 24 - Limpeza de nuvem de pontos unida 
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3.5. MODELAÇÃO SOBRE A NUVEM DE PONTOS 

A modelação é a fase final do processo. Com recurso a programas como o Revit da Autodesk, é 

possível manipular as nuvens de pontos previamente tratadas de modo a obter modelos 3D. Estes 

modelos 3D podem ter diferentes níveis de desenvolvimento e de detalhe, conforme explicado no 

Estado da Arte da presente dissertação.  

Neste sub capítulo serão discutidas as metodologias de passagem de um ficheiro de nuvem de pontos 

para Revit e posterior modelação com base na informação importada. No que diz respeito à modelação 

será debatida uma possível abordagem, não devendo ser assumida como abordagem única ao 

problema. A abordagem pode inclusivamente ser diferente dependendo do resultado final pretendido, 

sendo que o exemplo dado será para um modelo de LOD baixo.  

A versão do Revit utilizada para efeitos demonstrativos é a de 2017. 

O fluxo abaixo apresentado (figura 26) ilustra as etapas em que se subdivide esta fase da modelação. 

 

Fig.25 – Fase de modelação sobre nuvem de pontos e respetivas etapas 

 

3.5.1. 1ª ETAPA: CRIAÇÃO DO FICHEIRO REVIT. IMPORTAÇÃO DA NUVEM DE PONTOS.  

Trabalhada a nuvem no Cyclone é necessário fazer com que esta chegue até ao Revit, para que se 

possa modelar por cima da mesma.  

O procedimento começa com a criação de um ficheiro de projeto, como se faz com qualquer outro 

trabalho em Revit (figura 27). Na criação de um novo projeto, existem quatro templates principais dos 

quais podemos escolher: Construção; Arquitetura; Mecânico e Estrutural. As diferenças entre estes 

residem sobretudo nas definições e famílias existentes, particulares de cada um. Estas são 

particularidades que podem ser alteradas pela adição de novas famílias, por exemplo, podendo-se 

inclusivamente integrar diferentes tipos de projeto num só.  

Para a explicação dos procedimentos, e mais tarde para o caso de estudo, o template escolhido foi o 

Construction template, uma vez que o modelo em causa não tem propriamente um propósito pós 

modelação.  

Modelação  

1ª Etapa 

Fase 4: Modelação sobre a nuvem de pontos 

Criação do ficheiro Revit. Importação da nuvem de pontos. 

2ª Etapa 
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Fig. 26 – Criação de um ficheiro Revit 

 

Criado o projeto é necessário importar a nuvem limpa que se encontra no Cyclone. O procedimento 

adotado passou pelo download de um plug-in da Leica Geosystems de nome Cloudworx. O que este 

plug-in faz é, no fundo, facilitar o trabalho com nuvens de pontos, fornecendo ferramentas que 

facilitam a criação de modelos com base em nuvens de pontos mas numa interface de trabalho já 

familiar que é o Revit. 

Com o plug-in descarregado e já no separador Cloudworx, acionou-se o comando Import MS View. 

Este comando permite ao utilizador chamar o Cyclone e respetivos projetos. A partir daí basta ir à base 

de dados correspondente ao projeto pretendido e selecionar a modelspace view referente ao modelo 

unido e limpo. Selecionadas as unidades de distância, neste caso Feet, para que a escala se mantenha, 

passados alguns segundos tem-se a nuvem de pontos tal e qual se encontrava no Cyclone, tal como se 

pode observar no esquema abaixo (figura 28). 

 

Fig. 27 – Importação de nuvem de pontos para o Revit 
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3.5.2. 2ª ETAPA: MODELAÇÃO  

Para efeitos de modelação, não existiram grandes diferenças a nível de procedimentos adotados na 

criação de um modelo com nuvem de pontos ou se esta não existisse. 

Em termos de arquitetura os comandos utilizados, foram o Walls, Floor e Ceiling, presentes no 

separador Architecture. 

A nuvem de pontos é sem dúvida uma grande ajuda, na medida em que evita a necessidade de 

interpretação de plantas, cortes e alçados, bem como medições, processos que inevitavelmente 

acarretam consigo a possibilidade de erro. Contudo, quando se importa a nuvem de pontos para o 

programa, existem as diferentes vistas e uma perspectiva 3D, mas não estão atribuídos níveis. A 

criação de níveis seria então a primeira ação recomendada para facilitar o trabalho de modelação 

posterior, uma vez que se consegue balizar o começo e o fim dos elementos de forma mais rigorosa. 

Para a criação dos níveis, basta com uma das Elevations activada (North, East, West ou South), no 

separador Architecture, acionar o comando Level (figura 29). Uma vez selecionado basta visualmente 

identificar o nível pretendido, por oposição à habitual introdução de valores referentes à altura no 

nível.  

