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Resumo: O BIM é um processo metodológico que antecipa os prazos, custos e efeitos de uma construção a curto, 

médio e longo prazo, tudo em uma mesma plataforma. Dentre as seis dimensões da plataforma BIM passíveis de 

utilização pelo setor de AEC (arquitetura, engenharia e construção civil), apenas três são amplamente aproveitadas 

pelos profissionais: BIM 3D (perspectiva tridimensional da), BIM 4D (cronograma de edificação da construção) 

e o BIM 5D (orçamento e contratação de mão de obra). Todavia, as dimensões 6 e 7D (a sustentabilidade e ciclo 

de vida da construção, respectivamente) ainda não fazem parte do cotidiano do setor AEC. Por isso, o presente 

artigo irá enunciar a eficiência da aplicabilidade do BIM 6 e 7D nas edificações e fazer um comparativo das 

funcionalidades de três plataformas que operam na sexta e sétima dimensão BIM, analisando as ferramentas 

convergentes e divergentes entre si. Os resultados apontam que existe no mercado softwares ainda desconhecidos 

pela maioria dos profissionais da área, com baixa aplicabilidade no contexto nacional, mas que cumprem com as 

exigências necessárias para garantia da sustentabilidade e gerenciamento do ativo. 
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Abstract: BIM is a methodological process that anticipates the deadlines, costs and effects of construction in the 

short, medium and long term, all on the same platform. Among the six dimensions of the BIM platform that can 

be used by the AEC sector (architecture, engineering and civil construction), only three are widely used by 

professionals: BIM 3D (three-dimensional perspective of), BIM 4D (construction building schedule) and the BIM 

5D (budget and hiring of labor). However, dimensions 6 and 7D (the sustainability and life cycle of the 

construction, respectively) are still not part of the daily life of the AEC sector. Therefore, this article will state the 

efficiency of the applicability of BIM 6 and 7D in buildings and make a comparison of the functionalities of three 

platforms that operate in the sixth and seventh dimensions of BIM, analyzing the convergent and divergent tools 

between them. The results show that there is software on the market that is still unknown by most professionals in 

the field, with low applicability in the national context, but that complies with the requirements to guarantee 

sustainability and asset management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O BIM (Building Information Model) é uma metodologia projetual que vem inovando 

a indústria da arquitetura, engenharia e construção civil (AEC) em todo mundo. Para Nogueira 

(s.d.), os softwares da plataforma BIM facilitam a tomada de decisões prévias e estratégicas, 

que corroboram para a “[...] obtenção de melhores resultados, sejam eles a redução do custo, 

redução do prazo total de execução, aumento da qualidade do produto e/ou a melhoria da 

comunicação dos stakeholders”. Muito além de fornecer a compatibilização do projeto da 

construção civil, os softwares da plataforma BIM conseguem fazer uma análise profunda da 

viabilidade da obra, sua sustentabilidade e previsão de durabilidade, ou, BIM 3D, 4D, 5D, 6D 

e 7D respectivamente. 

As dimensões BIM são divididas da seguinte forma: BIM 3D é o projeto tridimensional, 

momento em que o projeto de arquitetura tridimensional é compatibilizado com os projetos 

estrutural, hidrossanitário, elétrico, telefônico e demais projetos complementares. O BIM 4D 

associa o projeto à uma simulação de tempo, possibilitando visualizar os diferentes estágios da 

obra e prever as etapas construtivas. Já o BIM 5D é voltado para o orçamento, medição e 

contratação de material, serviço e mão de obra. Essa estratégia permite a extração automática 

das quantidades do projeto através do modelo: área, modelo, equipamento, fabricantes, 

agilizando o processo de fabricação e implantação. O BIM 6D refere-se à sustentabilidade da 

edificação quanto à eficiência energética e conforto termoacústico e o BIM 7D reúne as 

informações de controle e de manutenção do empreendimento já edificada, bem como seu ciclo 

de vida e a estimativa de intervenção (NOGUEIRA, s.d.;MENEZES, 2011). 

 As duas últimas dimensões apresentadas, 6 e 7D, são as menos exploradas na 

construção civil brasileira, contendo pouca literatura e exemplares práticos da sua 

aplicabilidade. A falta de informação e ferramentas que auxiliem a performance do BIM 6 e 7D 

corroboram para que tais dimensões sejam inutilizadas e até mesmo desconhecidas dentro do 

cenário AEC. Por isso, essa pesquisa desponta sobre os recursos e as facilidades das duas 

últimas dimensões do BIM, identificando os pontos de importância sobre essas dimensões, 

quais as metodologias adotadas para a elaboração de um projeto de sustentabilidade da 

edificação (BIM 6D) e para a previsão de durabilidade e de intervenções futuras (BIM 7D) 

dentro do ativo.  

