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Resumo: 
A modelagem BIM sobre nuvens de pontos de escaneamento a laser 3D gerou 
uma nova demanda aos desenvolvedores de softwares para AEC (Arquitetura, 
Engenharia e Construção), que é tornar o processo de modelagem mais produtivo. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o método semiautomático de modelagem, 
utilizando o plug-in FARO As-Built for Autodesk Revit comparando-o com o 
método tradicional, utilizando apenas as ferramentas originais do Revit. Concluiu-
se que a utilização do referido plug-in é vantajosa não só por diminuir muito o 
tempo total de modelagem, mas também por apresentar um fluxo de trabalho 
mais amigável ao usuário. Observou-se também que ganho de produtividade 
pode aumentar quanto maior for a variedade de formas dos objetos modelados e 
quando esses percorrem diferentes planos de trabalho, como, por exemplo, em 
sistemas estruturais, tubulações e topografias. 
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Introdução 

 
A utilização de nuvens de pontos de escaneamento a laser 3D como base 

para a modelagem BIM (as-is BIM) vem se tornando uma prática comum no 

mercado de AEC (ANIL et al., 2013). Porém, a modelagem manual sobre nuvens 

de pontos utilizando apenas as ferramentas originais dos softwares BIM pode 

demandar um tempo de trabalho extremamente elevado. Visando tornar esse 

processo mais ágil e automatizado, empresas de software vêm desenvolvendo 

plug-ins para os softwares de modelagem, como é o caso do FARO As-Built for 

Autodesk Revit. Com esse plug-in é possível detectar e criar de maneira 

semiautomática paredes, portas, janelas, tubulações, elementos estruturais, 

superfícies topográficas, entre outros. 
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O objetivo deste trabalho é avaliar o plug-in As-Built for Autodesk Revit 

comparando a utilização de suas ferramentas com a modelagem tradicional, ou 

seja, utilizando apenas as ferramentas originais do Revit.  Este trabalho faz parte 

do projeto Modelagem da Informação de Edificações (BIM) por Varredura à Laser, 

do Programa Institucional de Incentivo à Produção Científica e Inovação 

Tecnológica do IFSC 2017-2018, em que os autores são bolsista e coordenador. 

 

Metodologia 
 

Para comparar o método semiautomático, ou seja, utilizando as 

ferramentas do plug-in FARO As-Built for Autodesk Revit, com o método 

tradicional, utilizando as ferramentas originais do Revit, foram feitas duas 

modelagens separadas, porém utilizando uma mesma nuvem de pontos. Essa 

nuvem de pontos refere-se a uma edificação de dois pavimentos, com 423 m². As 

duas modelagens foram feitas pela mesma pessoa, cuja experiência com a 

modelagem tradicional é de aproximadamente um ano e a experiência com a 

modelagem semiautomática foi obtida realizando apenas o tutorial do plug-in e 

alguns testes, totalizando 3 horas. 

 

Figura 1 – Nuvem de pontos da edificação 

 

Fonte: autor (2018). 

 
O método semiautomático apresentou um tempo 35% inferior ao método 

tradicional para modelagem dos elementos arquitetônicos. Para elementos 

estruturais como vigas e pilares obteve-se uma redução do tempo de 

aproximadamente 80%, tubulações, 75% e superfícies topográficas, 90%. 



 

 

Observou-se que a produtividade na modelagem utilizando o método 

semiautomático pode aumentar quanto maior for a variedade de formas e planos 

trabalhados. Layouts arquitetônicos variados, com diferentes níveis e ambientes 

não repetitivos e não modulares terão produtividade ainda maior se utilizado o 

método semiautomático, uma vez que layouts repetitivos também são modelados 

muito rapidamente pelo método tradicional. 

Além da maior produtividade, o uso do plug-in apresenta outras vantagens, 

como: a) Preparação da nuvem de pontos a torna mais limpa e com maior clareza 

de detalhes; b) Possibilidade de verificação dos desvios do modelo em relação a 

nuvem de pontos durante a modelagem, permitindo fazer o alinhamento 

automático dos elementos de acordo com as exigências de precisão; c) Criação 

dos tipos de família com as dimensões, espessuras e bitolas detectadas 

automaticamente da nuvem de pontos; d) Método de modelagem otimizado, 

possibilitando trabalhar diretamente a partir de uma vista 3D ou imagem 360°, 

eliminando a necessidade de criação de diversas faixas de vista e cortes. 

 

Considerações finais 
 

Avalia-se como vantajosa a utilização do plug-in FARO As-Built for 

Autodesk Revit para modelagem BIM da edificação proposta neste estudo, por 

apresentar uma produtividade superior e pelo fluxo de trabalho ser mais amigável 

ao usuário, além de agregar outros melhoramentos se comparado ao método 

tradicional. Percebeu-se que as vantagens da utilização do plug-in são maiores 

quanto maior for a variedade de formas dos objetos modelados e quando esses 

percorrem diferentes planos de trabalho, como, por exemplo, em sistemas 

estruturais, tubulações e topografias. 
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