 

Fig.28 – Criação de níveis no Revit 

 

Uma segunda recomendação, que também se considera relevante, é a utilização da funcionalidade 

Section Box (figura 30). Esta é selecionável nas propriedades da vista 3D do projecto, no separador 

Extents. A Section Box permite reduzir a quantidade de pontos presentes no ecrã, o que facilita a 

interpretação da informação gráfica, por não se tratar de um ambiente de modelação tão caótico.  
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Fig. 29 – Criação e aplicação de uma Section Box 
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4 
Caso de estudo 

 

 

4.1 Introdução 

Este estudo passa pela análise de durações, daquelas que são as principais fases de execução de 

trabalhos no que diz respeito à utilização de laser scannner. As fases em causa são as mesmas que 

foram anteriormente detalhadas, seguindo-se agora uma particularização dos procedimentos a uma 

utilização específica. Os tempos apresentados deverão ser sempre tomados como uma referência e 

nunca como valores definitivos. Vários são os fatores que podem influenciar os seus valores, desde 

condicionantes dos próprios locais, do utilizador ou até do próprio equipamento, quer o scanner, quer 

o equipamento de escritório. Diferentes equipamentos possuem diferentes capacidades de 

levantamento, bem como diferentes propriedades que podem ou não ser as apresentadas. No final da 

fase 2 e nas fases 3 e 4, estas considerações são particularmente relevantes. 

Para a análise dos tempos de levantamento e de limpeza, os tempos apresentados são referentes a um 

edifício público situado na região do Grande Porto. A globalidade do espaço varrido é composto por 

dois níveis distintos exteriormente, e por outros dois interiormente. O espaço interior é subterrâneo e 

destinado a uma grande afluência de veículos e pessoas. O espaço exterior encontra-se acima do 

interior, com um nível à cota da rua e um outro a uma cota ligeiramente superior que funciona como 

praça. Este espaço será designado como espaço A. 

No que diz respeito à modelação dos elementos recolhidos, optou-se por avaliar um segundo espaço, 

desta feita o Laboratório de Construções Civis da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

Este é um espaço que apresenta, na sua totalidade, apenas um nível interior. Uma caracteristica 

interessante deste espaço é a diversidade de obstáculos que apresenta o que, apesar de não ser aqui 

alvo de uma extensa análise, obrigou a um levantamento pensado por forma a assegurar pontos 

comuns entre estações. A escolha deste espaço para efeitos de modelação, prende-se com o menor 

poder de processamento requerido por se tratar de um modelo de muito menor escala. Como tal, e 

dado que o foco desta dissertação não é a aplicação do modelo resultante, mas sim, todo o 

procedimento até à conclusão do mesmo, não se sentiu a necessidade de recorrer a computadores mais 

poderosos para a execução desta fase. Este será designado como espaço B.  

De salientar que as durações apresentadas são fruto do trabalho de uma equipa pequena, constituída 

por dois elementos, incluindo o autor. Os elementos referidos são pessoas que vêem neste trabalho os 

seus primeiros contactos com o equipamento e com a metodologia proposta. Por último, 

consideraram-se 8 horas de trabalho diárias para a contabilização das durações.  
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4.2. Planeamento 

O planeamento, enquanto fase basal, apesar de aparentemente ser um procedimento simples, não 

deverá ser descurado. Erros nesta fase poderão ser motivo de atrasos muito mais severos em fases 

determinantes dos trabalhos, sendo o custo associado significativamente maior.  

Para a fase de planeamento, o tempo gasto neste caso em particular foi de uma semana, considerando 

todas as etapas envolvidas. A distribuição do tempo pelas diferentes fases é ilustrada na tabela que se 

segue. Cada etapa terá direito a uma análise individual, que visa justificar os tempos atribuídos, 

através daquela que foi a perspetiva de trabalho adotada.  

É importante fazer notar que esta fase foi estudada para o Espaço A. Contudo, é importante ressalvar 

que nesta fase a diferença entre espaços de dimensões diferentes não seria particularmente 

significativa. Optou-se por fazer das visitas a unidade de referência, uma vez que é difícil contabilizar 

com rigor os tempos gastos quando se está perante variáveis altamente incertas como é, por exemplo, 

o trânsito. 

Tabela 1 – Durações das etapas do planeamento 

Visita ao local. Análise da planta 2D 2 visitas  

Localização e ordem das estações 2 visitas 

Definições para cada estação. 

Escolha do período de levantamento 

3 visitas 

Segunda visita ao local 1 visita 

 

4.2.1. 1ª ETAPA: VISITA AO LOCAL. ANÁLISE DA PLANTA 2D  

Na tabela anterior, a esta etapa foi atribuída uma duração global de duas visitas. Apesar da divisão 

indicar que seriam três o número de visitas ao local, a análise da planta pode ser feita no local durante 

a segunda visita. 

Tabela 2 – Durações da visita ao local e análise da planta 2D  

Visita ao local 2 visitas 

Análise da planta 2D 1 visita 

 

Atendendo às grandes dimensões do espaço A, duas visitas foram necessárias para apontar todos os 

aspetos de relevo para o levantamento a executar. Uma visita seria suficiente para uma equipa mais 

experiente, com o mesmo número de elementos e para um espaço de igual área. O tempo aqui gasto 

também poderia ser ou não alvo de redução consoante houvesse ou não necessidade de captar todo o 

espaço, atendendo ao fim em vista.  

A análise da planta requer apenas uma visita pela sua simplicidade, dado que proporciona uma vista 

imediata de todo o espaço de forma quase instantânea. Neste caso foi feita uma primeira análise antes 

da visita ao local, para prestar especial atenção a algumas situações mais particulares, e uma outra 

durante a segunda visita.  
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4.2.2. 2ª ETAPA: LOCALIZAÇÃO E ORDEM DAS ESTAÇÕES / 3ª ETAPA: DEFINIÇÕES PARA CADA ESTAÇÃO. 

