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RESUMO
A promoção da Habitação de Interesse Social está relacionada diretamente com a necessidade de
suprir o déficit de moradias que hoje ultrapassa os 6 milhões em todo o Brasil (CBIC, 2016). Segundo
MÜLLER et al. (2013), esta demanda, em conjunto com a baixa renda das pessoas necessitadas destas
moradias, ocasiona uma baixa qualidade, tanto em relação ao projeto quanto à execução destas
habitações. Com o objetivo de garantir a qualidade do ambiente construído, leis e normas foram
desenvolvidas, em destaque a ABNT NBR 15.575 que define novos padrões para a construção de
novas habitações. Dividida em 6 partes, a norma ABNT NBR 15575-4:2013, quarta parte da norma,
estabelece os requisitos, os critérios e os métodos para a avaliação do desempenho de sistemas de
vedações verticais internas e externas (SVVIE) de edificações habitacionais ou de seus elementos.
Dentre as possibilidades oferecidas pelo BIM, a verificação do projeto através de regras, conhecida
como Code Checking, permite a avaliação das normas e leis edilícias pelo órgão licenciador no
processo de licenciamento e pelos profissionais, auxiliando nas tomadas de decisões no
desenvolvimento do projeto ao longo de todas as etapas que, segundo COELHO et al. (2015), está
ligada diretamente com a qualidade do desempenho da habitação. Este trabalho tem como objetivo
verificar como o BIM pode auxiliar na verificação dos requisitos estabelecidos pela ABNT NBR
15575-4:2013 para AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DO DESEMPENHO TÉRMICO. Para isto,
utilizou o software ARCHICAD da Graphisoft para a criação das regras de verificação da norma e
aplicação das mesmas em um projeto residencial unifamiliar e um de edifício multifamiliar. Como
resultado apresentou-se através de um fluxograma, uma metodologia para o processo de verificação
das informações contidas no modelo e regras computacionais a serem utilizadas para a avaliação
simplificada do desempenho térmico de habitações de interesse social.
Palavras-chave: BIM, Habitação de Interesse Social, Processo de Projeto, Norma de desempenho,
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THE USE OF BIM IN VERIFICATION OF NBR 15575 IN HABITATION
OF SOCIAL INTEREST
ABSTRACT
The promotion of Habitation of Social Interest is directly related to the need to fill the housing deficit
that now exceeds 6 million in Brazil (CBIC, 2016). According to MÜLLER et al. (2013), this demand,
together with the low income of people in need of these habitation, causes a low quality both in
relation to the project and the execution of these houses. In order to guarantee the quality of the built
environment, laws and standards were developed, in particular ABNT NBR 15.575, which sets new
standards for the construction of new housing. Divided into 6 parts, the fourth part of the standard,
ABNT NBR 15575-4: 2013, establishes the requirements, criteria and methods for evaluating the
performance of internal and external vertical fence systems of residential or commercial buildings. Its
elements. Among the possibilities offered by BIM, the verification of the project through rules, known
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as Code Checking, allows the evaluation of norms and laws by the public agencies in the licensing
process and by the professionals, assisting in the decision making in the development of the project
along Of all the steps that, according to COELHO et al. (2015), is directly linked to the quality of
housing performance. This work aims to verify how the BIM can help in the verification of the
requirements established by ABNT NBR 15575-4: 2013 for SIMPLIFIED EVALUATION OF
THERMAL PERFORMANCE. In order to do this, it used Graphisoft's ARCHICAD software to create
the rules for checking the standard and applying them to a single-family residential project and a
multi-family building. As a result, a flowchart, a methodology for the verification process of the
information contained in the model and the computational rules to be used for the simplified
evaluation of the thermal performance of social housing were presented.
Key-words: BIM, Social Interest Habitation, Project Process, Performance Standard, NBR 15,575
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1 INTRODUÇÃO

Dentre as demandas estabelecidas no Fórum Econômico Mundial de 2016 realizado em
Davos na Suíça, que debateu sobre a Quarta Revolução Industrial, está a rápida urbanização
das cidades. Em seu relatório, é apontado que a população urbana do mundo deverá duplicar
entre 2010 e 2050, de 2,6 bilhões para 5,2 bilhões e este ritmo rápido e sem precedentes de
urbanização, especialmente em mercados emergentes, traz muitas oportunidades, como a
utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), e desafios relacionados
principalmente ao déficit habitacional (WEF, 2016).

