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Capítulo X

BIM 6D: O BIM aplicado à manutenção 
e à operação das edificações

Definição
Atualmente, estima-se no ciclo de vida de uma edificação 

que 20% dos gastos estejam relacionados com as fases de projetos 
e execução, e o restante dos 80%, com a operação e gestão. 
A ineficiência na transmissão de informações cada vez mais 
complexas do projeto tradicional para equipe de manutenção e 
gestão e edificações necessita de novas formas de gestão, pois os 
métodos tradicionais não atendem mais os requisitos operacionais 
de forma eficaz.

O uso da tecnologia BIM na concepção dos projetos da edificação 
terá impacto direto na operação  e gestão dos edifícios, uma vez 
que os modelos gerados no ciclo da edificação representados pelos 
ND’ (projeto 3D, planejamento 4D e orçamento 5D) estão ricos de 
informações e dados que podem ser  extraídos a qualquer momento, 
produzindo informações detalhadas dos elementos construtivos 
definidos neles. Isso proporciona o uso e gerenciamento dos 
recursos de forma mais abrangente do que apenas dos componentes 
de projetos representados pelos equipamentos, inserindo também a 
relação das pessoas, serviços e usos nos ambientes nos quais estão 
inseridos.

Essa nova dimensão do BIM busca a gestão das instalações, 
prática muito comum em edificações corporativas e industriais. À 
vista disso, com o advento de edificações comerciais e residenciais 
mais complexas, esse tipo de gestão começa a ter importância e 
aplicação, elevando o status da atual manutenção predial para algo 
maior.

O termo muito conhecido e difundido em outros países para 
designar essa forma de gestão é “Facility Management” – FM, 
ou gestão de facilidades. Na metodologia BIM, é possível que 
se encontre em algumas literaturas uma inversão na definição 

das nomenclaturas dos N’Ds para Gestão de facilidades com a 
Sustentabilidade da edificação, intercalando os termos 6D e 7D.

No Brasil, a incorporação do BIM na gestão de facilidades 
das instalações é um campo novo a ser explorado na medida em 
que a metodologia vem se consolidando nas esferas públicas e 
privadas com a aplicação das outras dimensões do BIM do projeto 
a execução, surgindo novos usos do modelos BIM, ferramentas de 
gestão, normas e a integração com novas tecnologias, como por 
exemplo IoT, Realidade Aumentada, dentre outras.

Figura 1 – BIM 6D Gestão e Manutenção.

Aplicações
O modelo com informações de término de obra dos elementos 

de projeto pode ser utilizado para operação da edificação, com a 
possibilidade de gerar planos de manutenção, verificar informações 
de equipamentos, garantia de fabricantes, especificações técnicas e 
ainda acrescentar mais informações que sejam pertinentes à gestão 
da edificação no seu ciclo de vida.

Com isso, os gestores da edificação podem compartilhar 
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informações com empresas que prestam serviços e, ao identificar 
algum problema ou plano de manutenção, disparar uma ordem 
se serviço eletrônica, com todas as informações necessárias para 
a empresa que irá prestar o serviço, como a localização exata do 
equipamento com problema.

O uso do BIM aplicado à gestão de facilities permite ao gestores, 
com a utilização  de ferramentas computacionais  adequadas 
e especializadas para esse fim, usufruir de todo o volume de 
informações gerados no decorrer do ciclo de vida da edificação nas 
fases anteriores, sem que os mesmos sejam usuários avançados de 
ferramentas de modelagem, projeto e planejamento, e com isso, 
também economizar tempo e dinheiro na aquisição de softwares, 
computadores de alto desempenho e treinamento de equipes.

Com essas ferramentas, o gestor de facilities  poderá, por 
exemplo, acessar o modelo em um ambiente na nuvem através 
de uma conexão com a internet, com uso de computadores ou 
dispositivos móveis, como tablets e smartphones e, ao constatar 
algum problema, como uma luminária queimada, localizá-la no 
modelo BIM de forma rápida, tendo com isso a sua posição exata, e 
disparar uma OS – ordem de serviço à equipe de manutenção através 
de e-mail. Nesse e-mail, constará link do modelo, posição exata do 
componente, especificações técnicas dos fabricantes, garantias e 
demais informações necessárias para a execução do serviço, como: 
ferramentas, escadas, peças de reparos, e tudo o que for necessário 

para o planejamento de como será executado o serviço e forma de 
acesso ao componente.