ESCOLHA DO PERÍODO DE LEVANTAMENTO 

Na elaboração deste capítulo e do trabalho prático, optou-se por juntar estas duas etapas numa só uma 

vez que do ponto de vista de execução elas foram realizadas em simultâneo por haver uma relação de 

dependência. A Tabela 1 dá conta de duas visitas para a localização e ordenamento das estações e 3 

visitas para as definições para cada estação e escolha do período de levantamento. 

Convém desde já alertar que estas durações estão de facto corretas em termos individuais, mas na 

globalidade a duração das duas são três visitas, estando previstas duas visitas que são de realização em 

simultâneo. 

A localização e ordem das estações foram feitas por forma a não haver espaços não captados e 

assegurando o menor tempo de transporte possível entre estações que, cumulativamente, se traduz 

numa redução do tempo global de levantamento. Por outro lado, e como já foi previamente 

mencionado, a ordem visou facilitar o processo de união das nuvens em escritório. 

A escolha das definições e da altura ideal para execução do levantamento acabaram por se associar. A 

primeira porque, seguindo a lógica exposta no capítulo anterior, em espaços cuja distância do scanner 

aos objetos era menor optou-se por uma resolução menor. Isto acontece porque menor resolução 

implica menor tempo de levantamento, sendo em muitos casos praticamente impercetível a diferença 

de resolução imposta. Como tal, só se esteve em condições de atribuir definições estação a estação 

depois de fixadas as suas posições em planta. A altura do dia para a execução interferiu sobretudo com 

a escolha de propriedades de iluminação. Contudo, recomenda-se que estas sejam decididas no 

momento do levantamento, atendendo ao número algo reduzido de opções que fazem desta uma 

decisão relativamente rápida. Aquando da realização deste procedimento não foi este o caso, 

procedendo-se no local a alterações das propriedades pré-definidas na fase de planeamento. Para os 

espaços interiores, sem qualquer vão envidraçado para o exterior, conhecido o tipo de iluminação 

(quente ou fria) torna-se irrelevante a altura do dia em que é feito o levantamento. 

 

4.2.3. 4ª ETAPA: SEGUNDA VISITA AO LOCAL 

Nesta segunda visita ao local apenas se prevê uma visita. Isto acontece por se tratar de um local que já 

era conhecido, e se os passos anteriores tiverem sido realizados com o rigor e cuidado necessários, não 

se esperam alterações de maior.  

 

4.3. Medições 

4.3.1. 1ª ETAPA: MONTAGEM DO TRIPÉ / 2ª ETAPA: LIGAR LASER SCANNER. NIVELAMENTO 

Quando se parte para o trabalho de campo o primeiro procedimento é, naturalmente, a montagem da 

estação. Embora se trate de um tempo com pouca expressão, comparativamente a outros aqui 

discutidos, a sua inclusão é obrigatória. Esta obrigatoriedade advém parcialmente da evolução 

verificada com a prática no que compete à facilidade de montagem. 

Na tabela que se segue (tabela 3) são considerados os tempos médios para toda a montagem. Isto 

inclui montagem do tripé a partir da condição em que é posto para arrumação, extração do scanner da 

caixa, iniciação do sistema e nivelamento completo. Os tempos apresentados referem-se a diferentes 

fases de montagem. Existe a montagem nas primeiras fases deste estudo, em que se tratava 

essencialmente de uma aprendizagem, sendo a montagem um processo pouco intuitivo e ineficiente. 
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Depois a montagem já com algum historial prático, prática essa que se vê refletida na diferença de 

tempo. Na última linha, a troca de estações refere-se precisamente aos momentos de transição de uma 

estação para a seguinte, em que apenas é efetuada uma montagem parcial. Foram realizados dez 

ensaios para a estimativa de cada um dos tempos médios apresentados, conforme apresentado no 

Anexo A. 

Tabela 3 – Tempos médios de montagem e troca de estação 

Montagem em fases Iniciais 

Tempo médio 3 minutos e 7 segundos 

Montagem total com prática 

Tempo médio 1 minuto e 44 segundos 

Troca entre estações 

Tempo médio 46 segundos 

 

Nas tentativas de montagem iniciais uma das primeiras dificuldades encontradas foi o ajuste das tiras 

que se encontram debaixo da base onde se dá o encaixe do scanner. Com as seguintes montagens 

concluiu-se que era mais vantajoso deixar as mesmas já apertadas para que depois fossem apenas 

necessários pequenos ajustes. De resto o procedimento manteve-se essencialmente o mesmo, 

verificando-se uma progressiva facilidade de montagem com a habituação ao equipamento. 

Na troca entre estações a recomendação deixada, pela experiência de campo obtida, é uma 

desmontagem parcial da estação. Esta consiste em voltar a colocar a pega no scanner e dissociar o 

mesmo do tripé. Quanto ao tripé, idealmente, deve ser transportado tal e qual se encontra por forma a 

evitar a sua total montagem de cada vez que se troca de estação. Assim, uma troca de estação implica 

apenas o encaixe do scanner no tripé e nivelamento, essencialmente do scanner, com algum eventual 

ajuste menor do tripé, após a colocação do equipamento no local onde se deve realizar o levantamento, 

caso seja necessário. 

 

4.3.2. 3ª ETAPA: SELEÇÃO DAS DEFINIÇÕES / 4ª ETAPA: INÍCIO DO SCAN 

Este espaço é destinado à análise da terceira e quarta etapas da fase de medições, incidindo a análise 

de tempos sobre o levantamento propriamente dito. Sendo provavelmente uma das etapas mais 

importantes de todo o processo, o levantamento é também a parte em campo mais demorada, 

requerendo por isso uma análise detalhada. Para obter uma maior amplitude de resultados, com 

variadas definições, optou-se por usar como estudo nesta secção o Espaço A. Abaixo (tabela 5) é 

exposto o tempo global gasto em todos os varrimentos efetuados, para o completo levantamento do 

espaço A. Os tempos por estação apresentam-se em anexo, mais precisamente no Anexo B. 