Assim, este artigo almeja estruturar referências acerca do uso do BIM 6D e 7D no 

projeto e acompanhamento do ciclo de vida do ativo através de referencial bibliográfico e 

apresentação de três softwares utilizados para a aplicação da metodologia BIM 6D e 7D. Dentre 



3 

 

os principais tópicos identificados, as facilidades ofertadas pela utilização destas dimensões 

dentro do projeto são superiores às dificuldades encontradas no contexto projetual, como a 

escassez de softwares voltados ao público nacional e a falta de mão de obra especializada. 

Porém, é percebível que, ainda que a curtos passos, a indústria AEC vem utilizando das 

estratégias do BIM 6D e 7D, podendo influenciar a participação de outros profissionais do uso 

destas ferramentas. 

 

1.1.  Objetivos 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

Analisar a aplicabilidade da sexta e sétima dimensão da metodologia BIM (BIM 6D e 

7D) na construção civil, delimitando as vantagens obtidas a partir do uso da dimensão da 

sustentabilidade e da previsão do ciclo de vida do ativo através do comparativo entre softwares 

da categoria.  

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

• Analisar o histórico e as ferramentas do BIM em suas dimensões, 

entendendo as facilidades oportunizadas em benefício da indústria de AEC (arquitetura, 

engenharia e construção civil); 

• Discorrer sobre as características do BIM 6 e 7D, seus procedimentos 

metodológicos, as vantagens obtidas pelo uso da plataforma e as dificuldades 

encontradas que corroboram para a sua não utilização pelo setor da construção civil. 

• Comparar as ferramentas disponibilizadas por softwares utilizados para 

a aplicação da metodologia BIM 6D e 7D. 

 

1.1.3.  Justificativa 

A escolha do tema se dá por conta da escassa literatura sobre o BIM 6 e 7D. O BIM, 

uma plataforma inovadora quanto à produção de projetos de arquitetura e engenharia, começou 

a ser utilizado com veemência no início deste século, mas não em sua totalidade. Das cinco 

dimensões comercializadas, apenas três possuem maior adeptos no cenário da construção: o 

BIM 3, 4 e 5D, que correspondem ao projeto tridimensional e a compatibilização dos projetos 

complementares, precificação e cronograma de etapas da obra, respectivamente. Já a sexta e 
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sétima dimensão (sustentabilidade e ciclo de vida do empreendimento) são pouco utilizados 

pelos arquitetos, engenheiros e construtores além de ter pouco conhecimento teórico propagado. 

As vantagens das dimensões BIM 6D e 7D são percebidas a médio e longo, uma vez 

que o desenvolvimento sustentável do projeto de arquitetura garante uma redução significativa 

nos custos, evitando alternativas ineficientes e reparos caros, otimizando os recursos 

disponíveis ante a construção. As vantagens também são visualizadas pós-edificação, quando, 

com o planejamento estratégico e a facilidade das informações promovidas pelo BIM 7D, a 

reparação e o monitoramento do ciclo de vida dos componentes a construção são facilmente 

acompanhados por softwares específicos. 

Assim, a escrita desde artigo justifica-se pela intenção de fomentar a pesquisa sobre a 

sustentabilidade e o ciclo de vida da construção, facilitar o acesso à informação sobre o assunto, 

pontuando os benefícios da aplicabilidade da metodologia BIM nas dimensões 6D e 7D nas 

edificações através da análise de softwares que desenvolvem essa metodologia dentro do ativo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  Histórico do BIM 

 

Os estudos acerca da plataforma BIM, apesar de recentes, são abundantes no campo da 

engenharia e da arquitetura. A primeira vez que o BIM foi citado como um modelo 

tridimensional com uma modelagem automática e banco de dados racional, próximo ao modelo 

que é praticado hoje, foi em 1986, em um artigo publicado por Robert Aish (MENEZES, 2011). 

Nos últimos anos, construtoras e operadoras de ERPs (Enterprise Resource Planning - 

Planejamento dos Recursos da Empresa) publicam constantemente estudos sobre as 

atualizações do BIM e os impactos que as plataformas tiveram sobre a construção civil. 

O BIM começou a ser estudado em meados da década de 1970 através do professor 

estadunidense do Charles “Chunk” Eastman, que publicou um artigo com um protótipo da 

plataforma BIM, à época nomeada building description system. No trabalho publicado, 

Eastman já idealizava noções (hoje básicas) de uma gestão otimizada da construção civil, como 

a alteração automática dos desenhos derivados, a estimativa de quantidade e a descrição dos 

materiais durante a modelagem e a alimentação de um banco de dados em tempo real.  

Na década de 1980 os estudos sobre o assunto continuaram, mas com terminologias 

distintas. Nos Estados Unidos esse método era nomeado como building product models 

(modelos de produto da construção) enquanto na Europa, o termo adotado fora product 
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information models (modelos de informação do produto). Por fim, Building Information Model 

foi adotado como uma junção das duas nomenclaturas, dando origem ao que hoje é conhecido 

como metodologia BIM. Em 2005, a plataforma BIM começou a ser divulgada, em evento 

organizado pelo próprio Chunk Eastman, e  comercializada. (MENEZES, 2011). 

