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RESUMO
Este trabalho fundamenta e demonstra o uso de drones na captura de
imagens para a geração das informações geométricas, assim com auxilio
de estação topográfica para obtenção dos dados, usados como referência
para a Modelagem da Informação da Construção (Building Information
Modeling - BIM) da edificação de um dos blocos da Universidade
Estadual de Santa Catarina. O trabalho foi realizado a partir do estudo
teórico sobre a realização de experimentos para comparação de dados
coletados. As analises teóricas estão relacionadas a fundamentos de
projetos arquitetônicos,
nível de detalhamento gerado, estudos
realizados, uso de métodos de processamento da "nuvem de pontos" e
pesquisa sobre uso da tecnologia BIM na edificação existente. Os
procedimentos experimentais consistiram no estudo de programas para
processamento de "nuvens de pontos" e de ferramenta DAC (Desenho
assistido por computador)/BIM, visando avaliar os produtos gerados em
comparação com a realidade construída. A modelagem do prédio do
Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED (no programa
Autodesk Revit 2018, permitiu o teste de métodos de trabalho
associando às finalidades e características específicas do modelo, aos
diferentes níveis de detalhamento e precisão, com uso integrado de
levantamento, gerando a documentação necessária.
Palavras-chave: BIM, Revit, VANT.

ABSTRACT
This work supports and demonstrates the use of drones in the capture of
images for the generation of geometric information, with the aid of a
topographic station to obtain the data, used as reference for the Building
Information Modeling (BIM) of the building Of one of the blocks of the
State University of Santa Catarina. The work was carried out from the
theoretical study on the accomplishment of experiments to compare data
collected. The theoretical analyzes are related to the fundamentals of
architectural projects, level of detail generated, studies carried out, use
of "cloud of points" processing methods and research on the use of BIM
technology in the existing building. The experimental procedures
consisted in the study of programs for the processing of "point clouds"
and of DAC (computer aided design) / BIM tool, in order to evaluate the
generated products in comparison with the constructed reality. The
modeling of the building of the Center for Human Sciences and
Education - FAED (in the Autodesk Revit 2018 program, allowed the
testing of work methods associating with the specific purposes and
characteristics of the model, the different levels of detail and precision,
with integrated survey use , Generating the necessary documentation.
Keywords: BIM. Revit. VANT.
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1.INTRODUÇÃO
O BIM (Building Information Modeling) ou Modelagem de
informação da Construção (BIM) é um modelo digital feito a partir de
um arquivo padrão compartilhado entre equipes, cujos elementos
possuem dados inteligentes que auxiliam no desenvolvimento de um
projeto e no ciclo de vida de uma construção, objetivando melhoria nos
processos e resultados. Eastman et al. (2008, p.13)
Traduzindo literalmente a palavra As Built tem como significado
“como construído”. Durante a execução das obras, ocorrem alterações
em relação ao que foi planejado inicialmente, na norma brasileira NBR
14645-1, é possível encontrar maior aprofundamento, o uso dos modelos
tridimensionais mapeados com o drones com uso da tecnologia BIM
para o As built.
O casamento entre as tecnologias atuais para mapeamento e
catalogação com auxílio do BIM e os VANTS (Veículo aéreo não
tripulado). Veículo aéreo não tripulado (VANT) com a tecnologia do
BIM é possível identificar vários gargalos, já na fase de projeto.
Trabalhando com a compatibilização de projetos, o que gera maior
produtividade na hora de construir, evitando os retrabalhos e custos
desnecessários. Além disso, os softwares BIM possuem inúmeras
ferramentas que auxiliam no desenvolvimento do projeto, agregando
muitos detalhes e informações nos modelos desenvolvidos. Os projetos
são compostos por várias pranchas com inúmeros detalhes, e geralmente
cada sistema (estrutural, hidráulico, elétrico, preventivo de incêndio e
demais projetos) são feitos por profissionais ou empresas diferentes, o
que, geralmente, faz surgir conflitos entre os sistemas, e isso só é
descoberto na fase de execução, sendo algo comum e que afeta muito o
desempenho de uma construção.
Em 1858 o arquiteto Alemão Albrecht Meydenbauer fez uso da
fotogrametria arquitetônica na cidade de Wetzar, fazendo levantamentos
fotogramétricos na catedral gerando uma disrupção tecnológica das
ferramentas de época sendo assim podendo afirmar que a fotogrametria
Arquitetônica é pioneira na área.
No Brasil se utiliza bastante para produção de mapas
planialtimétricos a partir de fotografias aéreas.
A evolução tecnológica e a maior acessibilidade permitiram que
equipamentos de alta complexidades como drones pudessem ser usados
na construção civil trazendo uma nova fase era para aplicações
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particulares como é o caso de levantamento de prédios edificados e um
melhor as built para os profissionais da arquitetura e engenharia.
A capacidade dos drones alcançarem locais de difíceis acessos e
perspectivas diferenciadas, com velocidade de execução de alto nível de
precisão para coletas de imagens digitais, formam um novo mercado.
Diante das vantagens da fotogrametria digital para documentação
da edificação sobre o modelo tradicional de levantamento, aumentando
precisão e diminuindo os custos e tempo através das ortofotos com base
nos modelos com auxílio do BIM.
De acordo com Smith (2014) a metodologia BIM, quando
aplicada no gerenciamento de projetos, permite uma integração entre os
projetos e os profissionais envolvidos, portanto, os dados são
compartilhados fazendo com que os processos de alterações no projeto
se tornem automatizados. Dessa forma, os erros comuns da fase de
projetos são minimizados ou completamente eliminados. A modelagem
de informação da construção é um elemento que auxilia a viabilização,
construção, operação e manutenção, ou seja, todo o ciclo de vida de um
projeto. É um conceito que traz avanço para a indústria da Arquitetura,
Engenharia e Construção (AEC) com projetos sustentáveis e
compatíveis.
Na construção civil se enfrenta algumas dificuldades com novas
tecnologias sejam elas no canteiro de obras como com aperfeiçoamento
de mão de obra qualificada, evitando o avanço da indústria da
construção civil.
Segundo Gu e London (2010) existe uma relutância da indústria
em mudar as práticas de trabalho, aprender novos conceitos e inserir
novas tecnologias na indústria AEC. Em vista deste cenário, essa nova
forma de modelar e desenvolver projetos faz parte do desenvolvimento
da AEC e, consequentemente, do desenvolvimento de um país. Dessa
forma, através de pesquisas nacionais e internacionais se faz necessário
o conhecimento e aprofundamento neste assunto.
Sendo assim necessário uma certa insistência e pioneirismo nessa
direção para que outras empresas acabem com o tempo acolhendo,
baseado nos resultados de outras empresas.
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1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA
Atualmente os prédios são levantados de maneira artesanal e
tendo uma necessidade de um grande número de profissionais em
campo para captura de dados in loco, levantamento de alturas, larguras,
aberturas de vãos, topografias, áreas degradadas e ambientes de difíceis
acesso e uma gama de obstáculos possíveis que muitas vezes
inviabilizam seus levantamentos em campo colocando em risco a
integridade humana.
Em virtude da modernização tecnológica e grandes avanços o uso
de Drones substituem a mão de obra em campo para mapeamento de
grandes áreas em regiões que o anteriormente eram bem complicadas até
impossíveis de serem mapeadas.
No segmento da construção civil, todo diferencial é bem-vindo,
neste sentido as empresas começam a investir no uso do BIM em seus
empreendimentos tanto na modelagem da construção assim como no
gerenciamento e orçamento de suas obras, neste estudo de caso será
trabalhado o uso do BIM com captura de pontos no edifício da
Universidade Estadual de Santa Catarina o bloco do Centro de Ciências
Humanas e da Educação - FAED.
Neste sentido o problema abordado na pesquisa é a dificuldade de
medição das edificações de maneira artesanal.
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1.2 JUSTIFICATIVA
Nos últimos anos a construção civil Brasileira se manteve
aquecida com a vinda da copa do mundo de 2014 e Olimpíadas em
2016, assim como políticas públicas como programa de aceleração do
Crescimento (PAC) e Minha Casa Minha Vida (MCMV), fez com que
empreiteiras, governo e profissionais não se preocupassem com a
necessidade de uma atualização de mecanismos para redução de custos.
Porém após o termino das obras faraônicas onde totalizaram 12
estádios, assim como melhorias no transporte e forte investimentos na
construção civil para terminar dentro do prazo muitos adicionais foram
criados devido um mal planejamento, o que levou a uma forte dívida e
uma desaceleração da economia assim como do mercado da construção
civil.
Devido ao mau planejamento se teve um estouro no orçamento, o
que seria um mundo de oportunidades no qual poderia se resolver
gargalos de infraestrutura, acabou sendo feito com mau uso das verbas
públicas, na época a presidente Dilma Rousseff estimou um
investimento em 18 bilhões de dólares, porém as estimativas privadas
foram bem superiores ao valor colocando uma conta total de até 60
bilhões de dólares.
Diante deste cenário a relevância da preocupação do uso do BIM
e captura de pontos com drones para o levantamento e planejamento
mais adequado de obras, onde se pode antever qualquer tipo de
intempérie que possa ocorrer, evitando soluções em obra que acarretam
geralmente em aditivos e atrasos no cronograma.
O maior problema no planejamento, orçamento e construção de
projetos de edifícios é a visualização incorreta das informações na planta
2D, devido à grande quantidade de detalhes contidas na mesma. Uma
vez que o projeto é representado em uma série de desenhos, o conteúdo
desses documentos pode não ser claro para todos que os utilizam. Se não
está totalmente visualizado, compreendido e comunicado, não podem
ser representados corretamente no orçamento e pode consequentemente,
criar problemas durante a construção (KYMMELL, 2008).
O conceito de BIM vem despontando com força por todo o
mundo. Essa tecnologia está revolucionando as áreas de gestão e
projetos, através da construção de modelos tridimensionais,
paramétricos e orientados a objetos (ou seja, cada elemento faz parte de
uma hierarquia de famílias e têm propriedades individuais), ele permite
organizar, em um mesmo arquivo eletrônico, um banco de dados de toda
a obra, com todos os projetos (arquitetônico, hidráulico, elétrico,
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estrutural, entre outros) acessíveis simultaneamente a todas as equipes
envolvidas numa construção.
Outro aspecto interessante é que o BIM possibilita o rastreamento
de informações no modelo. Portanto, é possível responsabilizar cada
agente individualmente pelas decisões tomadas e pela qualidade geral do
projeto. Dessa forma, é possível alocar riscos diferentes entre os agentes
e da mesma forma remunerar de forma justa em relação ao serviço
prestado. Baroni (2011) apresenta alguns resultados de pesquisa com
profissionais de arquitetura e engenharia que já trabalham com BIM,
para levantar quais os principais aspectos positivos e negativos segundo
a experiência dos mesmos, que são reproduzidos a seguir:
• 80% dos usuários afirmam terem reduzido erros e omissões no
acervo técnico (documentação);
• 71% também identificam redução de retrabalho;
• 71% afirmam que o modelo ajuda a reduzir o ciclo de fluxos
específicos de certas atividades, especialmente as de desenho;
• 62% disseram que o BIM ajuda a empresa a oferecer novos
serviços para clientes;
• 51% concordam que o conceito serve, também, como uma
ferramenta de marketing para atração de novos clientes e aumento da
competitividade da empresa;
• 49% afirmaram que o BIM aumenta o lucro de seus negócios.
Eastman et al. (2011) em seu guia BIM Handbook apresentam
três principais opções em que o BIM pode ser útil ao orçamento:
1. Exportar quantitativos de objetos da edificação para um
software de orçamentação.
2. Conectar a ferramenta BIM diretamente ao software de
orçamentação.
3. Usar uma ferramenta BIM de levantamento de quantitativos.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral desse trabalho é analisar a eficiência do uso da
tecnologia BIM com auxílio de drones para levantamento de prédios e
potencialidade do uso das nuvens de pontos (Produzida pelos drones)
para geração do modelo BIM de edificações, testando o método de
modelagem com o software Revit.
Avaliar o “as built” edificado de edifícios com até três andares
considerando a modelagem realizada pelo REVIT a partir da nuvem de
pontos adquirida por VANT na edificação da FAED.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Para se atingir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos
foram definidos:
a) Dominar as tecnologias de levantamento 3D para edificações, e
VANT;
b) Reproduzir/desenhar o objeto edificado tridimensionalmente
por técnicas distintas de levantamento (CAD, REVIT, VANT e
Topografia);
c) Avaliar comparativamente a qualidade geométrica do objeto
edificado (as built) por meio de análise de discrepância entre segmentos
de retas;
d) Avaliar comparativamente a qualidade construtiva/arquitetural
do objeto edificado (as built) em relação ao projeto original na
edificação da FAED;
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 CENÁRIO BRASILEIRO
Diante do cenário de crise econômica e política que se encontra o
Brasil, onde a construção civil tem papel importante na econômica de
um país, forte fator de criação de progresso com suas obras, geração de
emprego e renda para a população, aprimorando recursos tecnológicos
inovadores. Segundo a câmara Brasileira da Industria da Construção
Civil (CBIC) os setores envolvidos na construção civil representam 5%
de todo Produto Interno Bruto (PBI) (CBIC 2010). O setor é dinâmico e
produz impacto para a economia do país, de tal forma que estudos
apontam como setor-chave (KURESKI et al., 2008; TEIXEIRA;
CARVALHO, 2005).
Teixeira e Carvalho (2005) reforçam a importância da construção
civil para o desenvolvimento econômico, ao argumentarem em favor da
priorização dos investimentos no setor, por seus efeitos diretos, indiretos
e induzidos na produção, emprego, renda e arrecadação. Segundo as
autoras,
A forte interligação para trás da indústria da
construção com outras atividades permite
classificá-la como um setor-chave da economia
brasileira. (…) é uma atividade que complementa
a base produtiva e cria externalidades positivas
que aumentam a produtividade dos fatores de
produção e incentivam as inversões privadas,
sendo de importância estratégica para a
sustentação do desenvolvimento econômico e
social brasileiro (TEIXEIRA; CARVALHO,
2005, p. 9).