Seguidamente encontram-se resumidas na tabela 4 as funções de cada um dos parâmetros, permitindo 

assim o leitor tenha uma visão mais nítida da sua importância. 

Tabela 4 - Descrição de variados parâmetros associados ao levantamento 

Parâmetros Descrição 

Resolução 

Indica o intervalo em mm a que são 
captados os pontos, tanto na vertical 

como na horizontal, quando a máquina 
está a uma distância de 10m do objeto. 
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Menor valor corresponde a maior 
precisão e maior número de pontos. 
Quanto maior a distância do scanner 
ao objeto menor o número de pontos 

captado. 

Qualidade 

O que um scanner faz é captar vários 
pontos, dos quais se faz uma média 

por forma a obter um dado ponto. 
Maior qualidade faz com que o 

scanner rode mais lentamente o que 
permite captar mais pontos, conferindo 
maior precisão aos pontos captados. 

White Balance 

Função utilizada antes ou depois da 
captura de imagens e que permite que 

os objetos brancos, sejam 
reconhecidos. Isto é necessário porque 

ao contrário do que acontece com o 
ser humano, que reconhece o branco 
em diferentes cenários de iluminação, 

o mesmo já não se verifica nas 
câmaras. 

Image Resolution 

Define o número de pixels na 
horizontal e na vertical para uma dada 
imagem. Resoluções mais elevadas 

levam mais tempo mas também 
permitem um zoom maior na vista 

panorâmica. 

HDR 

High Dynamic Range (ampla faixa 
dinâmica), é um modo de imagem que 

tem por objetivo alargar o alcance 
dinâmico, ou seja, a razão entre o 

valor mais claro e o mais escuro de 
uma imagem. O que o scanner faz é 

combinar imagens captadas com 
exposições diferentes e combina-as. 

 

O tempo apresentado refere-se ao tempo de scan mais o tempo de levantamento fotográfico, tal como 

estimado pelo equipamento. A separação dos termos ocorre uma vez que são funcionalidades 

diferentes, executadas sequencialmente. Existem alguns parâmetros dos acima mencionados que 

influenciam a duração. A resolução e a qualidade, quanto maiores forem, maior vai ser o tempo do 

scan. Por resolução maior, como foi explicado anteriormente, entende-se menor espaçamento entre 

pontos varridos, logo menor valor numérico na seleção. Por outro lado, na recolha das imagens 

fotográficas, a resolução de imagem e o HDR são os parâmetros que têm impacto na duração da tarefa.  

De seguida (tabela 5) apresenta-se o tempo total despendido para levantamento do edifício A. 

Tabela 5 – Tempo total de levantamento do espaço A 

Levantamento - Espaço A 

Tempo global de scan 9h16m18s 

 

Como referido inicialmente, e agora confirmado, a duração deste procedimento é de facto 

significativa. Nove horas, dezasseis minutos e dezoito segundos, foi o tempo total de levantamento. 

Isto exclui outros tempos, como os de montagem e escolha de definições, bem como eventuais 
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contratempos. Está-se a falar de dois dias de trabalho. Porém, uma vez que o espaço se encontrava em 

fase de acabamentos aquando do levantamento, com trabalhadores, equipamento e horários muitas 

vezes condicionantes, este período acabou por se estender para 6 visitas ao local, duas delas de manhã 

e de tarde, com horário de encerramento de trabalhos obrigatório por volta das dezassete horas e trinta 

minutos e abertura a partir das nove horas. Duas visitas foram só de manhã e outras duas da parte da 

tarde. Este número, aparentemente excessivo, de visitas deve-se a uma reestruturação do planeamento 

feito, devido a áreas que se tornaram inacessíveis ou lapsos e erros no levantamento, apenas detetados 

no regresso ao escritório. 

Existem ainda dois aspectos a comentar. Um primeiro prende-se com a disparidade entre a estimativa 

do tempo dada pelo aparelho e o tempo real de recolha de dados. Em nenhum dos levantamentos 

executados o tempo estimado pelo equipamento coincidiu com o valor cronometrado. A diferença foi 

sempre a mesma, com ligeiras diferenças derivadas de imprecisões na medição dos tempos. Os atrasos 

verificados foram entre 3 minutos e 42 segundos e 3 minutos e 47 segundos. 

Outro ponto a salvaguardar é a utilização ou não do parâmetro HDR. Se não for cautelosamente 

averiguada, a sua selecção pode tornar as imagens completamente inutilizáveis. Assim recomenda-se a 

sua utilização quando o espaço tem poucas fontes luminosas, de modo a melhor redistribuir a 

luminosidade por toda a área. Isto também é algo a ter em conta, dada a diferença de tempos que para 

uma mesma seleção de definições se verifica com ou sem HDR. A diferença registada é de 

precisamente 2 minutos e 29 segundos. 

 

4.4. Trabalho da nuvem de pontos 

A fase de escritório é a par do levantamento, uma das fases mais demoradas de todo o processo. 

Novamente se destaca o impacto que um bom planeamento pode ter nesta fase, contribuindo 

indiretamente para a duração global. 