A partir daí, o BIM passou a ser recorrente na construção civil. Arquitetos, engenheiros 

e construtores visualizam na plataforma uma otimização de tempo, serviço e mão de obra que 

minimizam os recursos materiais e financeiros. A integração de sistemas promovida pela 

plataforma possibilita a troca de informações e a alteração do projeto em tempo real, facilitando 

a tomada de decisões. Os softwares da plataforma BIM permitem que objetos modelados sejam 

alterados automaticamente entre os desenhos, além de atribuir facilmente características como 

revestimento, fabricantes e dimensões aos elementos, gerando e otimizando a legenda do 

desenho. São essas, dentre outros aspectos, que diferem a plataforma BIM dos demais software 

de modelagem, como o AutoCAD (MENEZES, 2011).  

Em 2018, o então presidente da república Michel Temer sancionou o decreto que institui 

a Estratégia Nacional de Disseminação Building Information Modeling, através do Decreto nº 

9.377 de 17 de maio de 2018. O objetivo deste decreto era incentivar a criação de um ambiente 

propício para o investimento em tecnologia BIM e a sua difusão no cenário da construção civil 

brasileira. Dentre os objetivos apresentados, o decreto intenciona: “[...] II - coordenar a 

estruturação do setor público para a adoção do BIM; III - criar condições favoráveis para o 

investimento, público e privado, em BIM [...]” (BRASIL, 2018), mostrando o interesse das 

instituições governamentais na adoção da plataforma para a concepção de projetos de 

arquitetura e gestão da execução de obras. 

Dentre todas as dimensões passíveis de utilização pela indústria de AEC, as dimensões 

6 e 7D do BIM exploram ao máximo os melhores materiais aplicados a cada construção, 

simplifica a localização e armazenamento de dados do ativo e fornece informações projetuais 

para garantir o máximo de desempenho termoacústico das edificações. Por isso, a sexta e sétima 

dimensão do BIM torna os processos de análise da sustentabilidade da obra mais eficientes, 

facilitando a tomada de decisões previamente (BIM 6D, s.d.). 

 

2.2.  BIM 6D: O BIM da Sustentabilidade 

 

É inevitável associar a plataforma BIM como um grande provedor de gestão da obra 

civil. Além de facilitar a concepção do projeto de arquitetura e a compatibilização dos demais 

projetos complementares, o BIM gere a edificação ante o início, com cronograma de obras, 
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facilitando orçamentos, criando estimativa de tempo e principalmente, permitindo a 

flexibilidade de alteração projetual. 

Sabe-se, contudo, que a gestão de obra quando não bem administrada, impacta todas as 

partes envolvidas no projeto. A falta ou a ineficiência de uma gestão de obra pode acarretar em 

atrasos, perca de receitas, aumentos de custos, extensão dos trabalhos e perca da qualidade final. 

Para Resende (2013, p. 27): 

 

O planejamento é essencial para o sucesso de um empreendimento, 

sua importância aumenta quando, na sociedade, existe pouca disponibilidade 

de recursos, instabilidade no mercado, entre outros obstáculos. O 

planejamento da construção torna-se indispensável para que se canalizem 

informações e conhecimentos, direcionando à utilização nas execuções dos 

serviços da construção civil. 

 

Segundo Santos (2021a), em pesquisa realizada pelo World Green Building Council 

(traduzido livremente para Conselho Nacional de Construções Sustentáveis), percebeu-se que 

47% das construtoras que integram o Conselho tratam de questões ambientais e sustentáveis 

em seu projeto. A pesquisa realizada pelo WGBC em parceria com a empresa alemã SAP SE, 

responsável por softwares de gerenciamento empresariais, pontua três fatores principais que 

são capazes de influenciar o crescimento do interesse acerca de construções sustentáveis entre 

as construtoras. 

O primeiro fator são as ações governamentais, quando há o incentivo fiscal para projetos 

sustentáveis. O segundo fator é o incremento tecnológico para a adoção e criação de construções 

verdes, uma vez que para desenvolver esse tipo de projeto é necessário um acervo técnico e 

tecnológico de última geração: “[...] 37% das que dizem projetar dentro dos conceitos de 

construção sustentável já utilizam BIM (modelos de informação para a construção) e já adotam 

ou estudam adotar construções com impressão 3D em concreto” (SANTOS, 2001). O terceiro 

e último fator que influencia a demanda sobre construções verdes é a crescente preocupação 

sobre questões ambientais partindo dos próprios clientes e incorporadores. Para esses, os 

empreendimentos imobiliários que prezam pela construção sustentável têm preferência para 

aquisição.  