Os investimentos no setor são primordiais, pois complementam a
base produtiva, produzindo impactos positivos para o desenvolvimento
econômico-social (TEIXEIRA; CARVALHO, 2005). Esta afirmativa é
aplicada historicamente, por meio dos programas governamentais que
investem cada vez mais fortemente no setor, buscando alavancar o
crescimento do PIB (GONDIN, 2004; KURESKI et al., 2008).
Devido a importância da construção civil no Brasil, é inevitável
se pensar na qualidade e desperdício de materiais e acima de tudo no
orçamento das obras público e privadas
“Orçamento é o cálculo dos custos para executar uma obra ou um
empreendimento, quanto mais detalhado, mais se aproximará do custo
real.” (SAMPAIO, 1989, p. 17)
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Segundo Cardoso (2009), orçamento é um documento valioso em
qualquer estudo preliminar ou de viabilidade. Uma obra iniciada sem a
definição do seu custo, ou sem o seu provisionamento adequado dos
recursos necessários, pode resultar numa obra inacabada.
O orçamento, parte integrante dos contratos, é o documento por
meio do qual o auditor acessa as mais variadas informações dos projetos
de arquitetura e de engenharia, podendo ainda efetuar diversas
confrontações com os documentos e relatórios de prestação de contas.
(CARDOSO, 2009, p. 15)
2.2 BIM
Quando uma empresa solicita o uso do BIM nem sempre a única
finalidade é o 3D ou planejamento, muitos focam em uma das partes do
todo como orçamento e quantificação para comparar com o que o
empreiteiro solicitou de material, assim podendo se comparar e
averiguar se não há alguma irregularidade nos pedidos.
Sendo parte integrante do projeto básico, o orçamento é
considerado como elemento imprescindível em qualquer licitação de
acordo com a Lei 8.666/93. (BRASIL, 1993) O orçamento, de acordo
com as definições descritas, demonstra ser uma ferramenta de unânime
importância para abordar os custos relacionados à realização de uma
obra, sendo necessário efetuar o levantamento de dados com exatidão
para que o orçamento seja o mais real possível.
Tisaka (2011) afirma que o orçamento, ao ser elaborado, deverá
conter todos os serviços a serem executados na obra, compreendendo o
levantamento dos quantitativos físicos do projeto e da composição dos
custos unitários de cada serviço, das leis sociais e encargos
complementares apresentados em planilha.
Em virtude das necessidades atuais de um melhor resultado nos
orçamento e precisão foram desenvolvidas várias tecnologias desde
então para melhor atender a construção civil, tendo importância da
integração do projeto desenvolvido com a obra executada.
Todo e qualquer empreendimento, nos dias atuais, tendo em vista
um mercado cada vez mais competitivo e um consumidor bastante
exigente, requer um estudo de viabilidade econômica, um orçamento
detalhado e um rigoroso acompanhamento físico-financeiro da obra
(KNOLSEISEN, 2003).
Os orçamentos para obras de construção civil compreendem o
levantamento da quantidade de serviços, seus respectivos preços
unitários e os preços globais do investimento; que devem ser
apresentados numa planilha onde consta a descrição dos serviços com
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suas 26 respectivas unidades de medidas e quantidades, composição dos
preços unitários envolvendo mão-de-obra e materiais, preço unitário de
cada serviço e, preferencialmente, o valor total por item e o valor global
da obra (COELHO, 2001).
Vários métodos são usados para dar conta de todas as quantidades
e os custos associados com um projeto de construção. Um orçamentista
deve considerar os planos de construção, especificações, as condições
do local, custos, inflação provável, lucros potenciais, o tempo, especiais
situações, jurídicas, municipais, administrativas e questões de
segurança. Corretamente, quantificar cada um desses itens, pode ser
desafiador e demorado (ALDER, 2006)
O método utilizado para obter o custo da construção está
relacionado com o estágio de detalhamento do projeto, com o tempo
disponível para análise e com o uso a que se destina. Entretanto, os
métodos invariavelmente contam com os dados históricos de projetos
anteriores, os quais compreendem as composições, os quantitativos e as
relações entre as variáveis geométricas (PARISOTTO, 2003).
Diante disso, temos como proposta de quantificação automática o
uso do BIM. O BIM oferece uma tecnologia potencialmente
transformadora pela sua capacidade de fornecer um recurso
compartilhado digital para todos os participantes na gestão do ciclo de
vida de um edifício, desde o desenho preliminar, até a gestão de
instalações, como mostra a sua troca de informações.
Figura 1- Fluxo de informações modelo BIM

Fonte: SABOL (2008).
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Como um banco de dados visual dos componentes do edifício,
Sabol (2008) apresenta, na Figura 1, um comparativo de quantificação
do modelo tradicional com o modelo BIM que pode fornecer a
quantificação exata e automatizada, e ajudar na redução significativa da
variabilidade das estimativas de custo, na figura 2, vemos a forma
tradicional de estimativas de custos em comparação com o modelo
atrelado ao 3D de quantificação e orçamentação automáticos das
planilhas BIM.
Figura 2 - Estimativa de custos tradicional x quantificação BIM.

