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A pesquisa tem como objetivo avaliar a utilização da modelagem da informação da construção (Building 

information Modeling – BIM) para subsidiar a gestão de empreendimentos envolvendo o ambiente 

construído. Além da modelagem tridimensional, os modelos BIM podem funcionar como bases de dados 

para representar e armazenar informações de sobre todo o ciclo de vida de uma construção, sendo, 

portanto, importantes repositórios e fontes de consulta para o gerenciamento do ambiente construído. As 

informações modeladas podem referir a diversos tipos de projetos, como nova construção, reforma, 

ampliação, aquisição, manutenção ou aluguel de imóveis. Os ativos que compõem um ambiente construído 

incluem elementos digitais, como projetos de arquitetura e de engenharia, desenhos técnicos, planilhas de 

cronogramas e relatórios, e as partes físicas da construção, como seus componentes, elementos e 

resultados dos serviços executados na obra. A base para a organização da informação sobre esses ativos é 

a necessidade de serem representados de maneira única e eficiente em um ambiente BIM, mediante a 

utilização de um sistema de classificação padronizado. Atualmente há diversos sistemas de classificação da 

informação da construção (Construction Information Classification System – CICS) que se adequam ao uso 

do BIM, inclusive o sistema definido pela norma técnica brasileira ABNT NBR 15.965. A organização da 

informação utilizando um CICS robusto e com ampla adoção, como o proposto pela norma brasileira, é um 

dos requisitos para subsidiar a transformação digital da indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção 

(AEC). A presente pesquisa abrange a concepção e implementação de um protótipo computacional para 

avaliar o uso do CICS proposto por essa norma, observando-se também os demais instrumentos 

regulatórios pertinentes. O protótipo realiza a verificação de regras em modelos BIM para avaliar a 

conformidade sua normativa com relação ao CICS brasileiro. A elaboração do protótipo, implementado 

como um aplicativo de extensão (add-in) para uma plataforma de software BIM, se insere em um ciclo de 

desenvolvimento evolutivo, conforme a metodologia Action Design Research (ADR). Com isso é possível 

também avaliar a utilização de outros CICS, como o OmniClass e o Uniclass. A avaliação da viabilidade da 

proposta foi feita mediante um estudo de caso abrangendo a modelagem BIM do complexo imobiliário da 

antiga Escola de Engenharia da UFMG. 

BRUNO CESARINO SOARES 

Defesa de Tese  

USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA SUBSIDIAR 

A GESTÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 

Comissão Examinadora 

Profa. Renata Maria Abrantes Baracho Porto - Escola de Arquitetura/UFMG [por videoconferência] (Orientadora) 

Prof. Marcelo Franco Porto - Escola de Engenharia/UFMG [por videoconferência] 

Profa. Roberta Vieira Gonçalves de Souza - Escola de Arquitetura/UFMG [por videoconferência] 

Prof. Marcello Peixoto Bax - ECI/UFMG [por videoconferência] 

Prof. Guilherme Ataíde Dias - UFPB [por videoconferência] 

Prof. Mário Lucio Pereira Junior - PUC-MG [por videoconferência] 

Prof. Taciano Oliveira da Silva - UFV [por videoconferência] 

Prof. Ricardo Rodrigues Barbosa - Aposentado/UFMG [por videoconferência] (Suplente) 

Prof. Rogério Amaral Bonatti - UNA [por videoconferência] (Suplente) 

13 de janeiro de 2021 

14:30h 

Videoconferência 