 A alta demanda de projetos sustentáveis no mercado imobiliário aliado aos 

incentivos governamentais propostos afirma que é necessário ferramentas tecnológicas e 

inovadoras que sejam capazes de projetar, prever e corrigir edificações para atender a nova 
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tendência da construção civil. Por isso, o BIM 6D vem se tornando cada vez mais uma 

ferramenta indispensável para a criação de ativos sustentáveis, uma vez que esta dimensão se 

preocupa com o uso racional dos recursos utilizados a longo prazo. Para atender essa demanda, 

a sexta dimensão do BIM trabalha em cima de duas premissas principais: a eficiência energética 

e a redução da pegada de carbono (BIM 6D, s.d.). 

A eficiência energética é compreendida como o conjunto de ações que são tomadas 

dentro do projeto a partir dos estudos de sol, sombra, clima e ventilação da região. Dentro do 

BIM 6D é possível criar uma simulação em 3D sobre o comportamento das influências 

climáticas, uma modelagem térmica e estudo de massas (Fig. 01). A partir desses estudos, é 

possível antever ações para a eficiência energética da edificação, propondo ao projeto soluções 

como brises soleis nas fachadas, os melhores posicionamentos para paredes de vidro e o melhor 

aproveitamento da ventilação natural, por exemplo. 

Já a redução da pegada de carbono é alcançada enquanto consequência das duas 

primeiras premissas apontadas, uma vez que ao aproveitar os recursos naturais em prol do 

projeto e maximizar o ciclo de vida da edificação, a pegada de carbono é reduzida como efeito 

imediato às ações apontadas.  

 

Figura 1: Análise da ventilação natural na edificação através do BIM 6D 

 
Fonte: DARÓS, 2019. 

 

Logo, O BIM 6D é o responsável pela elaboração de projetos quanto à otimização dos 

espaços em detrimentos dos recursos naturais locais disponíveis, facilitando e promovendo a 
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economia energética e corroborando para o maior aproveitamento de ventilação, iluminação e 

topografia. É capaz de garantir que a edificação seja capaz de se manter com o mínimo de 

recursos externos possíveis (iluminação artificial, ar-condicionado e muros de contenção, por 

exemplo) – uma edificação sustentável.  

 

2.2.1. Arena MRV: BIM 6D na prática 

 

Em 2021 foi entregue, em Belo Horizonte - MG, o primeiro estádio de futebol projetado 

e construído com uso 100% da tecnologia BIM. As etapas de projeto estrutural, projeto 

arquitetônicos e as instalações elétricas e hidrossanitários foram desenvolvidas antes do início 

das obras, possibilitando prever e evitar possíveis avarias que normalmente são percebidas 

durante a fase de execução. O estádio possui capacidade para 46.000 lugares e foi projetado 

pelo escritório Farkasvölgyi Arquitetura. O software utilizado para a elaboração do projeto e de 

todos os estudos prévios de viabilidade foi o Archicad (ARENA MRV, 2021). 

O cronograma de obra, bem como o seu custo de execução, manteve-se alinhado durante 

a prática. Para o engenheiro responsável pela execução da obra, Diego Fernando, isso foi 

possível por conta da plena utilização da plataforma BIM 6D para o planejamento prévio. Dessa 

forma, o planejamento, a segurança técnica, os processos construtivos bem como os custos de 

execução, os impactos ambientais e o prazo de execução foram previamente definidos e 

manteve-se com o mínimo de alteração até a entrega do Estádio. 

 

Para o projeto, o arquiteto Bernardo Farkasvölgyi e sua equipe 

fizeram inúmeros estudos, mas vale ressaltar os de insolação, acessos, nível 

de implantação no terreno e visibilidade – todos essenciais para a execução de 

um equipamento desse porte. Todos os outros estudos necessários, como o de 

fluxo de pessoas e multidões, foram feitos a partir do modelo desenvolvido no 

Archicad (ARENA MRV, 2021). 

 

Ainda durante a fase projetual, o escritório de arquitetura utilizou da sexta dimensão do 

BIM 6D para criar simulações através de maquetes para analisar a topografia do local, estudo 

de insolação bem como o entorno do estádio, a fim de garantir a plena eficiência energética, a 

redução da pegada do carbono e otimizar o custo de vida útil da construção (Fig. 02 e 03) 

(SANTOS, 2021b). 

 

https://www.fkvg.com.br/
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Figura 2: Estudo Solar elaborado no software Archicad para o Estádio MRV 

 

Fonte: ARENA MRV, 2021 

 

Figura 3:  Estudo de Topografia elaborado no software Archicad para o Estádio MRV 

 

Fonte: Arena MRV, 2021 

 

2.3.  BIM 7D: O BIM do Ciclo de Vida da Edificação 

 

O BIM 7D, nomeado como o clico de vida da construção, prevê o tempo útil dos 

materiais, sistemas e equipamentos que compõe a obra, garantindo que, a longo prazo, a 

construção tenha o mínimo de despesas desnecessárias possíveis. Essa tecnologia permite a 

visualização em tempo real de cada alteração e todas as atualizações no projeto, criando um 

histórico detalhado e completo de todas as atualizações inerentes ao projeto (JUNIOR, 2019).  