Fonte: SABOL (2008).

Produzir estimativas exige a capacidade não somente de contar
blocos cerâmicos, portas, janelas, acessórios hidro sanitários, mas
também a visualização destes elementos. Com a utilização do modelo
BIM, há uma produção de dados concretos nas fases iniciais do processo
de projeto. Várias versões de tais documentos podem existir e o acesso
às últimas versões é de crucial importância. O intercâmbio de dados
digitais sobre um projeto de construção pode substituir a base de
processos impressos e pode aumentar a velocidade e a eficiência da
comunicação, bem como melhorar a gestão dos custos da concepção à
conclusão – também conhecida como gestão total de custos. O objetivo,
no entanto, é integrar todos os dados multidisciplinares gerado pela obra
e otimizar a sua utilização (MATIPA, 2008). Assim, os orçamentistas
compreendem e visualizam exatamente o que está a ser quantificado
para analisar tais cenários diferente (ALDER, 2006).
Alder (2006) apresenta muitos atributos que podem ajudar na
estimativa e na quantificação utilizando-se da ferramenta BIM, são eles:
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• Visualização e compreensão do escopo do projeto – visão
tridimensional.
• Atributos dimensionais a partir de objetos sem quaisquer
problemas de escala errada – exibir os itens a serem quantificados.
• Como um modelo é criado, a lista de materiais ou lista
parametricamente tornam-se disponíveis e são ligadas aos objetos no
modelo. Estas listas podem ser modificadas 39 para mostrar os
parâmetros dos objetos no modelo, tais como as quantidades e
dimensões atualizadas automaticamente.
• É possível isolar os objetos na visão tridimensional para
verificar a correta quantificação o orçamento é desenvolvido com
detalhe significante (detalhadas pelo sistema).
• É possível fornecer um entendimento de onde está a variância e
a importância.
• A comparação com os dados iniciais são possíveis.
• A estrutura de custos é disponível para as partes fundamentais
para avaliação das áreas onde são possíveis grandes melhorias.
A ideia de um único repositório se torna mais acessível a todos os
usuários, a questão resume-se à guarda e controle sobre os dados do
produto, como ele é criado e atualizado. Cada item é descrito apenas
uma vez, usando qualquer ferramenta de modelagem. Mesmo que a
extração automática das quantidades possa ser alcançada pela maioria
dos sistemas, o problema reside com a utilização da extração de
quantitativos especialmente em situações onde os orçamentistas são
omitidos do processo de projeto. É inevitável que a documentação e os
dados sejam cada vez mais automatizados a ponto da quantificação e de
outros processos técnicos exigirem a mínima intervenção humana
(MATIPA, 2008).
Atualmente os drones já são usados na arquitetura para
fiscalização de obras porém pouco se foi feito na direção para
levantamento de edificações voltados para arquitetura e engenharia,
onde iremos substituir guindastes e esforços humanos, o Instituto
Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zürich), mais precisamente um
grupo de pesquisas do professor Raffaello D’Andrea, do Instituto de
Sistemas e Controle Dinâmico da ETH vem fazendo experimentos
voltados para área da construção civil
Devido os drones chegarem em áreas de difíceis acessos como
rios, penhascos viabiliza e muito essa possibilidade como algo
interessante para este mercado sendo um forte aliado as ferramentas já
existentes. Atualmente os drones, também conhecidos como veículos
aéreos não tripulados (VANTs), atualmente já são usados para
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levantamento de imagens do canteiro de obras e até mesmo para
segurança e monitoramento de áreas, porém pouco se usa para
levantamento e geração do modelo tridimensional e com auxílio do BIM
poderemos ter um repertório ainda mais avançado neste segmento, tendo
como vantagens o maior alcance, a logística facilitada e a economia
financeira possibilitada são destaques frente a outros veículos como as
aeronaves ou helicópteros.
Avanços recentes em áreas da tecnologia da computação,
associados ao desenvolvimento de sistemas globais de navegação e
geoprocessamento, estão ampliando as perspectivas de uso dos veículos
aéreos não tripulados, os drones, na agricultura. Relativamente baratas e
fáceis de usar, essas aeronaves, equipadas com sensores e recursos de
imagem cada vez mais eficientes e precisos. Outro exemplo que
podemos citar é o próprio conselho de arquitetura e urbanismo (CAU)
atualmente faz uso dos drones coma finalidade de trocar de informações
entre as unidades e prefeitura e como uma ferramenta auxiliadora na
fiscalização do exercício profissional da arquitetura com base na
Resolução nº 22 do CAU/BR que diz as ações de fiscalização devem ser
principalmente educativas e preventivas, “buscando dar prioridade à
inteligência em relação à ação ostensiva”. Nesse caminho, o CAU vem
investindo forte em tecnologias que podem ser aplicadas a esse modelo,
cruzando bancos de dados online e usando inclusive aeromodelos
teleguiados para averiguar obras que tenham sido alvo de denúncias.
O custo desses pequenos veículos aéreos fez com que também se
tornassem uma importante ferramenta de coleta de dados para pesquisas
científicas. “O potencial de utilidade dos drones sempre existiu na
imaginação dos profissionais e pesquisadores que trabalham com dados
coletados através de imagens. Quando os equipamentos começaram a
ser disponibilizados com alta tecnologia e a um custo razoável, ocorreu
a explosão na demanda”, explica Rubens Duarte Coelho, professor e
pesquisador da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
(Esalq) da Universidade de São Paulo (USP).
E, se há uma década, era preciso buscar empresas especializadas
em imagens por satélite para fazer levantamentos diversos, com os
custos dos drones caindo vertiginosamente (assim como dos
equipamentos eletrônicos, como câmeras especializadas), essas coletas
de informações se tornam mais baratas e mais rápidas. As vantagens são
diversas, mas é bom lembrar que as tecnologias não são concorrentes.
“Se você quer monitorar uma área pequena, da ordem de alguns
hectares, os drones são imbatíveis. A quantidade e qualidade da
informação coletadas por eles são melhores que as de satélite. Por outro
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lado, se você quer monitorar áreas da ordem de grandeza de um estado
inteiro, o monitoramento por satélite é melhor. São tecnologias
complementares”, explica José Reginaldo Hughes de Carvalho,
pesquisador da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).
Os drones já auxiliam na fiscalização e mapeamento de grandes
áreas rurais, fiscalização fundiária e levantamentos topográficos. Na
área ambiental são empregados no monitoramento de Áreas de
Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal, por exemplo. Com
capacidade de produzir imagens em tempo real, eles podem detectar
incêndios e atividades ilegais de pesca, caça e extrativismo.
Segundo Amianti, o setor está em pleno crescimento e as
expectativas são as melhores possíveis. Um estudo do Departamento de
Defesa dos Estados Unidos aponta que o mercado global de VANTs
deverá crescer 12% ao ano. Já um estudo do governo britânico estima
que, nos próximos quatros anos, o mercado deverá movimentar US$ 400
bilhões no mundo o Mercado mundial de drones deve movimentar até
US$ 1,7 bilhão até 2025, segundo a Lux Research.
A medição de quantidades em obra é uma das tarefas mais
importantes em todo o processo construtivo, uma vez que é a base de
muitas outras tarefas – os elementos são medidos e estas quantidades
são depois utilizadas para estimar o seu custo e progresso de execução.
Esta informação é posteriormente introduzida em documentos
habitualmente designados por Mapas de Quantidade de Trabalhos
(MQT). Este tipo de documentos estrutura e organiza a informação
relativa a medições de quantidades, progresso da obra e controlo de
custos (Monteiro e Martins, 2013).
Apesar de existirem algumas soluções recentes para a recolha
automática de informação em obra, como os sistemas de scan de laser, o
fato de serem sistemas caros, que necessitarem de várias medições e
ainda por serem métodos estáticos (Kim et al., 2013), faz com que
tenham ainda pouca aceitação na indústria. Assim, a recolha de
informação em obra continua a fazer-se, quase sempre, de forma
manual.
Para que se tenha um resultado esperado necessita-se de uma
fidelidade o projeto real com o virtual do modelo BIM, contendo o
máximo de informações dentro do modelo criado que venham garantir
os benefícios que o modelo venha apresentar, como manutenção e
execução de qualquer tarefa na edificação.
O modelo perfeito gerará como facilitadores como:
- Manutenção predial.
- Execução de obra.
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- Levantamento de quantitativos.
- Orçamento.
- Estudo solares.
- Documentação arquitetônica.
- Capacidade de análise de conflitos
- Melhor compatibilização de projetos.
- Simulação do planejamento.
- Atualização facilitada do modelo BIM.
O BIM em meados dos anos 90, um novo conjunto de projetos na
área ICT (Tecnologia de Informação e Comunicação) associados ao
setor da Engenharia, Arquitetura e Construção (AEC), começaram a
desenvolver sofisticados sistemas CAD onde era possível, para além da
informação linhas tradicionais 2D do Autocad e pranchetas, sendo assim
enriquecendo os modelos 3D dos edifícios e estruturas com dados
complementares como características físicas, custos, quantidades de
matérias necessárias, etc.. Este tipo de sistemas passou então a
denominar-se por Building Information Modeling (BIM). Building
Information Models são sistemas de visualização 3D dos projetos de
construção que permitem armazenar em cada elemento desenhado um
conjunto significativo de informações, fazendo destes modelos
ferramentas muito completas de visualização e obtenção de dados
relativos ao projeto. Um sistema BIM é um modelo digital que modela
os componentes de um edifício e as suas relações, e é projetado para
digitalizar informação completa sobre o edifício, no sentido de esta não
se perder de uma fase do projeto para outra, ou de um interveniente para
outro (Hu et al., 2008).
Atualmente os programas mais utilizados no mercado para
modelagem de projetos BIM são Autodesk Revit e Archicad (Monteiro
e Martins 2013), a opção do Revit foi devido o maior número de
usuários no Brasil usarem Revit sendo na Europa o maior número de
usuários ser de Archicad, ambos possuem mecanismos que permitem
extrair dados do modelo BIM as associadas ao projeto (Farah, 2005). As
funções de medição de ambos os programas são bastante semelhantes
nos dois casos o utilizador define os elementos e parâmetros a serem
medidos. O Revit tem uma gama de outros softwares que contribuem
para analises dos modelos BIM gerados facilitando e evitando perdas
nessas transições, como Navisworks que tem um importante objetivo
para planejamento e simulação da obra sem nenhuma perda do modelo
gerado no Revit por se tratar da mesma empresa fabricante no caso
Autodesk.
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Sendo assim é possível afirmar que atualmente a ferramenta mais
adequada para esta pesquisa é o Autodesk Revit, para possíveis futuros
experimentos com o modelo paramétrico gerado.
O Modelo Paramétrico, segundo Hernandez (2006), é uma
representação computacional de um objeto construído com entidades,
geralmente, geométricas (algumas não são geométricas) que têm
atributos que são fixos e outros que podem ser variáveis. Os atributos
fixos são denominados por Hernandez (2006), como controlados e os
atributos variáveis podem, segundo Eastman et al. (2008, p.36), serem
representados por parâmetros e regras, de forma a permitir que “ ...
objetos sejam automaticamente ajustados de acordo com o controle do
usuário e a mudança de contexto”.
Um dos fatos importante desses modelos BIM gerados é o fator
da perfeita interoperabilidade, este processo de projeto envolve muitas
fases e diferentes participantes que necessitam de trocar informações ao
longo do clico de vida do projeto. Cada atividade e especialidade
utilizam tipos diferenciados de aplicativos computacionais. Estas
precisariam ser interoperáveis. A interoperabilidade é a capacidade de
identificar os dados necessários para serem passados entre aplicativos
(EASTMAN et al., 2008). Com a interoperabilidade se elimina a
necessidade de réplica de dados de entrada que já tenham sido gerados e
facilita, de forma automatizada e sem obstáculos, o fluxo de trabalho
entre diferentes aplicativos, durante o processo de projeto.
Para compreender melhor o processo de consolidação de uso do
BIM é interessante identificar alguns estágios de seu desenvolvimento.
Nesse sentido, Tobin (2008) classifica o BIM em três gerações, que ele
chama de BIM 1.0, BIM 2.0 e BIM 3.0. Estas gerações se assemelham
aos conceitos de “little bim” X “BIG BIM” descritos por Jernigan
(2007). A análise de cada uma dessas gerações auxilia a situar o quadro
das pesquisas em BIM no Brasil e seu uso em escritórios de projeto.
É importante ressaltar que a evolução do BIM é constante se
adaptando conforme as necessidades, sejam elas regionais, nacionais ou
até mesmo na qualidade de um escritório diante de suas características e
demandas a seguir é possível verificar algumas etapas desta evolução:
BIM 1.0, segundo Tobin (2008), representa a emergência dos
aplicativos baseados em objetos paramétricos, que substituem
gradativamente os softwares de CAD tradicionais. As principais
características da geração BIM 1.0 são: capacidade de coordenação de
documentos, adição de informações aos objetos e rápida produção de
documentos. Com isso geram-se documentos em tempo real, bem como,
passa-se a trabalhar com modelos geométricos tridimensionais com

