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1. CONCEITOS 





O que é o CAD? 

Texto 

CAD 



O que é o BIM? 

BIM 



 1º Conceito 

BIM ≠ CAD 3D 

√ 





 Modelação 

Objetos BIM 



 2º Conceito 

Modelação orientada 

por objetos 

√ 





Propriedades dos elementos 

 Parâmetros 



 3º Conceito 

Relações paramétricas 

√ 





Aplicação a diferentes etapas 

Conceção Estimativas Fornecedores Planeamento Gestão de Obra 

 Construtibilidade 

 Visualização 

 Vistas e renderings 

 Documentação 

 Gestão espacial 

 Modelação por objetivos 

 Análise e simulação 

 Compatibilização 

  

 Planeamento 

 Linha de Balanço 

 Simulação 4D 

 Produtividade 

 Análise de Monte Carlo  

 Procurement  

Fácil acesso aos dados 

 Modelação de elementos 

conforme especificações do 

fabricante 

 Integração dos pedidos 

com o planeamento 

 Base de dados - 

cooperação 

 Informação à disposição 

 Integração dos inventários 

de materiais e equipamentos 

com o planeamento 

 Extração de quantidades 

 Rápido e eficaz 

 Fácil atualização – ligações 

 Estimativa orçamental 

 



Modelo IFC 

 Estruturação e organização de dados 

 Classificação de elementos 

 Universal 

 Standard não oficial 



Fluxo IFC 



 4º Conceito 

Interoperabilidade 

√ 



2. FUNCIONALIDADES 



Design 



Visualização 



Modelo de análise e simulação 



Coordenação, compatibilização e deteção de conflitos 



Vistas e mapas de quantidades 



Dimensão dos modelos BIM 

4D 

5D 

“nD” 

http://www.worth1000.com/register.asp


Aplicação “nD” 

DESCRITIVOS 

-Funcionalidades 

-Cálculos 

-Requisitos 

-Condições a cumprir 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

- Base de dados das empresas 

- Bases de dados dos parceiros 

SOFTWARE BIM 

-Design 

-Arquitetura, Estruturas, Redes 

SIMULAÇÃO 

-Térmica 

-AVAC 

-Performance 

-Iluminação 

-Higrotérmica 

-Utilização 

-SCIE 

-Impacto ambiental 

-Expetativa de vida 

QUANTIDADES E ORCAMENTAÇÃO 

-Extração de quantidades 

-Estimativa de custos 

E-PROCUREMENT 

-Bases de dados de produtos 

-Bases de dados de preços 

4D 

-Planeamento 

-Logística 

MANUTENÇÃO 

-Venda e utilização 

-Manutenção 

-Garantia 

DEMOLIÇÃO 

-Renovação 

-Demolição 

-Reconstrução 

VISUALIZAÇÃO 

-Plantas, alçados e cortes 

-Modelo 3D 

-Renderings 

LICENCIAMENTO 

-Regulamentos 

-PDMs, … 

 

BIM 



3. APLICAÇÃO 



Ciclo de vida – diferentes finalidades, 

diferentes modelos 

 Ciclo de vida 

Viabilidade 

Promoção 

Esboço 

Especialidades 

Quantidades 

Visualização 

Estimativas 

Manutenção 

Demolição 

Serviços 

Medições 

Vistas e mapas - peças 

Preparação de obra 

Orçamentação 

Planeamento e Controlo 

Modelo de 

Promoção 

Modelo de 

Projeto 

Modelo de 

Manutenção 

Modelo de 

Obra 



Benefícios de aplicação 

 Automatização de fluxos de trabalho;  

 Propagação de alterações rápida e directa;  

 Compilação da informação relevante;  

 Integração de processos de produção e de gestão documental;  

 Simplificação da recolha de informação produzida em projectos anteriores ou 

proveniente de fontes de informação externas;  

 Realização simultânea do trabalho de diversos projectistas de diferentes 

especialidades;  

 Eliminação da introdução repetida de dados, evitando-se os erros associados;  

 Partilha de informação mais rápida e isenta de ruído;  

 Simplificação da introdução de modificações em projectos;  

 Melhoria da cooperação interdisciplinar. 



4. CONCLUSÕES 



Conclusões 

 Modelação por objetos paramétricos 

 Interoperabilidade como meta a atingir de modo a 

maximizar os benefícios de aplicação 

 Vários outputs que é possível extrair diretamente do 

modelo 

 Necessidade de adaptar o modelo consoante a 

finalidade 