Uns dos grandes requisitos desta metodologia de levantamento são os significativos recursos 

informáticos que exige. Para ser trabalhável, a informação requer um elevado poder de processamento 

do computador, bem como uma capacidade de armazenamento considerável. Como tal, torna-se 

relevante comparar as diferenças entre dois computadores de capacidades distintas para que se tornem 

evidentes os requisitos e como estes podem ou não comprometer a execução dos trabalhos. Na tabela 

que se segue (tabela 6) indicam-se as especificações de um computador A, fixo, comprado peça a peça 

especificamente para este fim, e de um segundo computador B, portátil, de uso corrente, disponível já 

completo, em qualquer loja de artigos informáticos. 

Tabela 6- Especificações dos computadores usados 

Computador A 

Memória RAM 32 GB DDR4 

Processador Intel Core i7-6700K 4.00 GHz 

Armazenamento SSD 500GB + HDD 1TB 

Computador B 

Memória RAM 8 GB DDR4 

Processador Intel Core i5-6300HQ 2.30 GHz 
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Armazenamento HDD 1TB 

 

Mais uma vez, o estudo neste capítulo incidirá sobre o espaço A, para que se possa obter um 

espectro alargado de resultados.  

 

4.4.1 1ª ETAPA: PASSAGEM DOS DADOS RECOLHIDOS PARA O COMPUTADOR 

A passagem dos dados recolhidos para o compuatdor é um processo que consome algum tempo e 

como tal não poderia ser dispensada uma análise ao mesmo. Os resultados obtidos são os abaixo 

tabelados (tabela 7). 

Tabela 7 – Passagem dos dados do scanner para o computador 

Passagem dos dados recolhidos para o PC 

Computador A 26 minutos e 31 segundos 

Computador B 33 minutos e 24 segundos 

 

O computador A, como seria de esperar teve um desempenho melhor, com uma diferença de seis 

minutos e cinquenta e três segundos relativamente ao computador B. A diferença, embora percetível, 

não é tão expressiva como noutras fases do processo, podendo esta ser atribuída ao diferente poder de 

processamento que existe nos dois computadores. 

 

4.4.2 2ª ETAPA: IMPORTAÇÃO PARA CYCLONE 

No computador A o tempo de importação contabilizado foi inferior a uma hora, aproximadamente 

cinquenta e oito minutos. Por outro lado, para a mesma operação, realizada com recurso ao 

computador B, a duração aumentou para nove horas e vinte e quatro minutos, como está explicitado na 

tabela 8. Uma vez mais o poder de processamento é um fator de peso. 

Tabela 8 – Importação do projeto para o Cyclone  

Importação para o Cyclone 

Computador A < 1 hora 

Computador B 9 horas e 24 minutos 

 

A diferença é particularmente acentuada dada a complexidade do projeto em causa. Num projeto de 

menor escala a diferença não se faria sentir tanto. 

A tabela seguinte (tabela 9) apresenta os requisitos mínimos, bem como os requisitos recomendados 

pela Leica para a operação do Cyclone.  
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Tabela 9 – Requisitos do Cyclone 

Especificações mínimas 

Memória RAM 2 GB (4GB para Windows Vista ou 

Windows 7) 

Processador 2 GHz Dual Core 

Armazenamento 40 GB 

Especificações recomendadas 

Memória RAM 32 GB 

Processador 3.0 GHz Quad Core com Hyper-

threading  

Armazenamento SSD 500 GB 

 

Com base nos tempos obtidos e nos requisitos acima ilustrados, é possível perceber a importância de 

um Solid State Drive, uma vez que permite um acesso mais rápido ao disco. Como tal, recomenda-se a 

combinação presente no computador A com um SSD para execução dos programas de trabalho e um 

Hard Drive Disk para armazenamento. Assim, colmata-se a menor capacidade de armazenamento que 

os SSD têm, acelerando simultaneamente os processos.  

 

4.4.3 3ª ETAPA: LIMPEZA DO RUÍDO/ 4ª ETAPA: UNIÃO DE SCANS  

Os resultados que se apresentam são para o já especificado computador A, ao qual está associada uma 

maior capacidade de resposta. Maior capacidade de resposta está associada a uma maior velocidade de 

trabalho em escritório.  

Também é importante ressalvar que um projeto desta escala precisa de um computador com uma 

grande memória RAM para ser trabalhado no software em causa (Cyclone). Segundo experiências 

realizadas, mesmo um computador com 16GB de RAM não é ideal, uma vez que a manipulação se 

torna lenta e pouco eficiente.  

Atualmente este processo é manual na sua íntegra, pelo que os tempos associados são também de 

grande expressão na duração global. Por outro lado, a determinação do que é ou não ruído, daquilo 

cuja remoção é estritamente necessária, requer discussão entre as diferentes pessoas envolvidas, dado 

que varia com o objetivo final do modelo. A aptidão e destreza de quem opera pode influenciar 

drasticamente os valores aqui apresentados, pelo que mais uma vez se reforça a ideia de que estes 

valores devem ser tomados apenas como uma referência e não como valores absolutos.  

A tabela seguinte (tabela 10) apresenta um formato e uma sequência iguais aos da anteriormente 

apresentada no subcapítulo 4.3.2, dizendo respeito ao espaço A, para tornar mais fácil uma eventual 

leitura por levantamento, estando a sua versão completa disponível para consulta no Anexo C.  