42

informações agregadas substituindo modelos bidimensionais. A etapa
anterior citada onde uma das principais ferramentas usadas no Brasil é o
AutoCAD da Autodesk muito que veio substitui o processo manual das
pranchetas, lápis as, réguas paralelas, escalimetros, compassos entre
outras ferramentas técnicas.
Já ‘o BIM 2.0 é também denominada por Tobin (2008) como
“The Big Bang in Reverse”, pois, segundo o autor, é quando diversas
galáxias de projetistas e de construtores, que viviam em constantes
conflitos, repentinamente convergem para um ponto comum,
desfrutando do potencial da tecnologia.
Neste momento os profissionais começam perceber que cada um
por si não seria possível trabalhar pois é necessário a integração entre
profissionais diante de projetos sejam eles de pequena escala ou grande
escala para aumento de produtividade, como exemplo arquitetos sendo
parceiros de engenheiros em um projeto de uma edificação assim
analisando conflitos de projetos estruturais com projetos arquitetônicos.
BIM 3.0 (TOBIN, 2008) ou BIG BIM (Jernigan, 2007) representa
a geração da prática integrada. O processo de projeto nesta era
caracterizará por trabalhos em equipes multidisciplinares que utilizarão
modelos integrados e cujos fluxos de informação acontecerão de forma
contínua, sem perdas ou sobreposições. Assim, os diferentes
profissionais de projeto e construção irão construir um “modelo único”
para um propósito coletivo que é a construção virtual do modelo do
edifício, também chamado por Tobim (2008) como um “protótipo do
edifício”. Este está representado por uma rede centralizada de banco de
dados em que o modelo BIM é construído colaborativamente em um
ambiente virtual tridimensional (TOBIN, 2008).
Aqui no Brasil as pesquisas sobre BIM são muito recentes.
Trabalhos bordam objetos paramétricos, IFC, Interoperabilidade e
colaboração digital estão presentes em diversos congressos e eventos
nacionais a mais de uma. Porém, publicações com pesquisas que
abordam a terminologia BIM são bem recentes.
No contexto fragmentado da indústria de AEC, o BIM mostra-se
como uma importante ferramenta, capaz de contribuir na integração dos
processos a partir da eliminação de ineficiências e redundâncias,
aumentando a colaboração e comunicação, a fim de garantir melhores
resultados de produtividade (CAMPBELL, 2007).
Depois desses avanços do BIM no Brasil pode se perceber
evolução em algumas empresas e empreendimentos já foram estudadas
medindo seus índices comparando os modelos tradicionais com o o
modelo do BIM.
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Já se pode perceber os impactos do uso do BIM em escritórios de
construção civil, o contratante é aquele que obtém os maiores lucros e
benefícios com a adoção da tecnologia BIM e como principal
interessado deveria incentivar o desenvolvimento das equipes e a
implantação das ferramentas (KYMMEL, 2008). Apesar disso quem
acaba arcando com os maiores investimentos e obrigados a abraçar a
tecnologia são os arquitetos e engenheiros que dispõem tempo e
mudança de mentalidade e treinamentos para convencer a importância
do uso do BIM para os investidores, através de projetos pioneiros
demonstrando resultados quase que imediatos, caso contrário acabam
retornando aos modelos tradicionais de produção, mas sempre que os
resultados aparecem a tendência que os investidores vejam com
melhores olhos pois reflete no investimento feito e no melhor lucro e
enxuga e evita-se desperdícios.
Birx (2006) afirma que o CAD geométrico não mudou de
maneira significante a forma de trabalho dos arquitetos, apenas
computadorizou a prática de desenho realizada anteriormente nas
pranchetas. Segundo o autor, ao contrário do que ocorreu com os
sistemas CAD tradicionais, que afetaram de forma restrita o processo de
projeto, assim que houver a propagação do uso do BIM de forma plena
no Brasil na indústria da construção civil haverá mudanças culturais em
diversos aspectos referentes ao projeto, processos construtivos, serviços
oferecidos, estrutura organizacional das empresas, entre outros.
Kymmel (2008) afirma que a indústria da construção só irá
evoluir em direção ao BIM de forma mais concreta quando se tornar
necessário, seja por exigência do contratante ou pela competição entre
os projetistas e construtores que levará a implantação como forma de
manter sua sobrevivência no mercado.
Segundo: “ Os escritórios de projetos apontam como motivos
para adoção do BIM aspectos ligados ao desempenho do desenho do
projeto e ao modo usual de projetar. O aspecto mais citado para busca da
tecnologia diz respeito a melhoria da qualidade do projeto (21,28%).
Outros fatores em destaque são : facilitar as modificações de projeto
(17,02%), diminuir prazo de entrega e carga horária por projeto (17,02%
e 14,89%, respectivamente) e melhorar a apresentação dos projetos
(12,75%).
Referindo-se à arquitetura, Andia (2008), da Florida International
University - Estados Unidos, enfatizou que não se pode mais pensar
sobre o futuro das tecnologias digitais, sem repensar o futuro dessa
profissão. Segundo o referido autor, a prática profissional e a arquitetura
das academias, no ano de 2008, estavam seguindo por dois caminhos

