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3. JUSTIFICATIVA 

Nos anos 1960, a indústria automobilística e aeroespacial passou a utilizar os computadores como 
uma ferramenta de auxílio aos processos de projeto (CAD) e, pouco tempo depois, estas tecnologias 
adentraram também os escritórios de arquitetura e engenharia, permitindo a representação de 
formas bidimensionais: plantas, cortes, fachadas e desenhos complementares, armazenados em 
arquivos digitais (SHUTERLAND, 1963). Essa ideia foi aprimorada nos anos 1980, quando os 
arquitetos Peter Eisenman e Greg Lynn sugeriram o uso de algoritmos em detrimento das formas 
clássicas de desenho técnico. Para Eisenman (1996), a utilização da projeção planimétrica na 
arquitetura representava uma visão problemática, principalmente por obrigar o entendimento do 
espaço tridimensional em duas dimensões. 

Além de mudanças nas noções cartesianas, pensar os objetos arquitetônicos em uma sequência de 
tarefas possibilitou aos arquitetos desenvolveram regras, raciocínios e operações lógicas para a 
solução de problemas de definição do espaço (BURRY e BURRY, 2012). A partir dos anos 2000, a 
publicação da obra Performative Architecture: Beyond Instrumentality (KOLAREVIC e MALKAWI, 
2004), deflagrou uma tendência dos arquitetos em utilizar o bom desempenho como um princípio 
norteador do projeto. Essa conduta sempre esteve presente na obra de arquitetos como Antoni 
Gaudí, Henz Isler e Frei Otto, mas, segundo esses autores, a disponibilidade atual de programas de 
simulação facilitou enormemente a incorporação dos resultados das análises de desempenho, em 
especial, o ambiental e o estrutural, nas etapas criativas de projeto. No entanto, a retroalimentação 
dos resultados dessas análises nem sempre é feita de maneira consoante, geralmente exigem 
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técnicas de modelagem paramétrica e de prototipagem rápida, o que implica necessariamente na 
adoção de condutas projetuais específicas (ARAUJO, 2018). 

As abordagens de projeto que visam a investigação de métodos capazes de orientar os processos 
criativos com variáveis ligadas à performance tem tido cada vez mais preponderância por 
permitirem a disponibilidade de dados informativos e compartilháveis (FASOULAKI, 2008). Essa tem 
sido a principal transição entre as estratégias tradicionais de projeto, em que etapas possuem uma 
sequência linear e de transição bem marcada, para os modelos baseados em informação, nas quais 
as diversas disciplinas atuam simultaneamente para construção da solução. Neste contexto, esta 
proposta busca investigar possibilidades para a interoperabilidade dentro área de Arquitetura, 
Engenharia e Construção (AEC) nas plataformas de Building Information Modeling, a fim de permitir 
a integração de expertises durante a construção da solução arquitetônica. 

O Laboratório de Modelagem Baseada em Informação (www.informa3d.org) da FAUeD-UFU tem 
auxiliado a difusão da tecnologia BIM tanto nas disciplinas da área de Design Computacional 
Aplicado à Arquitetura quanto em workshops, grupos de pesquisa e parcerias com profissionais do 
setor, tendo em vista as discussões atuais sobre a implementação do BIM no Brasil por meio da 
revisão da Lei 8.666/93, que atualmente discute em seus artigos 6o e 7o a obrigatoriedade do uso 
do BIM em projetos e execuções de obras públicas. Alguns países como a Espanha e o Chile 
adotaram esta obrigatoriedade no ano de 2018 (ARCHIDAILY, 2018). 

Dentro desse contexto, antigas abordagens do tipo over-the-wall, em que os projetos arquitetônico 
e estrutural possuem uma sequência linear e de transição bem marcada, foram substituídas por 
modelos baseados em informação, nas quais as diversas disciplinas atuam simultaneamente para o 
desenvolvimento da solução. Nas áreas de Arquitetura, Engenharia e Construção as plataformas de 
Building Information Modeling são a alternativa mais atual em termos de colaboração remota por 
ter difundido a implementação concreta de procedimentos de gestão da construção descritos desde 
os anos 1970 por Eastman (1975). Os aplicativos BIM permitiram a troca virtual de informação, a fim 
de nutrir modelos paramétricos com características físicas e funcionais oriundas do trabalho de 
profissionais de diversas áreas. Desse modo, questões de operacionalidade, manutenção e 
infraestrutura podem ser efetivamente incluídas na gestão de projetos e no ciclo de vida das 
edificações.  

 
4. OBJETIVO 

Objetivo Geral: 
Desenvolver projetos arquitetônicos através dos processos de modelagem parametrizada 
  
Objetivos Específicos: 

 Prover os alunos de conhecimentos computacionais conceituais e genéricos permitindo uma 
flexibilidade na capacitação e adaptação às mudanças cada vez mais rápidas dos meios 
digitais de projeto e fabricação. 

 Revisar as tecnologias computacionais, a fim de viabilizar o processo de aprendizagem com 
maior rapidez e eficiência. 

 Investigar as interfaces de transição entre design e fabricação, a fim de promover a 
compreensão de ambos os processos na concepção, desenvolvimento e experimentação em 
projeto. 