A TIC que se destaca na indústria da construção é a plataforma BIM. que abrange todas as
particularidades e informações, disciplinas e sistemas do edifício dentro de um modelo virtual
onde proprietários, arquitetos, engenheiros, construtores e fornecedores colaboram com mais
eficiência e precisão em relação aos processos tradicionais (AZHAR et al., 2012).

Inicialmente chamado de Building Description System (EASTMAN, 1975), que consistia
simplesmente em um sistema para a descrição do grande número de elementos e suas
combinações podendo se aproximar da representação ideal da construção, a plataforma BIM
evoluiu para técnica de modelagem paramétrica orientada a objetos através da informação
(AZHAR et al., 2012), onde as informações inseridas no objeto ou elemento, estão atreladas
ao seu desenvolvimento. Este desenvolvimento é chamado de LOD (Level of Development)
ou ND (Nível de Desenvolvimento) e é classificado em 100, 200, 300, 350, 400 e 500 (BIMForum, 2015), onde o 100 é o elemento com a menor quantidade de informação, sendo
utilizados nas fases inicias do projeto e o 500 com informações de como o objeto foi
realmente construído.

Para a utilização correta do BIM é recomendável a utilização de manuais de implantação de
BIM com possíveis objetivos, atividades, usos, entregas e as respectivas responsabilidades,
mostrando um sequenciamento das tarefas e como as pessoas envolvidas no projeto devem
interagir. Isso possibilita uma melhor compreensão entre os agentes, alcançando assim os
objetivos e os usos definidos para o modelo (PEREIRA et al., 2016). Dentre os que se
destacam estão o Statsbygg BIM Manual da Noruega, o BIM Project Execution Planning
Guide da Pennsylvania State University dos Estados Unidos e o National Guidelines for
Digital Modellins da Austrália (MAINARDI NETO, 2016). No Brasil o manual de referência
é o Caderno de Apresentação do Projeto do Governo Estadual de Santa Catarina.
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Uma das possibilidades oferecidas pelo BIM é a utilização do Modelo BIM para a verificação
do projeto através de regras (SUCCAR, 2016), Isso permite a avaliação das normas e leis
edilícias tanto pelo órgão licenciador no processo de licenciamento como pelos profissionais,
auxiliando nas tomadas de decisões no desenvolvimento do projeto ao longo de todas as
etapas, o que está diretamente associado com a qualidade do desempenho da habitação
(COELHO et al., 2015).

No que se refere ao atendimento das demandas habitacionais de interesse social, uma das
barreiras a serem vencidas é a implementação de inovações tecnológicas de produtos e
processos construtivos, que deverão resultar na redução de custos e na melhoria da qualidade.
(ABIKO, 2002).

A ABNT NBR 15.575, mais conhecida como Norma de Desempenho, tem como objetivo
estabelecer exigências de conforto e segurança em imóveis residenciais através de regras que
privilegiam os benefícios ao consumidor e dividem responsabilidades entre fabricantes,
projetistas, construtores e usuários (CAU/BR, 2017). Teve sua primeira versão em 2010 e em
2013 entrou em vigor o texto atual que traz como novidades ao anterior o conceito de
comportamento em uso dos componentes e sistemas das edificações, sendo que a construção
habitacional deve atender e cumprir as exigências dos usuários ao longo dos anos.

A norma também estabelece parâmetros, objetivos e quantitativos que podem ser medidos.
Mediante a isto, abre a possibilidade para criação de regras computacionais com o objetivo de
avaliar os sistemas construtivos, diminuindo as incertezas dos critérios subjetivos e
melhorando a instrumentação do Código de Defesa do Consumidor (CBIC, 2013).
Atualmente a Norma de Desempenho tem sua obrigatoriedade tanto para aprovação de
projetos da HIS quanto para financiamento dos empreendimentos da mesma natureza.
(BALCONI, 2013)
O conjunto normativo da NBR 15.575 é compreendido em seis partes, onde o primeiro trata
dos requisitos gerais, os segundo para os sistemas estruturais, o terceiro aborda os sistemas de
pisos, o quarto os sistemas de vedações verticais internas e externas, o quinto os sistemas de
coberturas e por fim, o sexto, para os sistemas hidrossanitários. Todas as partes foram
organizadas de acordo com os elementos da construção no que diz respeito tanto à segurança
quanto a habitabilidade e sustentabilidade.
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Dentre os diversos requisitos na norma para avaliação do projeto está o desempenho térmico,
constante na Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas,

Para avaliar o desempenho térmico de uma edificação, primeiramente, é necessário levantar
informações referentes à mesma, considerando sua localização, a tipologia e sistemas
construtivos.