44

divergentes, no que se refere ao presente e ao futuro do projeto digital.
Dessa forma, os arquitetos estavam integrando a tecnologia da
informação, com base em duas visões diferentes. Na primeira
abordagem, os computadores eram utilizados para agilizar os processos
manuais tradicionais.
Um dos pontos importantes pela falta de uso das ferramentas na
utilização do BIM no Brasil eram os custos das ferramentas e
treinamentos que podem variar, quanto ao preço desses softwares e
treinamento, tem-se como valor médio para o húngaro ArchiCAD o total
de R$ 7.800,00, e, para o norte-americano, Revit, os valores de R$
13.300,00, respectivamente (ROSSO, 2011). Apesar do alto custo de
implantação, a adoção dessa plataforma prevê, em médio e longo prazo,
o retorno do investimento. Semelhantemente ao que ocorreu nos Estados
Unidos e Europa.
Atualmente as empresas como Autodesk começaram a utilizar
valores conforme o uso ou seja podendo adquirir por 1 mês, 3 meses ou
um ano sendo assim não adquire mais uma versão única e sim como um
serviço adquirido podendo ser renovado conforme as necessidades.
Para Cervantes Ayres, arquiteto, diretor-geral da Secretaria de
Urbanismo de São José dos Pinhais, Paraná, que está implantando o
BIM, as dificuldades se concentram nos obstáculos técnicos,
econômicos, legais e educacionais que dificultam a adoção mais ampla
da modelagem de informação no modo de produção de edifícios
(GEROLLA, 2011).
Casos similares podem ser encontrados na região da Grande São
Paulo, e alguns Estados como Santa Catarina, se movimenta para
começar a exigir o uso do BIM em licitações públicas, pra isso diversos
seminários e congressos são promovidos mensalmente, em comunhão
com universidades que promovem instalações de softwares e inclusão de
cadeiras de ensino em suas instituições em paralelo contratação de
profissionais para abertura de especializações em BIM por todo o Brasil.
Diante disso ,Ayres acredita que a adoção da tecnologia é cada
vez mais imperativa e que é preciso iniciar a transição para a BIM o
quanto antes, senão empresas estrangeiras, impelidas pelo baixo volume
de obras em seus países, ganharão cada vez mais espaço no mercado
brasileiro (GEROLLA, 2011).
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2.2 FOTOGRAMETRIA
A fotogrametria e uma tecnologia que vem avançando
diariamente com auxilio de novas tecnologias, com novas câmeras
digitais, drones, lazer scanner, dialogando com profissionais cada vez
mais capacitados.
Segundo Viollet-le-Duc (2000), a fotografia assumiu um papel
importante no auxílio ao trabalho de restauração dos edifícios antigos.
Quando os arquitetos tinham à sua disposição somente os meios comuns
de desenho, mesmo os mais exatos, era-lhes bastante difícil não cometer
algumas omissões, não negligenciar alguns traços pouco aparentes. Com
o uso da fotografia após o término do trabalho de restauração, pode-se
sempre contestar a exatidão dos levantamentos gráficos daquilo a que se
chama estados atuais. Ela apresenta essa vantagem de fornecer relatórios
irrefutáveis e documentos que podem ser consultados sem cessar,
mesmo quando as restaurações mascaram os traços deixados pela ruína.
A fotografia levou, naturalmente, os arquitetos a serem mais
escrupulosos no respeito pelos detalhes, melhor conscientização da
estrutura, e fornece-lhes um meio permanente de justificar suas
operações. Muitas vezes, se descobre na foto aquilo que não se tinha
percebido no próprio monumento.
Entre os maiores benefícios da Fotogrametria sobre outros
procedimentos de campo pode-se citar: o aumento da precisão, a
informação da construção mais completa, custos reduzidos, além do
tempo reduzido a campo. Estes benefícios são resultados da substituição
de medidas de campo por medição de imagens. Isto remove a
necessidade do acesso físico em cada ponto que a medida é necessária
(MELLO, 2002, p12)
Tanto a fotogrametria terrestre como fotogrametria à curta
distância são muito mais eficientes e econômicas que a poucas décadas
atrás, principalmente devido ao avanço da tecnologia digital e no
desenvolvimento de avançados sistemas de processamento. Atualmente,
a falta de rigor no uso de câmeras métricas, requer novos mercados
sobre a demanda fotogramétrica. Além de que, há mais técnicos de
diferentes áreas interessados em aplicar processos fotogramétricos em
seu campo de trabalho. Esta realidade pode ser verificada em mercados
específicos tais como fotogrametria arquitetural, arqueológica e
industrial (Lema et Tortosa, 2004).
Os resultados da fotogrametria à curta distância devem
geralmente ser avaliados rapidamente após a aquisição de imagens
podendo ser usados para vários processos relacionados à mensuração do
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objeto e suas funções. Uma característica significante da fotogrametria à
curta distância é a grande diversidade de problemas de medição que
podem ser solucionadas usando a técnica. Para isso, são utilizados
diferentes tipos de câmeras, imagens, configurações, processos
fotogramétricos, métodos de análise e forma de resultados a serem
considerados, como instrumentação específica e técnicas a serem
selecionados dependendo de cada caso em particular (ATKINSON,
1996, p 9)
As imagens geradas pela câmera tem de estar em boas condições
e com menor erro possível de sobreposição para gerar um modelo mais
preciso a resolução refere-se ao número de pixels por polegada da tela
do monitor, o número de pontos por polegada que a impressora pode
produzir ou o número de pixels na imagem original. A resolução da
imagem é medida em pixels por polegada (ppi). Quanto mais pixels,
melhor a qualidade da imagem. No entanto, o tamanho do arquivo
aumenta conforme aumenta o número de pixels (ROSE, 2002, p 113115).
2.3 MÉTODOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS
Atualmente existem técnicas já utilizadas a muito tempo, técnicas
complexas que exigem conhecimento aprofundado para o uso e muitas
delas recorrem a formas rusticas de medições em comparação a medição
a lazer com BIM como veremos a seguir.
a) Levantamentos planimétricos
Esse forma vem substituir as técnicas de medições diretas
técnicas estas mais antigas que se tem registrada na literatura que utiliza
instrumentos simples de medições como trenas ou cabos. Métodos de
levantamento planimétrico são: triangulação ou radiação de
deslocamento itinerário e intersecção. (Pothenot ou ressecção) e Hansen
b) Levantamentos de altimetria.
Altimetria ou nivelamento objetivos que determinam a diferença
de altura entre diferentes pontos no espaço, a partir de uma superfície de
referência. Na altura de um ponto chama-se ponto de elevação. Se a
altura é definida com respeito ao nível do mar é dito que a elevação é
absoluta, enquanto que se for qualquer outra superfície de referência é
dito que a dimensão é relativo. A diferença de altura entre dois pontos é
chamado de nível. Com altimetria determinada terceiro coordenar (h)
perpendicular ao plano de referência.
c) Levantamentos planialtimétricos.
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As pesquisas de altimetria como objetivo determinar as três
coordenadas aponta no espaço simultaneamente. Integra métodos e
planimétricos altimetria. O resultado final é um xyz ou mapa
topográfico. As alturas são representadas por linhas de contorno. O
método de levantamento planialtimétrico tachymetry chamado
acelerada. Eles constituem o conjunto de operações que permitem obter
as coordenadas dos pontos característicos da terra para a representação
alívio escala e com precisão adequada.
d) Levantamento poligonal.
O método envolve a atravessar um levantamento transversal. Um
polígono é a linha a tracejado um lado que consiste de vértices (s parque
do polígono) e ligar disse vértices. Vértices adjacentes deve ser
intervisiteis. levantando a compreende poligonais medindo os ângulos
aborda os lados adjacente (ou as instruções de estes lados) e L como as
distâncias entre os vértices.
2.4 TECNOLOGIA PARA CAPTURA DE NUVENS DE PONTOS
Este capitulo é abordado as tecnologias de captura de pontos nas
nuvens, em sua contextualização atual.
Uma nuvem de pontos são uma sequência de coordenadas
geradas a partir de um equipamento a lazer ou sequência de fotografias
sobrepostas gerando um modelo tridimensional, em X,Y,Z.
As nuvens de pontos atualmente tem diversas aplicações como as
abaixo:
- Inspeção de qualidade.
- Levantamento quantitativo.
- Orçamento.
- Levantamento de dados e medidas.
- Animações
- Renderizações.
O sistema de varredura a LASER aerotransportado (SVLA) é
composto basicamente por quatro tecnologias: emissor e receptor
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation –
Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação), o sistema
de varredura, o GNSS (Global Navigation Satellite System – Sistema
Global de Navegação por Satélite) e o INS (Inertial Navigation System
– Sistema de Navegação Inercial), que integrados permitem a geração de
densas nuvens de pontos tridimensionais (El-Sheimy et al., 2005)
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Uso de nuvens de pontos com o Revit, o usuário pode fazer o
levantamento real e preciso de um edifício ou construção existente
sendo assim as nuvens de pontos são ponto de partida para o modelo no
Autodesk Revit.
Em projetos que envolvam edifícios existentes, a necessidade de
capturar a condição existente de um edifício é muitas vezes uma tarefa
crítica do projeto para um novo projeto, uma reforma, as-built ou para
um retrofit. Os scanners a laser podem ser usados para capturar pontos
3D com alta precisão a partir da superfície de um objeto físico existente,
tal como uma região de um edifício, e guardar estes dados como uma
nuvem de pontos.
A quantidade de dados produzidos por este scanner a laser
especializado é normalmente enorme (centenas de milhões para bilhões
de pontos). O Revit liga uma nuvem de pontos como referência em vez
de incorporar o arquivo. Várias nuvens de pontos podem ser ligados e
várias instâncias de cada link pode ser criado.
No Revit temos a opção do controle de visibilidade o que nos
permite ver em diversos ângulos o modelo e sobrepor elementos
gráficos contidos.
Com a nuvem de pontos criada podemos sobrepor o que foi
gerado e criar nosso modelo tridimensional já com acabamentos que
contem:
-Portas: com suas especificações de fabricantes, custos,
especificação de materiais.
-Janelas: Especificação de altura, largura, custo, material,
fabricante.
- Lajes: materiais agregados, custo, volume, quantificação.
-Telhado: Madeiramento, material, acabamento, inclinação,
custo, quantificação.
- Mobiliário: quantificação, custo, material de acabamento.
- Luminárias: modelo, custo, quantificação.
- Escadas: número de degraus, tipo de espelho, tamanho de piso,
material.
- Rampas: Inclinação máxima, material, tipo de guarda corpo.
-Paredes: Espessuras de acabamentos, volume, área, altura,
conexões.
-Piso: tipo de piso, acabamento, material, nível, tamanho de piso,
custo, volume.
- Estrutura: quantidade de pilares, material, volume de concreto,
espessura.
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- Forro: tipo de forro, material, espessura, altura, revestimento
acústico, deslocamento.
- Terreno: Volume, curvas de níveis, aterro, reaterro, alturas,
modelo.
Quando se tem um modelo completo é possível gerar atividades
evitando retrabalhos ao máximo, transformando as atividades de forma
automatizada, oferecendo auxilio ao engenheiro e arquiteto assim como
todos os participantes da obra, de forma mais rápida gerando maiores
resultados e versatilidade ao desenvolvimento de cada etapa, tanto na
documentação como na parte física auxiliando até o departamento de
compras e na construção.
A experiência e a capacidade de nuvens de pontos nos projetos
permitem oferecer uma grande variedade de serviços, nos mais
diferentes estágios do ciclo de vida do projeto. Estamos sempre atentos
às soluções atualizadas e alinhadas com o mercado global, o que permite
uma abordagem precisa e uma melhoria continua do processo de
trabalho, para termos um bom fluxo de trabalho com o casamento entre
a tecnologia BIM e o levantamento de nuvens de pontos temos alguns
pontos a serem considerados:
• Boa definição de metodologia de levantamento de campo;
• Alta definição 3D de captura de dados através de laser scanner
3D;
• Alta definição e alcance dinâmico em 360 ° para imagens
panorâmicas;
• Suporte tecnológico para metodologia a ser aplicada;
• Modelagem paramétrica e tridimensional da nuvem de pontos;
• Produto final em escala real – BIM;
• Compreensão, gerenciamento e integração da base de dados.
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3METODOLOGIA
O fluxograma da figura 3 demonstra o processo do levantamento
fotogamétrico, dos 3 grandes pilares da pesquisa, o BIM como
recebedor das informações tanto elaboradas baseadas pela fotogrametria
do drone, quanto das plantas técnicas do AutoCAD.
Em seguida usado o Revit para geração do modelo tridimensional
que juntamente com o Recap e a nuvens de pontos que foi usada em
compararação com o que foi levantado pelo topográfico.
Figura 3 Fluxograma