O Ciclo de Vidas das Edificações (ACV), ou BIM 7D, auxilia no planejamento e na 

escolha dos materiais que serão utilizados na construção, ponderando quais equipamento, a 

longo prazo, aumentar a vida útil do ativo. Além da escolha de materiais e equipamentos 

específicos, a sexta dimensão do BIM associa-se também ao uso de metodologias projetuais e 

construtivas capaz de simplificar a gestão de toda a vida do ativo, desde a concepção projetual, 

a execução das obras e a pós-ocupação da construção, garantindo a maior sustentabilidade 

(enquanto processo que permite a existência da edificação, em certo nível, por um prazo 

determinado) do edifício. 

Ações de previsão de manutenção reduzem a possibilidade de ocorrências sérias e até 

mesmo fatais na construção civil. Menezes et al. (2016) pontua que se for realizado 

manutenções periódicas nas edificações dentro do período previamente estipulado, é possível 
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evitar problemas trágicos, tal qual um incêndio, por exemplo. Os autores ainda citam a 

manutenção nas conexões eletrônicas, que, com o passar do tempo, ocorre a oxidação (mau 

contato) dos componentes elétricos: “Nesse caso, a capacidade de condução da corrente elétrica 

do sistema será reduzida” (MENEZES et al., 2016). 

Existem normas regulatórias (como a NBR 5410, por exemplo) que informa da 

importância da periodicidade da manutenção, e que, inclusive, deve ser condizente com a 

complexidade, importância e elementos existentes na instalação. 

Menezes et al. (2016) afirma que para viabilizar a aplicação do BIM 7D é necessário 

plugins específicos associados aos softwares de modelagem BIM. Esses plugins, contudo, são 

inexistentes na versão gratuita, existindo apenas na versão paga. Os autores continuam: 

Para Júnior (s.d.), “[...] estima-se no ciclo de vida de uma edificação que 20% dos gastos 

estão relacionados com as fases de projetos e execução, e o restante dos 80 % na operação e 

gestão [...]”. Garantindo um planejamento eficiente, é possível gerenciar os recursos além dos 

componentes de projetos, aplicando-o também aos equipamentos, a relação das pessoas, aos 

serviços e os usos nos ambientes. 

Existe um termo mundialmente aplicado para designar a sexta e sétima dimensão do 

BIM: o Facility Management (FM), traduzido livremente para gestão de facilidades. Ainda para 

Júnior (s.d.), no Brasil, a inclusão do BIM na gestão das instalações é um campo novo a ser 

explorado, seja nas esferas públicas e privadas com a aplicação das outras dimensões do BIM 

do projeto a execução, surgindo novos usos dos modelos BIM, ferramentas de gestão, normas 

e a integração com novas tecnologias como por exemplo IoT, Realidade Aumentada, dentre 

outras. 

Com as facilidades ofertadas pelas ferramentas de BIM 6D e 7D, é possível planejar 

manutenções prediais, acompanhar informações técnicas dos equipamentos como a garantia 

dos fabricantes e suas especificações técnicas. Tudo em prol de uma gestão otimizada e 

completa para a maior durabilidade do ciclo de vida da edificação. Assim, os gestores da 

construção conseguem compartilhar informações técnicas com prestadores de serviços e 

antever cotações, mostrando a localização exata do equipamento e/ou avaria.. 

 
3. APLICABILIDADE DO BIM 6D E 7D: SOFTWARES DISPONÍVEIS NO 

MERCADO 

 

3.1.  Metodologia adotada 
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Para avaliar a aplicabilidade do BIM 6D e 7D na prática, foi escolhido três softwares 

para análise: YouBIM®, ONUMA e FM Systems. A escolha desses softwares se deu por 

pesquisa em websites de construção civil, apontando que hoje, no mercado, essas três 

plataformas são as mais comercializadas. 

A análise foi feita sobre as informações existentes nas páginas oficiais de cada 

plataforma, onde é apresentado o objetivo de cada software, seu público alvo e as facilidades 

encontradas em cada um deles. Apesar das páginas oficiais apresentarem um caráter comercial 

para divulgação do produto, foi possível encontrar insumos para análise técnica das 

funcionalidades de cada software, passível de comparação entre eles. 

 

3.2.  YouBIM®, ONUMA e FM Systems 

 

O primeiro software analisado é YouBIM®, ferramenta capaz de facilitar a gestão do 

ativo e que dispõe seus serviços tanto na nuvem quanto no local. O software oferece aos 

proprietários e gestores do ativo um banco de dados integrado ao projeto e com “[...] acesso 

imediato à localização e informações de ativos por meio de um navegar interface 2D/3D 

baseada na web”1. O YouBIM® tem funcionalidades que permitem a inclusão de ordens de 

serviço, sugestão de manutenção preventiva e é capaz de integrar com outros bancos de dados.  