No que se refere a localização, norma NBR 15.220-3 divide o país em oito regiões
bioclimáticas, conforme figura 1.
Figura 1 - Zoneamento Bioclimático Brasileiro

Fonte NBR 15.220-3 (ABNT, 2005)

A avaliação do desempenho térmico pode-se dar das seguintes maneiras:
1. Procedimento 1 A – Simplicado (normativo)
2. Procedimento 1 B – Simulação por software Energy Plus7 (normativo)
3. Procedimento 2 – Medição in loco

O Procedimento 1 A - Simplificado trata especificamente ao envelopamento da obra,
verificando os requisitos e critérios de transmitância térmica (U) e capacidade térmica (CT)
das paredes da fachada e das coberturas de acordo com a zona climática.
Segundo CBIC (2013), para as tipologias construtivas mais usuais, a NBR 15220 – Parte 3
apresenta no seu Anexo D valores de transmitância e capacidade térmica para diversas
configurações de paredes.
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Para SILVA et. al. (2016) a verificação do projeto para o atendimento da Norma de
Desempenho, tanto pelo projetista como pelo contratante é complexo devido ao grande
número de requisitos. Como na maioria das vezes o processo de verificação é feito
manualmente, este demanda tempo e se torna trabalhoso, podendo ocorrer erros e equívocos
na análise projetual e ao adotar a verificação de regras automáticas através de métodos
computacionais, como BIM, o processo é acelerado.

De acordo com NARDELLI (2013), para uma verificação mais efetiva, garantindo a
assertividade de suas especificações diante de um aumento da responsabilidade dos autores do
projeto em relação ao desempenho final do edifício de Habitação de Interesse Social, é
necessária simulações virtuais através do uso de tecnologia de informação e comunicação,
como o BIM.

TONSO (2015) afirma que é totalmente possível a utilização da plataforma BIM e que esta
pode ser um descomplicador na verificação dos requisitos da Norma de Desempenho, mas
ainda existe a necessidade, por parte dos escritórios, de um real valor e conhecimento para
aplicação e incorporação nos processos de trabalho, principalmente quando se trata de
projetos de Habitação de Interesse Social, como Minha Casa Minha Vida.

Portanto este trabalho tem como objetivo verificar como o BIM pode auxiliar na verificação
dos requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 15575-4:2013 para Avaliação Simplificada Do
Desempenho Térmico, automatizando o processo e diminuindo o tempo da avaliação e a
margem para os erros de quem o analisa. O recorte da pesquisa abordará a Parte 4 da norma
no que se refere ao Desempenho Térmico das edificações e os critérios de avaliação,
especificamente o Procedimento 1 A, que trata da avaliação térmica simplificada, já que é o
primeiro procedimento de avaliação e é feito manualmente, não utilizando recursos
computacionais para avaliação. Os demais, Procedimento 1B, já utiliza recursos
computacionais e o Procedimento 2 somente é utilizado em ambientes já construídos.

2 METODOLOGIA

O software escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi o ARCHICAD na versão 20. O
motivo pela escolha deste é que além de ser certificado pela BuildingSmart (2017) para
importar e exportar informações referentes a modelagem da construção, o software possui
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também recursos para a criação de regras para verificação de requisitos de projeto, podendo
assim ser utilizado na avaliação da norma de desempenho.
Fluxograma 01- Fluxo para Verificação da norma

Fonte: autores
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Para a avaliação do Procedimento 1 A - Simplificada. primeiramente definiu-se um fluxo do
processo para a verificação dos critérios, como ilustra o fluxograma 01. Este fluxo foi
dividido em três etapas, sendo a primeira de RECEBIMENTO DO PROJETO (RP), a segunda
de VALIDAÇÃO DO MODELO (VM) e a terceira de VERIFICAÇÃO DO PROJETO (VP).

Como a verificação de regras será feita utilizando o software ARCHICAD 20, o RP poderá
ser pelos formatos nativos do software, .PLA ou .PLN, ou no formato OpenBIM, .IFC.

Para a etapas VM e VP, é necessário carregar as regras desenvolvidas para a verificação no
arquivo de projeto a ser analisado. Utilizou-se o recurso de Sobreposição Gráfica, onde foi
criado uma Combinação de Sobreposição Gráfica que contém um conjunto de regras. Para
cada regra é estipulado critérios de comportamento e estes critérios irão alterar graficamente
os elementos construídos de acordo com as informações estipuladas.