Fonte: Própria 2017

A pesquisa foi realizada através da revisão bibliográfica sobre o
conjunto de assuntos contidos no tema, e da realização de experimentos
práticos. As etapas realizadas estão descritas a seguir.
a) Projeto baseado inicialmente em captura de pontos com uso de
drone e modelado em BIM com auxílio do Software Revit, focando o
uso do BIM, para levantamento de prédio localizado na cidade de
Florianópolis FAED com 5 pavimentos na Universidade Estadual de
Santa Catarina.
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. Pesquisa sobre o estado da arte em técnicas digitais de
levantamento cadastral, contextualizado os sistemas de varredura e a
fotogrametria digital.
. Estudo do uso de drones para geração de imagens, conceitos,
evolução, princípios de funcionamento, classificação e características de
diferentes modelos.
. Pesquisa de exemplos de aplicações dos modelos de nuvens em
arquitetura urbanismo e engenharia civil.
. Estudo sobre diversos tipos de modelos geométricos que podem
ser obtidos através das nuvens de pontos.
. Pesquisa sobre a tecnologia BIM, aspectos teóricos e
metodologias visando a documentação arquitetônica.
b) Estudo visando comparação da ferramenta CAD/BIM.
. Estudo da ferramenta Recap e Revit para desenvolvimento do
modelo tridimensional e documentação arquitetônica.
c)Realização de experimentos práticos com ferramentas
selecionadas
. Geração de nuvens de pontos do prédio da FAED por
fotogrametria, para análise comparativa com o modelo CAD fornecido
pela engenharia da UDESC.
. Criação do modelo BIM da edificação do bloco da FAED, a
partir de produtos gerados por fotogrametria Digital, para comparação
de processos e avaliação da precisão de resultados;
. Avaliação de métodos de modelagem no Revit.
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3.1AQUISIÇÃO DE DADOS PARA DOCUMENTAÇÃO
ARQUITETÔNICA
Este capitulo inicia-se sobre o levantamento feito em campo para
a documentação arquitetônica, o conceito de documentação
arquitetônica esteve durante muito tempo ligado a medição em cadastro
métrico que demanda tempo e muito esforço e certas vezes
inviabilizando os levantamentos de grandes áreas em curto espaço de
tempo.
Segundo Letellier (2007), a documentação constitui um processo
de obtenção de maior conhecimento da edificação, sendo importante
para atividade:
. Preocupação com acidentes
. Acompanhamento e monitoramento, manutenção dos
equipamentos, conservação.
Isso se deve, pois, o maior risco que temos em voos com drones
são de quedas ou de perdas de aeronaves por perda de sinal.
Segundo Amorin (2008, p.3) a definição atual de documentação
arquitetônica extrapola as atividades de aquisição e arquivamento de
dados, passando a ser atendida como um sistema amplo:
(...) como o processo sistemático de aquisição,
tratamento,
indexação,
armazenamento,
recuperação, disponibilização e divulgação de
dados e informações, gráficas e não gráficas,
sobre as edificações e os sítios onde estão
inseridas, para os mais variados usos.

Neste caso foram testados dois modelos de drones para que
chegasse a melhor qualidade de mapeamento da edificação, e foram
trabalhadas algumas condicionantes de voos a primeira com 360 em
volta do prédio da FAED e outro em forma de cruzamento de eixos x e y
e dois tipos de ângulos, velocidades assim como quantidade de
sobreposição de imagens e altura de voo, conforme ilustrado abaixo:
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3.2 MODELOS DE DRONES UTILIZADOS PARA ESTUDO
Um dos drones utilizados na pesquisa foi cedido pelo laboratório de pesquisa da
UDESC conforme figura 4 se trata do modelo para levantamento: Matrice 100
Dji, o da figura 3 foi o drone de uso pessoal de um dos doutorandos do
laboratório no modelo Phantom 3 Dji
Figura 3: Phantom 3 Dji

Fonte: Site www.engadget.com
Figura 4: Matrice 100 Dji

FONTE: Site www.mydronelab.com
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A nuvem de pontos foi obtida a partir de imagens capturadas com
um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) Matrice 100DJi da
Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), Campus Itacurubi,
mais detalhes do voo estão informados na Tabela 1. O voo foi realizado
sobre a a área da Udesc e foi distribuído nesse local alvo de quadros
para escala, esses quadros possuem um xadrez de cores, preto e branco.
Sobre esses quadros foram coletadas coordenadas tridimensionais com
posicionamento relativo cinemático em tempo real. As coordenadas
obtidas apresentaram uma precisão de 2 cm na horizontal e 3 cm na
vertical. Também foi utilizado o programa Recap da Autodesk para
gerar o modelo 3D. A georreferencia do bloco de imagens apresentou
uma precisão menor que um pixel, sendo que a resolução espacial da
ortoimagem foi de 15 cm. Obtendo-se como resultado uma densa nuvem
de pontos. No total foram gerados 120.244 de pontos para. Para
diminuir o tempo de processamento foram selecionados 80.532 pontos
baseadas em 276 imagens.