Na página oficial do software, os anunciantes garantem que a plataforma para utilização 

é de simples operação, focada tanto na utilização do usuário quanto da equipe de instalação:  

YouBIM é como um “Google Maps ®  para uma Instalação ”, 

respondendo o “ Onde ” (Localização) e o “ O quê ” (atributos, histórico, 

especificações, informações de garantia ...) dos componentes de uma 

Instalação (Ativos, Sistemas, Espaços), aprimorado com dados de 

desempenho ao vivo de ordens de serviço e BAS  

[...] 

YouBIM pode [...] fornecer uma ponte desde o projeto / construção 

até o gerenciamento de operações / instalações. Reunindo modelagem de 

informações de construção, sistemas de automação de edifícios e dados de 

 
1 Tradução livre da autora. Trecho original: “YouBIM® is a Cloud-based Software (also available On-

Prem), which extends the value of BIM [Building Information Modeling] through the Buildings 

Lifecycle by giving owners an integrated database and immediate access to location and asset 

information through an easy-to-navigate web-based 2D/3D-BIM interface” (ABOUT YOUBIM, 

2021). 
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gerenciamento de trabalho do software CMMS em uma única plataforma2 

(ABOUT YOUBIM, 2021). 

 

O YouBIM® opera após a elaboração dos projetos de arquitetura e complementares em 

qualquer outra plataforma BIM (Archicad, Revit, Tekla, Bentley, etc.), com as respectivas 

informações sobre quantidade estimada de material, compatibilização, sequência construtiva e 

fabricação. Após término da edificação, o YouBIM® reúne todas as informações dos 

projetistas, fornecedores e fabricantes em uma mesma plataforma online, evitando que o 

proprietário da construção se preocupe com licenças de softwares, treinamentos e atualizações.  

Dessa forma, o YouBIM® combina todas as informações em um único modelo 3D 

online com acesso a todos os dados paramétricos, manual de operações anexados, 

especificações de fabricantes, catálogo de equipamentos e imagens, etc. O software fica 

baseado na nuvem, por isso, qualquer pessoa pode acessar o modelo do edifício de qualquer 

lugar, bastando apenas uma conectividade com internet, o usuário e senha. Toda e qualquer 

avaria ou procedimento de manutenção de rotina pode ser previsto pela plataforma, orientando 

sobre localização do material que necessita de reparo além de todas as especificações e dados 

do fabricante. Como o modelo utilizado pelo YouBIM® é tridimensional, é possível visualizar 

pela plataforma quais os equipamentos devem ser utilizados para a execução do serviço 

(escadas, cordas e ferramentas) (Fig. 04) (ENG, 2013). 

 

 
2 Tradução livre da autora. Trecho original: “YouBIM is like a “Google Maps® for a Facility”, 

answering the “Where” (Location) and the “What” (attributes, history, specs, warranty info…) of the 

components of a Facility (Assets, Systems, Spaces), enhanced with live performance data from Work 

Orders and BAS”. 

[...] 

YouBIM can [...] providing a bridge from the design/construction to operations/facilities management. 

Bringing together Building Information Modeling, Building Automation Systems, Work Management 

data from the CMMS software, into one single platform. (ABOUT YOUBIM, 2021). 
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Figura 4: Interface YouBIM 

 
Fonte: Exhibiting @BIMFORUM, 2017. 

 
Outro software responsável pela gestão da instalação e da informação do ativo é o 

ONUMA. A plataforma é específica para gestão e coordenação espacial dos elementos da 

construção, controlando fluxos de máquinas, pessoas, veículos e equipamentos além das 

informações sobre os elementos do ativo. 

O ONUMA é utilizado preferencialmente o para planejamento e design em assistência 

médica (um hospital, por exemplo), quando é necessário que os equipamentos do 

estabelecimento (máquinas e aparelhos hospitalares, por exemplo) sejam integrados à 

edificação facilitando a comunicação com quem está gerindo todo o processo do ativo.  

A plataforma simplifica a obtenção de dados complexos sobre a modelagem da 

construção, permitindo que diferentes usuários e partes interessadas interajam. O ONUMA é 

acessado através de um software para computador ou através de aplicativos, pelo celular, e com 

acesso à internet, mas modificações podem ser feitas de maneira offline e atualizadas assim que 

o dispositivo tiver acesso à rede (ONUMA-BIM, 2021). 