A VM tem como objetivo verificar se no modelo tridimensional, existem informações
suficientes e que seus elementos, como parede, estão organizados de maneira que o software
reconheça estas e confronte com as regras de avaliação criadas.

Para que a VM tenha sucesso, determinou-se as seguintes regras para a construção do modelo:
1. Todas as paredes externas da edificação deverão ser classificadas como posição
EXTERNA, como mostra Figura 3
Figura 3 - Classificação da posição da parede

Fonte: Autores

2. Os materiais a serem utilizados na construção das paredes deverão ter sua
Identificação (ID) definida como VND (sigla para Verificação da Norma de
Desempenho) e nome do material deverá seguir o mesmo estabelecido no Anexo D da
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NBR 15220 – Parte 3. Por exemplo: Parede de concreto maciço, como apresentado na
figura 2.
Figura 2 - Materiais de construção de acordo com a nomenclatura da NBR 15.575

Fonte: Autores

3. O acabamento externo aplicada à parede deverá ter em seu nome iniciado por:
PINTURA CLARA. Como por exemplo: PINTURA CLARA - AZUL, como ilustra a
figura 3.
Figura 3 - Superfície de acabamento de acordo com o requisito para a verificação

Fonte: Autores
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A VP tem como objetivo verificar se as paredes das fachadas atendem os requisitos
estabelecidos pela ABNT NBR 15.575 no que se refere ao desempenho térmico. Para isso,
foram criadas regras, sendo uma para verificar a U e outra para a CT, como ilustra a figura 4.
Figura 4 - Conjunto de regras para a verificação da Capacidade Térmica

Fonte: Autores

Tanto para a regra para a verificação da U quanto para a de CT, foram colocadas as paredes
apresentadas no resumo do Guia da CBIC (2013), junto com a informação se as mesmas
atende ou não atende de acordo com a zona bioclimática para a cidade do Rio de Janeiro.

3 RESULTADOS

As regras para a verificação do atendimento da Norma de desempenho foram aplicadas em
dois projetos com características de HIS. No primeiro momento, utilizou um projeto de
residência unifamiliar com área de 61,25m² e no segundo momento em um prédio residencial
multifamiliar de 4 pavimentos com 4 apartamentos por pavimento e área total de 1.152,00m².
Ao longo da aplicação das regras foram feitas simulações com o objetivo de testar todas as
etapas do fluxo, considerando tanto o não atendimento como o atendimento da mesmas. Os
resultados foram apresentados em representações 2D e 3D.

Na Tab. 1 e 2, exemplificam os resultados referentes à Validação do Modelo no requisito
Posição das Paredes, onde ao aplicar esta regra de verificação a parede que não está
classificada é representada como vermelho, já as paredes classificadas como amarelo, estão
classificadas como internas e as verdes como externas
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Tabela 1 - Casa Residencial Unifamiliar
Situação

Representação em 2D

Representação em 3D

Validação do Modelo
Posição das Paredes

Não Classificada
como Externa

Classificada como
Externa

Fonte: Autores

Tabela 2 - Edifício Residencial Multifamiliar
Situação

Representação em 2D
Validação do Modelo
Posição das Paredes

Não Classificada
como Externa

Representação em 3D

12

Classificada como
Externa

Fonte: Autores

Na Tab. 3 e 4, são apresentados os resultados da Validação do Modelo no que se refere a
Composição das Paredes, onde ao serem representadas de vermelho, a parede não está com os
materiais descritos como na norma e as verdes sim.

Tabela 3 - Casa Residencial Unifamiliar
Situação

Representação em 2D
Validação do Modelo
Composição da Parede

Identificados
Corretamente

Não Identificados
Corretamente

Fonte: Autores

Representação em 3D

13

Tabela 4 - Edifício Residencial Multifamiliar
Situação

Representação em 2D

Representação em 3D

Validação do Modelo
Composição da Parede

Identificados
Corretamente

Não Identificados
Corretamente

Fonte: Autores

Com o modelo validado, é possível fazer a verificação das NBR 15.575, onde na Tab. 5 e 6,
exemplifica os resultados do que se refere a Transmitância Térmica, onde a parede ao ser
representado de verde, atende aos requisitos e em vermelho não.