Tabela 10 – Tempo global de limpeza da nuvem de pontos do espaço A 

Limpeza de ruído - Espaço A 

Tempo global de limpeza 43h39m52s  
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Quarenta e três horas, trinta e nove minutos e cinquenta e dois segundos foi o tempo total despendido 

nesta limpeza. Isto equivale a mais de cinco dias de trabalho, apesar do computador em causa cumprir 

os requisitos recomendados.  

À medida que as limpezas foram realizadas notou-se uma capacidade progressivamente maior de as 

executar, sendo a prática um fator altamente decisivo numa operação de cariz tão manual como esta.  

A escala do espaço face o número de elementos que compuseram a equipa de trabalho tem também 

influência. Na primeira limpeza, antes da união, a subdivisão do projeto por vários membros pode 

reduzir substancialmente o tempo consumido. 

Mais uma vez se reforça a importância de um planeamento rigoroso e cuidado. Na tabela em anexo é 

visível que cada ensaio corresponde a mais de cinquenta minutos de trabalho de limpeza, com uma 

estação a mais ou a menos a causar um impacto significativo em termos de duração global.   

De fazer notar que as estações cuja duração de limpeza foi zero, correspondem a estações sem ruído, 

que não necessitaram de qualquer intervenção. 

 

4.5. Modelação sobre a nuvem de pontos 

4.5.1. 1ª ETAPA: IMPORTAÇÃO DA NUVEM DE PONTOS 

O processo de importação é uma ínfima parte daquilo que é a modelação. Não obstante, foi feita uma 

recolha das durações de importação da nuvem de pontos do edifício A, para os computadores A e B 

atrás especificados, por forma a avaliar o impacto que a performance tem no processo. Os resultados 

obtidos apresentam-se, seguidamente, na tabela 11. 

Tabela 11 – Duração da importação da nuvem de pontos do Cyclone para o Revit 

Importação da nuvem de pontos do Cyclone para o Revit 

Computador A 13 segundos 

Computador B 1 minutos e 26 segundos 

 

Mais uma vez é clara a diferença entre os dois computadores, com o computador B a ser mais de seis 

vezes mais lento a executar a tarefa. Isto deve-se essencialmente às diferenças entre processadores e 

em parte ao já discutido SSD, à semelhança do que já se verificou também na fase anterior. 

 

4.5.2. 2ª ETAPA: MODELAÇÃO  

A modelação propriamente dita é, a par da limpeza da nuvem de pontos, a etapa que mais tempo 

requer no que concerne ao trabalho de escritório.  Esta etapa pode ter uma duração variável uma vez 

que depende de variados fatores. 

O primeiro fator do qual depende, à semelhança do que se tem verificado em todas as outras etapas 

referentes ao trabalho de escritório, é do computador em causa. Um programa de modulação como o 

Revit por si só já requer algum poder de processamento para ser manipulado com conforto e fluidez. 

Quando é feita a importação de uma nuvem de pontos para o mesmo, esses requisitos aumentam.  
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Outro factor de relevo é a experiencia do modelador. Tal como também se destacou na limpeza de 

ruído, também aqui a experiência do profissional em causa pode ser determinante, não só na qualidade 

final do modelo, como na rapidez com que este é concebido.  

O tamanho da nuvem de pontos que é importada como base e o tratamento de que é alvo, são aspectos 

a ter em conta. Por um lado, uma nuvem de maiores dimensões e menos tratada representa um maior 

peso em termos de ficheiro, pelo que a máquina se torna menos ágil no seu processamento. Por outro 

lado, uma nuvem nestas condições é também menos útil como base para a modelação, dificultando o 

trabalho de quem modela. 

Por último, o nível de desenvolvimento e de detalhe pretendidos para o modelo final são fatores que 

afetam a totalidade dos trabalhos realizados, uma vez que maiores LOD correpondem a mais 

informação, mais detalhe, requerendo por isso mais tempo de quem modela.  

Para este caso de estudo em particular, mais uma vez se salienta que o mesmo não se centra na 

conceção de um modelo e suas aplicações, mas sim na metodologia de trabalho desde as primeiras 

fases de planeamento até à criação do modelo. Como tal, optou-se por um LOD reduzido para 

representar o Edifício B, apresentado-se e incidindo o estudo desta etapa sobre as durações de tal 

representação. 

Para esta modelação foi utilizado o compuatdor B. O trabalho foi realizado por um único elemento e 

repartido por vários dias, pelo que se julga mais conveniente a apresentação de uma análise dia a dia, 

conforme se pode ver na tabela 12. 

Tabela 12 – Duração do trabalho de modelação por dias 

Modelação 

Dia 1 7 horas e 52 minutos 

Dia 2 2 horas e 26 minutos 

Dia 3 2 horas e 3 minutos 

Dia 4 27 minutos 

Total 12 horas e 48 minutos 

 

No primeiro dia, contabiliza-se o processo de aprendizagem e de adaptação ao trabalho com nuvem de 

pontos dentro do Revit. Nesse mesmo dia foram definidos os níveis e contornos mais exteriores do 

edifício. 

No segundo dia já se definiram níveis mais elevados, com introdução de alguns pilares. O terceiro dia 

viu a continuação do trabalho realizado no segundo e a criação de um pormenor interior.  

O quarto dia destinou-se à introdução de mais alguns detalhes. Durante este processo foi percetível 

uma velocidade algo reduzida de manipulação do modelo para este computador. 