No caso das edificações que possuem sistemas supervisórios 
de automação, os mesmos, ao detectarem alguma falha, podem ser 
integrados ao sistema de facilities para automatização do processo 
descrito acima no acionamento da equipe de manutenção de forma 
mais ágil e assertiva.

Podemos citar ainda outros exemplos que vão muito além da 
manutenção predial, tais como: a gestão de espaços, imobiliárias, 
ativos, energética, custos operacionais, contratos, segurança, 
Telecomunicação, Riscos e Projetos.

Benefícios do BIM na gestão de facilities
Devido à integração e uso das informações contidas em 

planilhas e modelos da edificação, o BIM na gestão de facilities pode 
apresentar diversos ganhos e melhorias se comparado ao processo 
tradicional existente.

Os dados podem ser extraídos do modelo com exatidão, 
o gestor pode visualizar os espaços em 3D navegando neles e 
gerando diversas formas de visualização: cortes, plantas. Além 
disso, pode, com um clique nos equipamentos ou qualquer item 
da infraestrutura, acessar dados técnicos de projeto, manuais de 
fabricantes e garantias. Com isso, as OS serão emitidas de forma 
muito mais eficiente e precisa, melhorando o fluxo de trabalho 



38
Apoio:

Fa
s

c
íc

u
lo

B
IM

 -
 B

ui
ld

in
g 

In
fo

rm
at

io
n 

M
od

el
in

g

Figura 2 – Tabela de informações do modelo IFC (adaptado Eastman, 2014).

e o processo de toda a equipe de gestão envolvida na compra de 
materiais a execução em campo.

Em situações mais complexas, como reformas de edificações 
especiais, como um hospital, o gestor poderá efetuar uma análise 
de dados poderosa, simular vários cenários e propor as ações à 
sua equipe com um grau de precisão muito superior aos processos 
tradicionais, evitando desperdício de tempo, materiais e, é claro, 
dinheiro, além de reduzir ao máximo o tempo de parada de algum 
serviço essencial oferecido.

Problemas da falta de gestão de facilities no 
Governo e Iniciativa privada

Tanto em obras públicas, quanto privadas, podemos destacar 
inúmeros problemas ocasionados pela má gestão de facilities 
ou falta dela, acarretando problemas na perda de tempo para  
encontrar as informações necessárias para manutenção em pilhas 
de pranchas, manuais impressos, entre outros documentos, 
atrasando a manutenção e gerando um prejuízo na parada de um 
serviço essencial associado a algum serviço inoperante devido uma 
falha de equipamento.

No caso de indústrias, pode haver prejuízo na parada de 
uma linha de produção nas edificações, causando transtornos 
aos moradores no uso dos recursos do condomínio. Tudo isso 
corrobora para o aumento de custo de operação, manutenção e, 
no caso de edificações públicas, com prejuízo à sociedade, devido 
à paralisação de algum serviço essencial, mau uso dos recursos 
públicos, sucateamento do patrimônio, dentre outros problemas.

Modelos BIM e o padrão COBie
Quando falamos em gestão BIM, é de grande importância 

abordarmos o  CoBie – Construction Operations Building 
Information Exchange –, que é um formato internacional  de 
informações, com objetivo de padronizar os dados gerados pelos 
modelos na concepção do projeto, execução e demais etapas, 
servindo para o embasamento dos processos de operação, gestão e 
manutenção da edificação e seus ativos, quando a mesma é entregue 
para uso.

Esse padrão não é necessariamente associado a um dado 
geométrico, podendo estar presente desde softwares de projeto BIM, 
até planilhas e ferramentas de gestão, graças à sua versatilidade. 

Para que se tenha o melhor uso do modelo BIM para gestão 
da edificação, o ideal é que nos contratos, tais informações sejam 
preenchidas pelos envolvidos em todo o ciclo da edificação, e que 
no final, resulte em um banco de dados completo e alimentado 
continuamente para uso na gestão do empreendimento.

De acordo com Eastman, na figura 2, podemos listar alguns 
tipos de informações que o modelo IFC, na sua fase final, deve 
conter para uso na gestão de facilities entregue ao proprietário do 
empreendimento.

