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1. Contexto 

 

Os edifícios piloto do projeto COLEOPTER foram modelados, utilizando a metodologia BIM 
(Building Information Modeling), que permite reunir todas as informações de um edifício 
num projeto virtual e simular a aplicação de diferentes soluções de renovação de edifícios: 
estruturais, de uso, e distribuição e eficiência no uso de água e energia. 

Os Grupos de Diálogo, que foram constituídos para o processo de Diálogo Territorial de cada 
edifício piloto, estão envolvidos no processo de co-construção de soluções de consenso e 
vão usufruir do modelo BIM para obter mais e melhor informação sobre o edifício, para 
servir como fonte de inspiração para encontrar soluções e, ver essas soluções 
implementadas virtualmente. 

2. Acesso à Plataforma colaborativa BIM 

 

Através da seguinte ligação pode ter acesso à página de internet onde está alojada a 
plataforma colaborativa BIM: https://www.cetenma.es/works/coleopter-2/  

Na referida página, é possível aceder à lista de edifícios piloto do projeto COLEOPTER.. 

  
Figura 1. Acesso à plataforma colaborativa BIM de cada edifício piloto. 

 

Ao selecionar cada um dos edifícios piloto, é aberta uma nova janela com uma descrição do 
edifício, o objetivo do Diálogo Territorial, e o visualizador do modelo BIM, que é descrito 
abaixo. 

 

https://www.cetenma.es/works/coleopter-2/
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Figura 2. Exemplo do visualizador do modelo BIM. 

 

3. Visualizador de Modelos BIM 

 

No visualizador podemos aceder às informações do modelo BIM sem necessidade de 
dominar as ferramentas de modelação (neste caso, o Revit), que são muito mais complexas 
e não necessariamente tão intuitivas. 

O uso desta ferramenta tem um duplo propósito. Em primeiro lugar, servirá para que todos 
os envolvidos no projeto COLEOPTER possam ter informações mais detalhadas sobre o 
edifício e se possam inspirar na busca de soluções, além de permitir a visualização das 
soluções implementadas. E, por outro lado, como qualquer projeto desenvolvido utilizando a 
metodologia BIM, de forma que o conteúdo do modelo BIM possa ser utilizado para o 
desenvolvimento do processo construtivo, tornando-se uma ferramenta muito útil na fase 
de definição do projeto de execução.  

De acordo com este duplo propósito, poderíamos definir seu uso como: 

a) Plataforma colaborativa BIM. Navegação / Visualização e Comentários ao modelo. 

b) Consulta das propriedades do modelo. 
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4. Interface plataforma colaborativa BIM 

 

A interface é simples e intuitiva de usar. Basicamente, divide-se em duas partes diferentes: 

 

Figura 3. Partes da Interface. Visualizador COLEOPTER. 

 

5. Navegação, Visualização e Comentários ao modelo 

 

O objetivo é conhecer o edifício para poder fazer comentários diretamente nos espaços e / 
ou elementos do modelo. 

Para analisar e conhecer em profundidade o edifício, pode navegar-se pelo modelo 
percorrendo os diferentes espaços, e / ou visualizar o modelo analiticamente. 

Portanto, poderíamos diferenciar esta seção em: 

- Navegação pelo modelo 

- Modos de visualização do modelo 

- Comentários 

Visualizador de modelo e controles de 
navegação Seção de comentários 
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4.1. Navegação pelo modelo 

Pode navegar-se pelo modelo através dos diferentes comandos de navegação e/ou 
utilizando o rato ou o teclado computador indistintamente. 

 

Figura 4. Comandos de navegação. Visualizador COLEOPTER. 

 

De seguida, detalham-se as diferentes opções de navegação: 

COMANDOS DE NAVEGAÇÃO RATO E/OU TECLADO 

 ÓRBITA 

Órbita, com o centro de rotação no centro do 
modelo (bola verde) 

>>> Clique no modelo (sem soltar), mover o rato 

* Também podemos selecionar um elemento 
previamente, tornando-o o centro de rotação. 