Tabela 5 - Casa Residencial Unifamiliar
Situação

Representação em 2D
Verificação do Modelo
Transmitância Térmica

Atende

Representação em 3D
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Não Atende

Fonte: Autores

Tabela 6 - Edifício Residencial Multifamiliar
Situação

Representação em 2D

Representação em 3D

Verificação do Modelo
Transmitância Térmica

Atende

Não Atende

Fonte: Autores

Já nas Tab. 7 e 8, são apresentados os resultados da verificação no que se refere à Capacidade
Térmica, onde as paredes representadas em verde atende aos requisitos da norma e as em
vermelho não.
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Tabela 7 - Casa Residencial Unifamiliar
Situação

Representação em 2D

Representação em 3D

Verificação do Modelo
Capacidade Térmica

Atende

Não Atende

Fonte: Autores

Tabela 8 - Edifício Residencial Multifamiliar
Situação

Representação em 2D
Verificação do Modelo
Capacidade Térmica

Atende

Representação em 3D
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Não Atende

Fonte: Autores

4 DISCUSSÃO

Ao discutirmos os projetos para Habitação de Interesse Social, sempre nos deparamos com a
qualidade dos mesmos. A Norma de Desempenho vem de encontro para regulamentar e
estabelecer requisitos mínimos para preservar a qualidade da edificação, sendo obrigatória sua
aplicação no Programa Minha Casa Minha Vida.

A possibilidade de utilizar o BIM na verificação da Norma de desempenho através da
metodologia apresentada, faz com que o processo de verificação deixe de ser manual e passa a
ser automatizado. Esta automação faz com que a verificação seja em um tempo muito inferior.
A redução de erros na verificação é outra vantagem, já que as regras criadas refletem
claramente os requisitos estabelecidos na norma. Em contrapartida, é necessário que a criação
do modelo siga as regras estabelecidas, pois somente assim a verificação se torna efetiva.

Como o retorno do investimento de uma implementação de BIM é a médio/longo prazo, que
passa tanto pelos recursos humanos, como pela renovação da infraestrutura (computadores,
redes, internet e servidores) e na adoção de novas metodologias de trabalho, os custos para
esta implementação se torna uma barreira na adoção já que o principal objetivo da Habitação
de Interesse Social é atender as camadas sociais de baixa renda e consequentemente estas
habitações devem ter um baixo custo. Por outro lado, o investimento em tecnologia da
informação e comunicação, trazem recursos para decisões mais rápidas e acertivas no
desenvolvimento do projeto causando um custo menor na construção, manutenção e operação
da Habitação de Interesse Social
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5 CONCLUSÃO

A adoção das ferramentas computacionais e das tecnologias de informação e comunicação no
desenvolvimento de projetos, inicialmente com o CAD e agora com o BIM, possibilita ao
arquiteto ou projetista a incorporação de novos requisitos projetuais para atender as
necessidades de uma Habitação de Interesse Social com qualidade. Pois com estas
ferramentas, a gestão da informação e a respostas em relação aos dados para as tomadas de
decisões são mais rápidas, já que deixam de ser feitas manualmente.

Com a utilização do BIM para a verificação da NBR 15.757, no que se refere ao desempenho
térmico na avaliação simplificada (Procedimento 1A), constatou-se agilidade e assertividade
na análise do projeto. É importante frisar que é necessário a presença de um técnico, com
conhecimento básico em interoperabilidade e manuseio do software, tanto para carregar e
rodar as regras de verificação e validação, quanto para dar procedimento ao processo,
aprovando-o ou não.

Para que a verificação e validação ocorra de maneira automática, é necessário que os
elementos do projeto tenham uma organização e sigam regras de nomenclaturas. Neste
trabalho, foram apresentadas uma possibilidade, com vistas a demonstrar a aplicabilidade da
metodologia, para a organização que devem ser estabelecidas ou através de um Plano de
Execução BIM ou por uma norma específica.

É importante estudar tanto a possibilidade de exportação das informações para o software
EnergyPlus, sugerido pela norma para avaliação do Procedimento 1B, quanto a utilização dos
módulos de avaliação energética existente no ARCHICAD e/ou nos demais softwares BIM
com o objetivo de realizar os demais procedimentos de avaliação do desempenho térmico.

Como neste trabalho, todos os projetos utilizados foram desenvolvidos no próprio software de
verificação, se faz necessário um estudo para testar a interoperabilidade ao utilizar outros
softwares BIM de projeto.
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