Além das informações contidas em modelos IFC, inseridos em 
softwares BIM, os dados do COBie também podem ser definidos 
em planilhas constituídas de campos com várias sub-planilhas 
associadas, com todas as informações dos ativos, espaços, e demais 
parâmetros relacionados ao gerenciamento da edificação.

Com isso, podemos verificar que o principal ganho e objetivo 
desse formato é a organização e assertividade na transferência de 
plantas, memoriais, documentos no término da obra, auxiliando 
na redução de custo de operação da edificação e um acesso rápido, 
eficiente e facilitado por todos através dos modelos associados às 
planilhas.
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Figura 3 – Planilha exemplo com informações do formato COBie.

Figura 4 – Software Archibus.

Softwares BIM para Gestão de Facilities 
A gestão de Facilities com o uso do BIM requer uma visão 

sistêmica e ampla, como um ramo novo. O mercado ainda está 
carente de ferramentas computacionais para esse objetivo, e necessita 
de uma integração com ferramentas de outras aplicações e fases do 
ciclo de vida da edificação. As poucas opções hoje disponíveis são 
soluções de outros países, onde a gestão de facilities é mais difundida 
e aplicada. Podemos destacar duas soluções:o Archibus° software de 
gestão com conceito BIM, com uma aplicação bem diversificada e 
ampla, indo muito além do que somente a manutenção predial, e o 
software YouBIM°, uma aplicação mais restrita e focada para gestão 
da manutenção predial. Além destes, temos aplicações móveis que 
interagem nesse fluxo de informações.
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na qual cada vez mais as edificações passam ser inteligentes 
através da comunicação sensores, agentes e demais dispositivos 
com capacidade de processamento, todos integrados e se 
comunicando através de protocolos padrões relacionados a 
sistemas nas nuvens.

Toda essa informação gerada através de sistemas de 
automação tem aplicação direta no BIM relacionado à gestão 
de facilities de uma edificação, capturando e fornecendo 
informações em tempo real, 24 horas por dia, integrando 
equipamentos, dispositivos móveis, sistemas de gestão e 
modelos BIM.

Então, diversos sensores, como por exemplo, de 
temperatura, umidade e presença, poderão interagir e 
retroalimentar modelos BIM de gestão, gerando mapas de 
calor e permitindo a gestão energética e climática em função 
da ocupação detectada nos ambientes. Como essas diversas 
aplicações, seja na área da manutenção corretiva e preditiva, 
ou ainda na segurança, sustentabilidade, eficiência energética, 
gerenciamento de espaços e ativos imobiliários, compras de 
materiais, entre outros tantos serviços possíveis de serem 
monitorados e interconectados aos modelos 3D BIM.

Nesse cenário, teremos a incorporação, além da IOT, 
de outras tecnologias emergentes, como realidade virtual e 
aumentada aplicada à manutenção predial, interagindo com o 
modelo BIM. Como esses sistemas geram um grande volume 
de dados, poderemos utilizar tecnologias com big data e 
inteligência artificial para análises de diversos cenários e 
comportamentos, trazendo maior segurança no planejamento 
de atividades, fluxos e processos, proporcionando um modelo 
de gestão mais assertivo, econômico e eficiente.

IoT e novas tecnologias aplicadas à Gestão de 
Facilities 

Com o advento da revolução digital, estamos migrando 
para a digitalização das edificações, e com o conceito IoT 
em ampla expansão também para o setor da construção civil, 



41
Apoio:

Conclusão
Apesar de todo o potencial, aplicações e benefícios do 

BIM na gestão de facilities, ele ainda é pouco explorado no 
Brasil, com poucos casos de uso e sem uma regulamentação 
bem definida e mão de obra capacitada. Como já vimos nos 
outros fascículos que abordam as dimensões do BIM, existe 
uma resistência à mudança cultural exigida para aplicação 
de um novo processo ou tecnologia, o que também ocorre 
no setor de Facilities nacional. No entanto, com o avanço e a 
disseminação do BIM no Brasil, inclusive, com as diretrizes 
do decreto BIM, fomentado às etapas anteriores de projeto, 
planejamento e orçamento e a crescente revolução digital para 
a industrialização da construção civil, esse panorama tende a 
mudar, surgindo novas ferramentas, processos e mão de obra 
capacitada para atuar nesse setor.
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