 Clicar no botão esquerdo 
do rato. 

 

 

  ENQUADRAMENTO 

 

 

Aparece uma mão e podemos mover o modelo sobre uma 
dimensão. 

(O cubo permanece igual)  

>>> Clique no modelo (sem soltar), mover o rato. 
 

 

 

- Clicar no botão direito 
do raton. 

- Mantendo premido o 
botão scroll (roda do 
rato) 

ÓRBITA  LIVRE 

ÓRBITA 

Comandos de navegação 
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  ZOOM 

>>> Clicamos no modelo e, sem soltar, arrastamos o rato: 

 Para a frente ou direita: Aproxima 
 Para trás ou esquerda: Afasta 

 

Utilizando o scroll: (roda do 
rato) 

Para a frente aproxima 

Para trás afasta 

 PRIMEIRA PESSOA 
 

Comando utilizado para nos deslocarmos pelo modelo do edifício como se estivéssemos a 
caminhar.  

>>> Antes de pressionar o botão, o ponto de partida da nossa visita é selecionada com o rato. 
       Por exemplo, se pretendemos visitar o piso térreo, devemos selecionar um plano de 
visualização que esteja nesse nível. 
 

Quando é premido o botão de vista em primeira-pessoa, aparece o seguinte menu de ajuda: 
 

 

 

>>> Pressionar o botão "OK, get it" e iniciar a navegação. 

*Também se pode utilizar o rato e o botão scroll para navegar. 
 

Para voltar a ver o quadro informativo 
pressionar:   

no canto superior equerdo da janela. 
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*No caso se querermos voltar à vista inicial, clicamos no ícone “casa”, na parte superior direita 
da janela: 
 

 

Figura 5. Vista inicial 

 

4.2.  Modos de visualização do modelo 

Também contamos com comandos para visualizar o modelo de diferentes modos: 

 

Figura 6. Modos de visualização do modelo. 

 

Também com o objetivo de visualização, dispomos de um cubo de vistas, para facilitar 
visualizações predeterminadas segundo a orientação. 

 

Figura 7. Cubo de vistas 

Comandos. Modos de visualização 
do modelo 

Análise de seção         Navegador de arquivos               Decompor o modelo 
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O cubo de vistas é igual ao do software Revit, e outros programas de Autodesk, como o 
AutoCAD. Permite visualizar o modelo desde vistas predeterminadas, segundo a orientação. 

Nós podemos estabelecer vistas em alçado, selecionando as faces do cubo na orientação 
que pretendida, ou também a volumetria, escolhendo os cantos do mesmo. 

Para estabelecer que o volume é exibido ortogonalmente (axonometria), ou em perspectiva, 
podemos selecionar o modo no menu suspenso: 

(a) Guia "Exibir menu suspenso" 

(b) Clique com o botão direito no cubo. 

 

Figura 8. Guia "Exibir menu suspenso" 

 

Esta opção também nos permite modificar a visualização inicial e outras visualizações 
predefinidas. 

Os comandos para os diferentes modos de exibição são detalhados a seguir: 

 

COMANDOS DE VISUALIZÇÃO 

 

  ANÁLISE DE SECÇÃO 

Corta o modelo na direção dos diferentes eixos (X, Y, Z). E com a opção 
de "Adicionar caixa" podemos manipular o corte através dos três eixos 
de corte simultaneamente. 

>>> Arraste as setas para determinar o eixo de corte desejado. 

* Na opção "caixa" podemos selecionar previamente o eixo que 
queremos modificar. 

 

Menu suspenso 

Adicionar um plano X 

Adicionar um plano Y 

Adicionar um plano Z 

Ajouter un cadre 
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  NAVEGADOR DE PROJETOS 

           

Permite-nos visualizar as vistas do arquivo Revit nativo, mantendo a mesma estrutura. (Exemplo. Vistas 
2D: Plantas, Elevações, Seções ...) 