A funcionalidade da plataforma inclui integrar todo tipo de arquivo ao modelo da 

edificação, desde outros sistemas de informações geográficas de modelagem de informação de 

construção, aplicativos de gerenciamento de instalações a planilhas do Excel®, para importar 

dados sobre o edifício, seja um edifício existente ou uma novo. Após a integração dos dados, o 

ONUMA permite a visualização gráfica dos espaços e adicionar todos os tipos de atributos para 

poder codificar e classificar informações, como acabamento do piso ou mudanças de 

temperatura:  
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Os ocupantes das instalações, gerentes das instalações, equipes de 

campo, administradores e outras partes interessadas podem acessar os mesmos 

dados em muitos dispositivos. Conforme as ordens de serviço são enviadas, 

as plantas baixas podem ser codificadas por cores com base no status e tipo de 

solicitação. O Sistema de Ordens de Serviço da ONUMA (BIM genie) associa 

listas de ordens de serviço vinculadas a gráficos simples que permitem o 

reconhecimento rápido de padrões de problemas e oportunidades em tempo 

real. (ONUMA-BIM, 2021)3. 

 

Um dos pontos fortes do Sistema ONUMA é que ele opera em várias escalas: é possível 

visualizar um campus com vários edifícios, um único edifício e uma única sala. Por causa desta 

gama de interface, diferentes de partes interessadas podem acessar o sistema, desde os técnicos 

a não técnicas, permitindo que colaborem em diferentes níveis (Fig. 05). A plataforma permite 

também a alteração, edição e acréscimo de informações e, em suas configurações, é possível 

designar quais profissionais poderão acessar a parte editável do ativo e quais usuários terão 

acesso apenas para visualizar os dados (Fig. 06). 

Um terceiro software utilizado para o desempenho das funções 6D e 7D do BIM é o FM 

Systems, que consegue gerenciar o espaço e a ocupação do ativo, bem como sua manutenção e 

desenvolver planejamento estratégicos. A plataforma ainda opera com projetos e alternativas 

de sustentabilidade, possibilitando que o cliente tenha uma visão clara de como as instalações 

estão sendo utilizadas, os gastos dos recursos naturais e como aumentar a eficiência de todos 

os componentes do ativo (FM SYSTEMS, 2021). 

Voltado exclusivamente para empresas, a FM Systems opera dentro de três cenários: 

FMS Employee (Experiência do Funcionário), FMS Analytics (Análise do Local de trabalho) 

e FMS: Workplace (Gestão do local de trabalho). 

A experiência do funcionário (FMS Employee) facilita o desempenho das atividades 

dos colaboradores, possibilitando o agendamento de salas com as facilidades necessárias para 

o desempenho da função ou, até mesmo, buscar por uma estação de trabalho em local 

específico, criando um processo operacional dinâmico dentro da empresa. O segundo cenário 

 
3 Tradução livre da autora. Trecho original: Facility occupants, facility managers, field teams, 

administrators and other stakeholders  can access the same data on many devices.  As work orders are 

submitted, floor plans can be color coded based on status and type of request. The ONUMA Work 

Order System (BIM genie) associates lists of work orders linked to simple graphics which enables 

rapid pattern recognition of issues and opportunities in real time. 
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da plataforma é a Análise do Local de Trabalho (FMS Analytics), que possibilita ao gestor 

visualizar como está o funcionamento do local de trabalho, como sensores de ocupação, 

sensores de temperatura, análise de servidor e a análise das reservas. 

 

Figura 5: Interface do Software ONUMA 

 
Fonte: UNUMA-BIM, 2021 

 

Figura 6: Modelo editável no Software ONUMA 

 
Fonte: ONUMA-BIM 
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Todavia, esses dois cenários complementam a terceira dimensão da plataforma, a Gestão 

do Local de Trabalho (FMS Workplace). Essa solução é a base do local de trabalho, onde é 

realizado todo o planejamento estratégico do ativo, bem como o gerenciamento de 

movimentação e controle dos recursos robustos para a manutenção das instalações. A FMS 

Workplace oferece ao gestor do empreendimento possibilidades de gestão de espaço, 

gerenciamento de movimentos, gerenciamento de projetos, gestão imobiliária e gestão de 

sustentabilidade (Fig. 07). 

Através da Gestão do Local de Trabalho, é possível visualizar o projeto 2D da edificação 

e fazer a integração bidirecional com os desenhos em modelos do AutoCAD e Revit. A 

plataforma também permite que informações do projeto de instalação, bem como requisitos, 

aprovações, orçamentos, cronogramas e fornecedores, estejam reunidos em um único local de 

acesso. Com essas informações centralizadas, a FM Systems garante um gerenciamento 

otimizado de localização, atribuições, propriedade, histórico de manutenção e controle de todo 

o estoque de equipamento e materiais dentro da edificação (FM SYSTEMS, 2021). 
 

Figura 7: Interface FMS Workplace 

 
Fonte: FM Systems, 2021 

 

O software de gerenciamento de manutenção de instalações (FMS Workplace) 

possibilita que o gestor do empreendimento rastreie projetos atuais, planeje emergências e crie 

atualizações com base em solicitações de manutenção, incluindo o rastreamento de ordens de 
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serviço em tempo real. Assim, é possível manter as instalações atualizadas, evitando evitar 

paralisações dispendiosas, quebras antes que elas aconteçam e possibilita o planejamento de 

manutenção preventiva. 