A duração global foi de doze horas e quarenta e oito minutos, correspondendo a pouco mais de dia e 

meio de trabalho. Este valor traduz, apenas e só, uma estimativa para este caso em particular, uma vez 

que qualquer um dos fatores previamente discutidos são responsáveis por alterações mais ou menos 

significativas neste valor que aqui se apresenta.  

De seguida mostram-se algumas imagens do modelo, de baixo LOD, respeitante ao espaço B no seu 

formato final (figura 31). 
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Fig.30 – Modelo final do espaço B 
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5 
Conclusão 

 

 

Os objetivos a que esta tese se propôs foram dois. Um primeiro referente ao detalhe de procedimentos, 

e um segundo assente na análise de tempos de um caso de estudo. 

O laser scanning é, sem dúvida, uma técnica de levantamento emergente que tem vindo a ganhar o seu 

espaço na indústria da construção um pouco por todo o mundo. A carência de trabalhos sobre este 

tópico é percetível à escala nacional e procurou-se desta forma dar um contributo para colmatar tal 

situação.  

Esta carência está associada à introdução recente desta tecnologia no mundo profissional, 

particularmente em Portugal, que por sua vez está associada ao elevado custo da mesma, havendo por 

isso pouca experiência prática, com muitos profissionais a estabelecer agora os primeiros contactos. 

Esta dissertação vê aqui cumprida também a sua intenção de dar apoio por meio de uma proposta de 

metodologia de trabalho. Através da descrição dos principais passos, construiu-se uma proposta de 

guia, para que qualquer interessado se sinta apoiado partindo do planeamento, passando pelo trabalho 

de campo e culminando no trabalho de escritório. 

A análise de durações oferece um termo de comparação. Embora não possam ser encaradas como 

durações de referência podem, pela descrição feita dos espaços e dos recursos utilizados, dar uma 

noção mais palpável daquilo que são os gastos de tempo no processo, possibilitando uma gestão mais 

adequada do mesmo.  

Os equipamentos e aplicações poderão ser alvo de refinamentos que tornem todo este fluxo de 

trabalho menos falível e mais intuitivo. 

Outra conclusão que se pode daqui extrair é a grande importância que o poder computacional tem para 

que se consiga levar a cabo a utilização dos dados recolhidos, com algumas etapas a registarem 

grandes discrepâncias entre computadores com capacidades distintas. 

A tecnologia laser scanning existe, mas ainda tem alguns aspetos a melhorar até que a sua utilização 

seja comum na generalidade dos trabalhos de construção. É uma tecnologia que requer um grande 

investimento para ser aplicada. Por um lado, um investimento financeiro necessário a nível de 

hardware e software, quer pelo custo do equipamento e pelos computadores sofisticados que requer, 

quer até pelo custo das licenças necessárias para a utilização contínua dos programas apresentados. 

Por outro, um investimento em termos de recursos humanos, uma vez que, como foi observado, a 

experiência profissional é um fator altamente determinante quando se fala em tempo despendido, pelo 

que a contratação de profissionais qualificados para este procedimento é da maior importância. Um 

investimento desta dimensão poderá, no entanto, demover vários profissionais da sua adoção. Isto, 
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aliado ao reduzido número de fontes que clarifiquem o funcionamento à escala nacional, faz deste um 

investimento de risco por não haver uma noção concreta das potencialidades deste processo.  

O futuro do laser scanning enquanto ferramenta recorrente na indústria da construção é algo incerto. 

Contudo, desenvolvimentos futuros passarão, inevitavelmente, pela automatização completa de 

procedimentos, nomeadamente pelo reconhecimento automático de superfícies.  
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Seguidamente apresentam-se três anexos que contêm os ensaios que deram origem aos tempos médios 

apresentados nos capítulos 4.3.1, 4.3.2 e 4.4.3, respectivamente Anexos A, B e C. 

 

ANEXO A: TABELA DE ENSAIOS DE MONTAGEM E TROCA DE ESTAÇÕES 

Tabela A.1 – Ensaios e respetivos tempos médios de montagem e troca de estações 

Montagem em fases Iniciais 

Tempo médio 3 minutos e 7 segundos 

Ensaio 1 3 minutos e 47 segundos 

Ensaio 2 2 minutos e 55 segundos 

Ensaio 3 3 minutos e 10 segundos 

Ensaio 4 2 minutos e 27 segundos 

Ensaio 5 3 minutos e 12 segundos 

Ensaio 6 3 Minutos e 9 segundos  

Ensaio 7 3 minutos e 8 segundos 

Ensaio 8 2 minutos e 56 segundos 

Ensaio 9 3 minutos e 14 segundos 

Ensaio 10  3 minutos e 12 segundos 

Montagem total com prática 

Tempo médio 1 minuto e 44 segundos 

Ensaio 1 1 minuto e 40 segundos 

Ensaio 2 1 minuto e 34 segundos 

Ensaio 3 1 minuto e 49 segundos 

Ensaio 4 1 minuto e 57 segundos 

Ensaio 5 1 minuto e 38 segundos 

Ensaio 6 1 minuto e 42 segundos 

Ensaio 7 1 minuto e 43 segundos 

Ensaio 8 2 minutos e 22 segundos 

Ensaio 9 1 minuto e 46 segundos 

Ensaio 10  1 minuto e 29 segundos 

Troca entre estações 

Tempo médio 46 segundos 

Ensaio 1 51 segundos 

Ensaio 2 53 segundos 
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Ensaio 3 49 segundos 