Tabela 1 - Dados coletados.
Formas de voo
Graus de voo
Velocidades de voo
Sobreposição
Altura de voo

Cruzado
4 graus

360
12 graus

Rápida

Lenta

90
50 metros

x
x

x
60 graus
x
x

Os resultados obtidos após os voos coletados seguindo os dados
da tabela1, tanto posicionamento dos voos como as imagens
tridimensionais geradas, buscando sempre a melhor qualidade
procurando alinhar velocidade, qualidade e melhor posicionamento da
câmera para evitar erros, possíveis falhas de imagens, melhor
sobreposição e voo ideal evitando choques com arvores, e maiores
riscos para os usuários da Universidade diante de legislação que proíbe
voos próximos de pessoas.
Na figura 5 é possível ver a forma de voo circular em 4 graus no
entorno do prédio da FAED.
Em vermelho cada circulo indica uma das fotos geradas pelo
drone e o circulo maior indica trajeto do drone.
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Figura 5: Voo circular 4 graus.

Fonte:Própria2017

Na figura 6, a imagem gerada a partir das nuvens de pontos no
voo circular em 4 do prédio da FAED, é possível ver vegetação em volta
bem próxima das fachadas e de grande porte o que obrigou o voo de
maior altitude.
Figura 6: Resultado do voo circular 4 graus.

Fonte: Própria 2017
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Na figura 7 o voo circular em 12 graus no entorno do prédio da
FAED.
Figura 7: Voo circular 12 graus

Fonte: Própria 2017
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Na figura 8 a imagem gerada a partir das nuvens de pontos no
voo circular em 12 graus do prédio da FAED.
Figura 8: Resultado do voo circular 12 graus

Fonte:Própria2017

Na figura 9 o voo circular em 20 graus circular no entorno do
prédio da FAED.
Figura 9: Voo circular 20 graus

Fonte: Própria 2017
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Na figura 10 imagem gerada a partir das nuvens de pontos no voo
circular em 4 do prédio da FAED.
Figura 10: Resultado do voo circular 20 graus

Fonte:Própria2017

Na figura 11 o voo linhas paralelas sobre o prédio da FAED.
Figura 11: Voo em linhas paralelas

Fonte:Própria 2017
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Na figura 12 e 13 as imagens de topo gerada a partir das nuvens
de pontos no voo em linhas paralelas sobre a FAED.
Figura 12: Resultado voo em linhas paralelas.

Fonte: Própria 2017

Figura 13: Resultado voo em linhas paralelas

Fonte: Própria 2017
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Figura 14: Resultado voo em linhas paralelas

Fonte: Própria 2017
Na figura 15 o voo grid sobre o prédio da FAED.

Figura 15: Voo em grid para modelagem 3d

Na figura 16 e 17 a imagens geradas a partir das nuvens de
pontos no voo em grid sobre a FAED.
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Figura 16: Resultado do voo grid

Fonte: Própria 2017

Figura 17: Resultado do voo grid

Fonte:Própria2017

Em cima do modelos propostos escolheu com GRID60
90SOBREPOS 60GRAUS o drone 2 devido a melhor qualidade do
modelo gerado, nesse momento percebemos algumas falhas nos outros
modelos gerados, como buracos nas nuvens de pontos do prédio, e
precisamos repetir os voos devido falhas de comunicação dos comandos
do drone com a função de registrar imagens.

62

Em seguida foi feita a seguintes etapas para um levantamento
com a tecnologia 3D para nuvens de pontos foram:
a. Planejamento
b. Aquisição dos dados
• Varredura a laser dos objetos e dos alvos •
Levantamento dos pontos de controle
c. Pré-processamento
• Registro das cenas
• Otimização da nuvem de pontos (como filtragem e
simplificação da nuvem de pontos)
d.Processamento
• Segmentação
• Modelagem (extração de feições 2D e 3D)
• Otimização do modelo
• Edição do modelo e .Análise da precisão do modelo gerado
f. Exportação dos produtos
Baseado no levantamento levamos para o software Recap que
une as imagens em 360 graus gerando o modelo tridimensional baseado
nas nuvens de pontos criados pelo drone para isso escolhemos este
processo leva algumas horas dependendo da configuração da maquina
usada.
O Recap e capaz de reproduzir o tridimensional convertendo o
arquivo possível de ser lido no Revit baseado nas nuvens de pontos que
tem como nome de extensão LAS. Na figura 18 é possível se
familiarizar com a interface do Recap 360.
Figura 18: Interface do programa Autodesk Recap 360

Fonte: Site www.recap360.autodesk.com
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Em cima do modelo das nuvens criamos o modelo BIM com
paredes, janelas, pisos, telhado, portas e materiais aplicados coma
finalidade de quantificação de material e reprodução exata para
compararmos com o modelo projetado inicialmente no Autocad.
O termo levantamento cadastral apresenta os seguintes
significados: pode ser entendido tanto como o processo de medição e de
registro das formas de um objeto visando sua representação gráfica; o
resultado desse processo, ou ainda estes dois sentidos simultaneamente
(GROETELLARS,2004).
O BIM representa uma evolução da modelagem do modelo diante
do modelo tradicional de CAD, pois é possível além do levantamento
simples 3D é possível com uso do Revit extrairmos quantidades, de
volumes, animações, estudos solares, simulações 4D e 5D, cortes e
fachadas automáticas, custos da obra e com uso dos modelos
parametrizados termos uma velocidade de projeto e redução de
retrabalhos durante o processo, ainda mais diante do momento atual
onde o mercado exige maior rapidez na entrega dos projetos.
Um dos exemplos encontrados na literatura sobre modelagem
BIM com auxilio da varredura a laser foi o escanemanto da Tower
Bridge em Londres na figura 19 é possível ver o resultado.
Figura 19: Escaneamento da Tower Bridge em Londres.

Fonte: Site http://mundogeo.com
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Neste modelo tem como aplicações para a documentação 3D, As
built em geral e analise que pode ser citados:
• Arquitetura: Criar documentação 2D e 3D precisa para
arquitetos ou engenheiros, para facilitar reformas,
revitalizações e mudanças; criar um modelo BIM para
colaboração de contratados, estudos energéticos, gestão
de instalações, etc.; monitorar estruturas ao longo do
tempo devido ao atrito e assentamento; executar uma
pré-fabricação de componentes para a construção fora da
obra;
• Engenharia Civil: Digitalizar rapidamente estruturas
inteiras; fornecer aos engenheiros medições da
deformação para a colocação de reforço; revitalizar
levantamentos à distância sem a necessidade de
andaimes e escadas;
Construção Civil: Eliminar retrabalhos e mudanças de alto custo;
monitorar o progresso da construção para documentação jurídica e
técnica; criar documentação 2D e 3D precisa para facilitar reformas,
revitalizações e mudanças.
No modelo criado para o levantamento da edificação da FAED
foram usadas 276 imagens em alta qualidade para o Recap com
processamento de renderização de 6 horas com uma máquina de
configuração Intel i7 2.8GHZ 16 gigas de ram e placa de vídeo 950 gtx
de marca Avell. As imagens para serem exportadas para o Recap é
necessário internet de alta velocidade para evitar erros possíveis.
Na figura 20 é possível ver as imagens levantadas para geração
do modelo tridimensional
Figura 20: pacote de imagens

Fonte: Própria 2017
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O processamento se deu initerruptamente com a Computador sem
nenhuma atividade paralela que pudesse prejudicar a performance do
maquinário, sendo assim necessário uso de outra maquina para produção
da pesquisa e modelagem do tridimensional no Revit que seria
futuramente aplicado na comparação entre modelos BIM x Topografico.
3.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O MODELO BIM E O
TOPOGRÁFICO
Analise entre o modelo BIM criado baseado nas nuvens de pontos
com o modelo CAD criado pela engenharia, e o real executado.
Desde sempre, a abstração do virtual com real sempre coexistiu
com as atividades de planejamento de projetos de edificações seja
através de maquetes, planos, modelos, exemplos de edifícios planejados
permearam junto com o planejamento de cidades desde a história da
humanidade e foi evoluindo com o passar dos tempos a medida que as
cidades e tecnologias evoluíram, no universo da representação dos
projetos arquitetônicos o computador passou a ganhar destaque nas
últimas décadas, e com a popularização dos notbooks e desktops se deu
uma revolução com uso de novos softwares, assim como em paralelo
novas tecnologias como drones que a cada ano vem se tornando uma
importante ferramenta.
Onde esses ambientes tridimensionais das edificações, permitindo
analisar volumetria, sombras nas edificações vizinhas entre outras
aplicações, pensando nisso este trabalho tem como objetivo fazer a
análise comparativa entre o modelo BIM (modelado em cima do modelo
de nuvens de pontos gerado por drones por fotogrametria) X CAD
( sistema projetado o modelo 2D da edificação FAED).
Assim como comparar o modelo BIM com o modelo topográfico
que foi levantado em campo, para se verificar o nível de precisão que se
é possível chegar com essas ferramentas.
Diante disso se foi levantado a plantas técnicas em Revit, plantas
Térrea, 2 pavimento, 3 pavimento, cortes A, corte B, corte C, Elevações
e cobertura e se elegeu uma das fachadas para estudo, pois as demais
fachadas foram prejudicadas pela vegetação que dificulta o acesso do
voo do drone e nas áreas internas se evitou devido ao fluxo de pessoas
no local, sendo assim foi escolhida a fachada mais limpa que no caso foi
a facha dos fundos do prédio que dá para o estacionamento da FAED.
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3.4 PLANTAS TECNICAS EDIFICAÇÃO FAED
Neste momento é possível ver na figura 21 a planta baixa da FAED gerada no
BIM para comparativo com o topográfico.
Figura 21: Planta baixa térrea FAED.