 

  DESMONTAR O MODELO 

 

Quando se move a escala, a geometria do modelo desloca-se em relação a si mesma, no 
entanto não é possível controlar a direção do deslocamento emanando do ponto central do 
arquivo para fora, o que a torna uma ferramenta pouco prática.  

4.3. Comentários 

Após percorrer e analisar o modelo, estamos prontos para selecionar os espaços ou 
elementos sobre os quais queremos fornecer qualquer tipo de informação ou sugestão por 
meio de comentários. 

 

A secção de comentários tem duas partes distintas:  

- A superior. Onde se vêm os comentários realizados 

- A inferior. Caixas editáveis para adicionar um novo 
comentário (Nome e comentário) 
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>>> Antes de fazer o comentário, devemos selecionar o elemento ao qual nos vamos referir, 
pressionando o elemento com o botão esquerdo do rato.  
  
Ao selecionar um elemento este muda de cor (neste caso a azul).  

Por defeito na parte superior da secção de comentários, aparece o nome d elemento. 

 

Figuran 9. Exemplo de comentário no visualizador COLEOPTER 

 

Para inserir o comentário devemos preencher: 

- Nombre: identifica a pessoa/grupo que faz o contributo  

- Comentarios: descrição do que se pretende alterar no elemento 

E, clicar em “Adicionar comentário”. 

 
Uma vez adicionado o comentário, este aparece quando se seleciona o elemento e fica 
visível a todos.  

 

 

Figura 10. Ao selecionar o elemento comentado, o comentário torna-se visível 

 

 

Comentário salvo no 
item 
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Comentários em divisõeS  

Embora possam ser feitas a partir de qualquer vista, é melhor usar a "Análise de secção 
(plano Z)" e começar a partir de uma vista aérea para nos posicionarmos melhor. 

Clique no chão da divisão / espaço selecionado (aparece a azul mais escuro) e podem ser 
inseridos os comentários. 

De seguida apresenta-se um exemplo de como inserir estes comentários. Assim que é 
selecionado o piso do espaço, podemos incluir a nossa proposta nos comentários e então 
clicamos em "Adicionar comentários". A partir deste momento, o espaço aparece a cor rosa 
para que todos saibam que já se efetuaram contribuições sobre esse elemento. 

 

 

Figura 11. Exemplo de comentário sobre uma divisão do edifício. 

 

*Para recargar os comentários utiliza-se o comando situado na parte intermédia do lado 
esquerdo do visualizador: 

 

Figuran 12. Comando "Recarregar comentários" 
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6. Consulta das propriedades do modelo 

 

Seguidamente, explicam-se os comandos para consultar as propriedades do modelo: 

 

COMANDOS DE CONSULTA 

    MEDIR. 
 

Através da ferramenta de medição, podemos: 

 

 

 

- Obter distâncias (1). 
- Obter ângulos (2). 
- Calibrar (3). 
- Eliminar as dimensões previamente estabelecidas (4). 
- Configurar os ajustes de dimensionamento (5):  

 

 

  NAVEGADOR.  
 

Mostra a decomposição de todos os elementos do modelo. 

 
>>> Se selecionarmos o nome de uma categoria de elemento tornam-se visíveis apenas os 
elementos selecionados, ocultando os restantes. 
 
        Também podemos ir ocultando os que não pretendemos ver, clicando nos símbolos 
        de olhos correspondentes a esses mesmos elementos. 
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*Para voltar a ter todos os elementos visíveis: Clicar no botão direito do rato em qualquer ponto do 
visualizador:  

 

 

  PROPRIEDADES 

 

Paleta de propriedades, que nos mostra as características da própria visualização 3D. 

 

 CONFIGURAÇÃO. 

 

Permite configurar a forma como as coisas são apresentadas, permitindo uma navegação 
personalizada, mas utiliza mais capacidade de processamento do computador, por isso, em 
geral, a sua modificação não é recomendada.  

 