Ensaio 4 44 segundos 

Ensaio 5 42 segundos 

Ensaio 6 42 segundos 

Ensaio 7 40 segundos 

Ensaio 8 46 segundos 

Ensaio 9 43 segundos 

Ensaio 10  50 segundos 

 

ANEXO B: TABELA DE ENSAIOS DE LEVANTAMENTO DO ESPAÇO A 

Tabela B.1 – Ensaios, definições e respetivo tempo médio de levantamento do espaço A 

Levantamento - Espaço A 

Ensaio Resolução Qualidade White Balance Image Resolution HDR 
Tempo de 

scan 

1 6.3 3 cold light 960 x 960 Sim 15m27s 

2 6.3 3 cold light 960 x 960 Sim 15m27s 

3 6.3 3 cold light 960 x 960 Sim 15m27s 

4 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 12m58s 

5 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 12m58s 

6 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 12m58s 

7 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 12m58s 

8 6.3 3 warm light 960 x 960 Não 12m58s 

9 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 9m36s 

10 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 12m58s 

11 12.5 3 cold light 960 x 960 Sim 12m5s 

12 12.5 3 cold light 960 x 960 Sim 12m5s 

13 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 12m58s 

14 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 9m36s 

15 25 3 cold light 960 x 960 Não 7m4s 

16 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 9m36s 

17 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 9m36s 

18 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 9m36s 

19 3.1 3 cold light 960 x 960 Sim 22m11s 

20 3.1 3 cold light 960 x 960 Sim 22m11s 

21 3.1 3 cold light 960 x 960 Sim 22m11s 

22 3.1 3 cold light 960 x 960 Sim 22m11s 

23 3.1 3 cold light 960 x 960 Não 19m42s 

24 3.1 3 cold light 960 x 960 Não 19m42s 

25 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 12m58s 

26 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 12m58s 

27 3.1 3 cold light 960 x 960 Não 19m42s 

28 3.1 3 cold light 960 x 960 Não 19m42s 
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29 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 12m58s 

30 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 9m36s 

31 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 9m36s 

32 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 12m58s 

33 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 12m58s 

34 6.3 3 sunny 960 x 960 Não 12m58s 

35 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 19m42s 

36 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 19m42s 

37 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 19m42s 

38 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 19m42s 

39 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 19m42s 

40 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 19m42s 

41 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 19m42s 

42 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 19m42s 

43 6.3 3 sunny 960 x 960 Não 12m58s 

44 6.3 3 warm light 960 x 960 Não 12m58s 

45 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 9m36s 

46 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 9m36s 

47 3.1 3 cold light 960 x 960 Não 19m42s 

48 3.1 3 cold light 960 x 960 Não 19m42s 

Total 9h16m18s 

 

ANEXO C: TABELA DE ENSAIOS DA LIMPEZA DE RUÍDO DAS NUVENS DE PONTOS DO ESPAÇO A  

Tabela C.1 – Ensaios, definições e respetivo tempo médio de limpeza de ruído do espaço A 

Limpeza de ruído - Espaço A 

Ensaio Resolução Qualidade White Balance Image Resolution HDR Limpeza 

1 6.3 3 cold light 960 x 960 Sim 57m21s 

2 6.3 3 cold light 960 x 960 Sim 55m22s 

3 6.3 3 cold light 960 x 960 Sim 57m49s 

4 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 56m03s 

5 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 1h08m07s 

6 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 59m30s 

7 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 57m32s 

8 6.3 3 warm light 960 x 960 Não 1h01m46s 

9 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 59m12s 

10 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 1h00m35s 

11 12.5 3 cold light 960 x 960 Sim 53m04s 

12 12.5 3 cold light 960 x 960 Sim 51m46s 

13 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 58m19s 

14 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 52m20s 

15 25 3 cold light 960 x 960 Não 51m56s 

16 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 57m25s 

17 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 0m00s 

18 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 0m00s 

19 3.1 3 cold light 960 x 960 Sim 54m06s 
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20 3.1 3 cold light 960 x 960 Sim 52m29s 

21 3.1 3 cold light 960 x 960 Sim 56m00s 

22 3.1 3 cold light 960 x 960 Sim 53m27s 

23 3.1 3 cold light 960 x 960 Não 57m14s 

24 3.1 3 cold light 960 x 960 Não 1h03m01s 

25 6.3 3 cold light 960 x 960 Não  1h01m45s 

26 6.3 3 cold light 960 x 960 Não  1h05m16s 

27 3.1 3 cold light 960 x 960 Não  1h03m53s 

28 3.1 3 cold light 960 x 960 Não 1h08m43s  

29 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 1h05m58s 

30 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 1h01m16s 

31 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 56m48s 

32 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 56m45s 

33 6.3 3 cold light 960 x 960 Não 53m22s 

34 6.3 3 sunny 960 x 960 Não 1h09m39s  

35 3.1 3 sunny 960 x 960 Não  1h05m32s 

36 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 1h00m12s  

37 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 1h04m53s 

38 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 57m04s 

39 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 1h02m28s 

40 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 53m17s 

41 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 50m58s 

42 3.1 3 sunny 960 x 960 Não 52m10s 

43 6.3 3 sunny 960 x 960 Não 51m42s 

44 6.3 3 warm light 960 x 960 Não 1h04m58s 

45 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 50m44s 

46 12.5 3 cold light 960 x 960 Não 0m00s 

47 3.1 3 cold light 960 x 960 Não 53m18s 

48 3.1 3 cold light 960 x 960 Não 54m47s 

Total  43h39m52s  

 