 Usar o computador como uma ferramenta de auxílio na concepção, experimentação e 
documentação de projetos, não os restringindo apenas aos aspectos de representação 
gráfica. 
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5. PROGRAMA 

 Introdução ao Modelagem da Informação da Construção (BIM) 

 Conhecendo a interface; 
 Unidades; 
 Barra de ferramentas; 
 Lançamento estrutural paramétrico: grelha, pilares, vigas e lajes; 
 Vinculação da estrutura aos níveis dos pavimentos; 
 Modelagem paramétrica dos sistemas de parede; 
 Modelagem paramétrica dos sistemas de aberturas; 
 Mobiliário de um ambiente; 
 Geração automatizada dos quantitativos de projeto; 
 Geração da documentação de projeto em papel e no BIMx; 
 Modelagem 4D (Construção no tempo); 
 Servidor BIM (Integração entre os outros profissionais na mesma plataforma);  

 
6. METODOLOGIA 

O ArchiCAD (Graphisoft, Inc.) é o mais antigo aplicativo de modelagem da informação da construção 
com mais de 30 anos de desenvolvimento de tecnologia BIM. Por meio de uma interface visual e 
amigável, estes aplicativos permitem explorar os processos paramétricos, extração de dados e 
quantitativos, assim como racionalização e otimização de processos documentação e construção 
necessários à arquitetura. É uma ferramenta utilizada em diversos países por arquitetos, designers, 
pesquisadores, entre outros profissionais de diversos campos de atuação. 

Serão ministradas aulas teóricas expositivas e dialogadas com explanação do professor, baseadas 
nas bibliografias indicadas e aulas de ensino prático de modelagem BIM – com assessoria direta do 
professor em sala de aula. As aulas práticas da disciplina ocorrerão na Vila Digital (Edifício 3Q, UFU-
Santa Mônica), com computadores desktop que estão disponíveis aos estudantes em outros horários 
além das aulas semanais. 

Todos os aplicativos utilizados nesta disciplina estão instalados nos computadores da Vila Digital da 
Universidade Federal de Uberlândia, que tem a sua disposição um pacote de 200 licenças 
educacionais do ArchiCAD, vinculadas ao ID do professor. Além disso, os estudantes podem instalar 
o aplicativo em seus respectivos periféricos, se assim desejarem, registrando-se mediante o upload 
de um comprovante de matrícula no domínio: www.myarchicad.com   
 
Escolha de um projeto de residência 
Os estudantes deverão selecionar um projeto de uma residência de dois pavimentos e apresentar as 
suas plantas juntamente com dois cortes, desenvolvidos em papel A3.  
 
Modelo de referência, desenvolvido pelo professor 
Ao longo do semestre será produzido em sala de aula um modelo BIM de uma residência de dois 
pavimentos desenvolvido pelo professor. 
 
Modelo de treinamento 
Paralelamente ao desenvolvimento do modelo BIM em sala de aula, cada estudante desenvolverá, 
um modelo BIM de sua residência de 2 pavimentos, o qual deverá ser registrado com os monitores e 
entregue ao final do semestre.  
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Documentação 
Além do modelo virtual, serão exigidos os documentos de projeto impressos em papel sulfite e em 
BIMx (documentos digitais), organizados segundo as regras de representação da NBR6492 – 
Representação de projetos de arquitetura.   
 
CRONOGRAMA 

 
Aula 6afs. Conteúdo 
 MAR 15 Cancelada em virtude da sereca. 
1 MAR 22 Apresentação da disciplina e proposição das primeiras atividades 
2 MAR 29 Desenvolvimento do projeto de uma edificação simples de dois pavimentos 
3 ABR 05 Especificação dos materiais utilizados 
4 ABR 12 Introdução ao ArchiCAD 21 
 ABR 19 Feriado: Paixão de Cristo 
5 ABR 26 Desenvolvimento do modelo BIM no ArchiCAD 21 
6 MAI 03 Desenvolvimento do modelo BIM no ArchiCAD 21 
7 MAI 10 Desenvolvimento do modelo BIM no ArchiCAD 21 
8 MAI 17 Desenvolvimento do modelo BIM no ArchiCAD 21 
9 MAI 24 Desenvolvimento do modelo BIM no ArchiCAD 21 
10 MAI 31 Desenvolvimento do modelo BIM no ArchiCAD 21 
11 JUN 07 Desenvolvimento do modelo BIM no ArchiCAD 21 
12 JUN 14 Desenvolvimento do modelo BIM no ArchiCAD 21 
 JUN 21 Recesso: Corpus Christi 
13 JUN 28 Configuração de impressão 
14 JUL 05 Publicador e BIMx 
15 JUL 12 Modelagem 4D 
 

 
7. AVALIAÇÃO 

A avaliação será efetuada ao longo do semestre, a partir da análise da produção dos 
estudantes tanto no âmbito da comunicação técnica quando das habilidades com relação às 
ferramentas computacionais propostas. Também serão avaliados os produtos virtuais e físicos 
entregues ao final do semestre.   

 Avaliações em sala de aula: 30% 
 Modelo BIM: 40% 
 Documentação de projeto impressa: 30% 
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9. APROVAÇÃO 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______ 

Coordenação do Curso de Graduação em: _______________________________________________ 