Na figura 22 é possível ver o segundo pavimento da edificação
da FAED, lembrando que o que é usado na pesquisa é são as fachadas.
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Figura 22: Planta baixa 2º pavimento FAED

Na figura 23 encontra-se a planta baixa do nível 3 da FAED
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Figura 23: 3º pavimento FAED

Na figura 24 encontra-se o Corte B com o detalhamento da FAED.
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Figura 24: Corte B com detalhamento FAED

Na figura 25 encontra-se o corte A da edificação da FAED.
Figura 25: Corte A FAED

Na figura 26 encontra-se o Corte C da edificação da FAED
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Figura 26 Corte C FAED

Na figura 27 encontra-se a fachada 1 da FAED
Figura 27: Fachada 1 FAED

Na figura 28 encontra-se a estudada para comparativos da FAED
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Figura 28: Fachada estudada FAED

Na figura 29 planta de cobertura da FAED
Figura 29: cobertura FAED
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4 RESULTADO E ANALISE

4.1 ANALISE COMPARATIVA DA FACHADA ESTUDADA
Pontos Gerados pela topografia da fachada OESTE estudada,
com uso da estação total, capturando x,y,z, altura, largura e
comprimento de portas, janelas e medidas de fachadas para comparação
com o modelo BIM gerado, sobre o levantamento planialtimétrico,
dados carregados para dentro do AUTOCAD, após isso levado para o
Revit para comparação das medidas com finalidade de extração da
precisão dos dados.
Para o levantamento das coordenadas dos pontos de controle foi
utilizada uma estação total Elta S20 com resolução de 0,5’’ para as
grandezas angulares e de 0,1 mm para as grandezas lineares.
Verificou-se diferenças que oscilavam de 0 a 10 mm para pontos
sinalizados e de 5 a 17 mm para os pontos não sinalizados (pontos
naturais da edificação). Pôde-se perceber que a sinalização foi um fator
que permitiu melhorar a qualidade da medição.
Figura 36: Nuvens de pontos topográfica.

As extensões utilizadas para este processo foram: RVT
(Revit), CAD (Autocad), RCP (Recap), LAS (nuvens de pontos.
Fachadas estudadas sobrepostas com BIM e levantamento
topográfico
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Abaixo temos em unidade métrica a fachada oeste da
edificação FAED, ao fundo fachada feita com as nuvens de pontos
modelada no Revit para plataforma BIM, se percebe falhas como
furos e distorções causadas pelos erros de sobreposição de imagem
e vegetação.
Figura 37: Fachada em comparação.

.
A partir dos diferentes experimentos realizados é possível fazer
uma avaliação dos métodos adotados, das potencialidade e
limitações da ferramenta, da precisão dos resultados e sugerir
procedimentos que permitam a obtenção de resultados mais precisos
e de melhor qualidade.
Figura 38: Fachada usada em comparação Revit com Autocad
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4.2 CÁLCULO ERRO E PRECISÃO DA COMPARAÇÃO.
Nenhuma medida de qualquer grandeza física é exata.
A acurácia (ou exatidão) e a precisão (número de algarismos
significativos do valor medido) de um certo dado medido estarão
sempre limitadas tanto pela sofisticação do equipamento utilizado, pela
habilidade do sujeito que realiza a medida, pelos princípios físicos
básicos tanto do instrumento de medida, quanto do fenômeno que gerou
o experimento e o conhecimento que se tem sobre o valor "verdadeiro"
da grandeza física. Diante disso foi se usado calculo estatístico para
analisar a precisão gerada em comparação entre o que foi levantado com
o drone com fotogrametria em comparação com os dados produzidos
com a topografia.
Para isso foi comparado e extraído médias obtidas em
comparação de aberturas de janelas e pontos nas paredes, para se
analisar os erros e incertezas ou desvio, sendo então o dado verdadeiro o
da topografia.
Sendo então um dado de amostra de uma população estatística,
levando em consideração que os fatores que podem afetar são infinitos,
como condições ambientais, pressão atmosférica, temperatura, umidade
dentre, opções de modelo de drone, câmera fotográfica entre outras
interferências.
Admitindo-se que o processo esteja em condições satisfatória
para o controle estatístico.
Desta maneira foi comparado os dois projetos para aferir os
valores e suas discrepâncias para se averiguar qual a percentagem de
erro dentre as comparativas.
Para comparação foi usado a fachada OESTE, que encontra-se
em anexo, a escolha se deu devido ser a fachada que mais estava sem
obstáculos de vegetação, sendo assim analisado alguns pontos para
comparar, são eles:
- Janela da torre central, medidos largura e altura visível na figura
39 e 40 da fachada oeste.
- Brises da fachada, medidos largura e altura na figura 41 e 42
- Volume inferior direito, medidos largura e altura na figura 43 e
44.
- Torre central, medidos largura e altura na figura 45 e 46.
Nas imagens de 39 a 46, encontra-se as áreas estudadas, medidas
e na tabela 2 as os valores comparados e suas discrepâncias.
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Figura 39 janelas da torre fachada oeste

Fonte: Própria 2017

Figura 40 janelas da torre fachada oeste
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Fonte: Própria 2017
Figura 41 Brises fachada oeste

Fonte: Própria 2017
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Figura 42 Módulo do brise

Fonte: Própria 2017
Figura 43 Volume inferior direito
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Fonte: Própria 2017
Figura 44 zoom inferior direito

Fonte: Própria 2017
Figura 45 Torre central
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Fonte: Própria 2017
Figura 45 Torre central

Fonte: Própria 2017
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ALTURA
JANELA
LARGURA
JANELA
ALTURA
BRISE
LARGURA
BRISE
ALTURA
VOLUME
LARGURA
VOLUME
ALTURA
TORRE
LARGURA
TORRE

MODELO BIM
1.71

MODELO TOPO.
1.49

DIFERENÇA
0,22

1.40

1.28

0,12

1.65

1.63

0,02

2.30

2.52

0,22

11.66

11.70

0,04

6.78

5.64

1,14

16.12

16.39

0,27

4.41

4.15

0,26
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5 CONCLUSÃO
A Fotogrametria arquitetônica digital mostrou-se ser uma
tecnologia promissora para a documentação do patrimônio
arquitetônico. Tendo em vista os aspectos observados, se preocupou
bastante com a qualidade dos dados coletados, com o melhor da
atualidade dos drones, softwares para que tivesse dados confiáveis,
porém as dificuldades são uma das constantes, quando se trata de
pioneirismo em uma determinada área, uma das dificuldades
encontradas foi obstáculos da vegetação que impossibilitou um
levantamento com o drone em algumas das fachadas e áreas internas
por legislação proibindo voos com pessoas no ambiente universitário
sob risco de acidentes em virtude da segurança dos estudantes, como a
proposta é de averiguar a qualidade dos dados e comparar o topográfico
com o BIM, podemos afirmar algumas distorções nas fachadas
levantadas por conta de vento e falhas das sobreposições das imagens
geradas pelo Drone, o que acaba inviabilizando para uso de arquitetura
onde o nível de precisão e detalhamento e muito mais fino, mas a se
tratando de uma escala de bairros, cidades pode-se confirmar que e
possível se trabalhar com o uso do drone para levantamentos, para que
tivesse uma precisão maior seria necessário o uso do laser scanner
terrestre e aéreo os quais não foram usados nesta pesquisa.
Podendo se concluir após sobreposição das imagens da fachada
elaboradas com o Revit (BIM) e calculando suas discrepâncias, baseado
nas imagens do drone com a fotogrametria, em comparação ao
levantado pela topografia, estudada temos uma ordem de precisão e
acurácia ............, tendo como conclusão diante dos dados levantados
que e plausível o uso do BIM com drones em fotogrametria voltados
para áreas de maior escala onde a precisão não seja superior a
encontrada no modelo estudado, como agrimensura e trabalhos de
urbanismo onde a escala de precisão é menor, em comparação a
engenharia e arquitetura.
A possibilidade da potencialidade do uso dessas ferramentas
atualmente e com a popularização das ferramentas segue uma tendência
nesta direção aumentando cada vez mais o nível de precisão dos dados,
tanto com a melhoria e estabilidade dos drones aos quais os fabricantes
se direcionam, podendo futuramente novos dados serem gerados com
maior excelência no qual diferenciaria da conclusão atual.
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