Além de gerenciar o ciclo de vida da edificação, o FM Systems também possibilita o 

gerenciamento de sustentabilidade, possibilitando ao gestor analisar os impactos ambientais da 

construção (energia, água, emissão de gases, reciclagem, resíduos, etc.). As informações 

geradas pelo software também facilitam a projeção dos impactos financeiros de projetos de 

sustentabilidade, como o valor de aplicabilidade e o período de retorno do investimento (FM 

SYSTEMS, 2021).  

 

4.  RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Dos três softwares apresentados, percebe-se que dois possuem usos quase que 

exclusivos dentro da dimensão BIM 6D e 7D: enquanto o ONUMA é voltado para o 

gerenciamento de empreendimentos hospitalares, o FM Systems é adotado em ambientes 

corporativos de média e grande escala. Contudo, mesmo com as diferenças quanto ao local de 

utilização, alguns pontos foram convergentes em todos os softwares analisados. 

Os softwares de BIM 7D possuem como prioridade a gestão do ativo, possibilitando 

opções de previsão e agendamento de manutenção; o acesso a informações da construção, bem 

como fornecedores, métodos construtivos e manuais técnicos. Os três softwares apresentados 

são acessados tanto por computadores e notebooks quanto por celular, facilitando a visualização 

do ativo no momento em que for necessário. Contudo, a diferença sobre a interface das 

plataformas é significativa.  

Como o ONUMA busca gerenciar grandes estabelecimentos de saúde ou conjunto de 

edifícios, sua interface tende a ser mais robusta para otimizar a visualização do macro ao micro: 

do campus à uma sala específica. A interface aparenta ser pouco intuitiva, exigindo treinamento 

mais intenso e pessoal técnico específico para sua operação. Já o YouBIM® e FM Systems 

demonstram um interesse comercial mais forte que o ONUMA. A interface para utilização é 

mais leve, com pouca especificidade e proporciona ao usuário diferentes categorias de 

utilização: técnico, projetista, operador e gestor. 

Durante a pesquisa, percebe-se que existe no mercado internacional ferramentas que 

possibilitam a gestão do empreendimento em todas as suas fases, mas que ainda não são 

aplicadas na indústria de AEC no Brasil. Prova disso são os próprios websites das três 

plataformas estudadas, que não apresentam a possibilidade de contato em língua portuguesa.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A metodologia BIM se consolidou como o futuro/presente da construção civil. 

Indispensável para a elaboração de projetos, compatibilização de complementares e criação de 

cronograma físico-financeira de obra, atualizada em tempo real, o BIM se mostrou como sendo 

o cerne das novas estratégias da indústria AEC. 

Escritórios e profissionais da arquitetura, engenharia e construção civil utilizam as 

ferramentas oferecidas pelas plataformas BIM para a concepção de projetos dos mais variados 

portes: pequeno, médio e grande. Contudo, ainda não o utilizam de maneira completa e 

plenamente eficiente.  

O desconhecimento acerca da sexta e da sétima dimensão do BIM favorece que a 

indústria da construção civil não tenha um aproveitamento maior sobre as circunstâncias 

ofertadas para a elaboração do projeto e execução de obra além de não ser capaz de otimizar o 

processo de manutenção a longo prazo, o pós-obra para o cliente. 

A facilidade ofertada pelo uso do BIM 6D na concepção projetual, quando é utilizado 

as condições topográficas, de iluminação e ventilação natural a favor do projeto minimiza os 

custos de execução da obra, quando a movimentação de terra pode ser reduzida graças ao 

melhor aproveitamento das condições topográficas locais, por exemplo. O BIM 7D é capaz de 

otimizar os processos de operação da instalação de equipamentos para a equipe executora do 

projeto e facilitar a manutenção de toda a vida útil do empreendimento, dispondo para o 

proprietário informações claras sobre prazos, materiais e ferramentas necessárias para a gestão 

do ativo. 

Existem no mercado da indústria de AEC softwares ainda desconhecidos pela maioria 

dos profissionais da área e, os que são adotados, ainda não possuem uma versão para a 

aplicabilidade no cenário nacional. Contudo, os que existem e são comercializados cumprem 

com a intenção de, além de integrar em uma mesma plataforma todas as informações técnicas 

e construtivas da construção, como também gerenciar, planejar e operacionalizas as ações de 

prevenção e manutenção. 

Objetivou-se com a redação deste artigo facilitar informações técnicas-teóricas sobre a 

utilização do BIM 6 e 7D dentro da construção civil, afim de demonstrar que as facilidades 

ofertadas pela utilização destas dimensões dentro do projeto são superiores às dificuldades 

encontradas no contexto projetual, como a escassez de softwares voltados ao público nacional 

e a falta de mão de obra especializada. Porém, é percebível que, ainda que a curtos passos, a 

indústria AEC vem utilizando das estratégias do BIM 6D e 7D, podendo influenciar a 

participação de outros profissionais do uso destas ferramentas.  
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