
ESTUDO COMPARATIVO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS QUE 

UTILIZAM GEOPROCESSAMENTO E TECNOLOGIA BIM PARA 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL 

 

1. INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 

A área de geoprocessamento vem ganhando uma considerável atenção da engenharia nos 

últimos tempos. A utilização de softwares que permitem o uso de informações cartográficas 

(mapas, cartas topográficas e plantas) vem crescendo assustadoramente. Tais softwares 

permitem que informações adicionais possam ser georreferenciadas, ou seja, associadas a 

coordenadas de mapas, cartas ou plantas. O investimento no desenvolvimento destas 

tecnologias tem sido grande, não apenas em termos de recursos financeiros como também 

de recursos intelectuais. 

Segundo Câmara, Davis e Monteiro (2011), “Se 'onde' é importante para seu negócio, então 

geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho”. Sempre que o “onde” aparece, dentre as 

questões e problemas que precisam ser resolvidos por um sistema informatizado, haverá 

uma oportunidade para considerar a adoção de um Sistema de Informação Geográfica 

(SIG). Num país de dimensão continental como o Brasil, com uma grande carência de 

informações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas urbanos, rurais e 

ambientais, o geoprocessamento apresenta um enorme potencial, principalmente se 

baseado em tecnologias de baixo custo.  

No Brasil vigora a Lei Federal 10.267/01 que torna obrigatório o georreferenciamento do 

imóvel na escritura para alteração nas matrículas, como mudança de titularidade, 

remembramento, desmembramento, parcelamento, modificação de área e alterações 

relativas a aspectos ambientais, respeitando os prazos previstos (BRASIL, 2001). 

Georreferenciar é tomar as coordenadas de uma imagem, mapa ou qualquer outra forma de 

representação geográfica e torná-las conhecidas num dado sistema de referência. A coleta 

de dados é uma parte penosa do trabalho, porém já há consideráveis avanços nos métodos 

e modos de levantamentos topográficos. Por anos a Fotogrametria foi a única forma de 

levantamento de grandes áreas, hoje em dia, é bastante difundido o uso do Sensoriamento 

Remoto pela sua incrível capacidade de geração de dados. Temos também o sistema de 

posicionamento global (GPS - Global Position System) que é apoiado tanto pela 

Fotogrametria como pelo Sensoriamento Remoto. Este conjunto de tecnologias de coleta, 

tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais voltado para um objetivo 

específico é o que chamamos de geotecnologias. 

 



Além das geotecnologias, a construção civil vem utilizando também uma nova tecnologia 

para projeto e documentação de suas obras conhecido como Building Information Modeling 

(BIM). A tecnologia BIM (COELHO; NOVAES, 2008) é um processo de geração e 

manutenção dos dados da construção durante todo o seu ciclo de vida (projeto, construção 

e operação).  Tipicamente utiliza softwares de modelagem dinâmica, tridimensional e em 

tempo real para aumentar a produtividade no projeto e na execução da obra. As informações 

contidas neste modelo abrangem a geometria da construção, as relações espaciais, as 

informações geográficas e as quantidades e propriedades dos elementos utilizados na 

construção (por exemplo, detalhes do fabricante). 

A proposta da tecnologia BIM é oferecer melhor visualização da obra, maior produtividade 

devido ao fácil acesso à informação, maior coordenação dos documentos específicos da 

construção, integração de informações sobre os elementos e processos de construção, 

menor tempo de execução e redução de custos. 

BIM pode ser utilizada para demonstrar todo o ciclo de vida de uma obra incluindo 

processos de construção e facilidade de operação. Quantidades e propriedades de materiais 

podem ser extraídas facilmente. Escopos de trabalho podem ser isolados e definidos. 

Sistemas, montagens e seqüências podem ser visualizadas facilmente. 

A base de um sistema BIM é o banco de dados que, além de exibir a geometria dos 

elementos construtivos em três dimensões, armazena seus atributos e, portanto, transmite 

mais informação do que modelos CAD tradicionais. Além disso, como os elementos são 

paramétricos, é possível alterá‐los e obter atualizações instantâneas em todo o projeto. Esse 

processo estimula a experimentação, diminui conflitos entre elementos construtivos, facilita 

revisões e aumenta a produtividade (FLORIO, 2007).  

A tecnologia BIM vai além de uma nova categoria de software. Ela requer mudanças na 

definição das fases tradicionais da arquitetura e um maior compartilhamento de informações 

entre arquitetos e engenheiros. 

BIM possui uma série de vantagens sobre os softwares de CAD (Computer Aided Design). 

BIM modela e gerencia não apenas gráficos, mas também informações. Estas informações 

permitem geração automática de desenhos e relatórios, análise de projeto, simulação de 

cronogramas, facilidade de gerenciamento, entre outras coisas, permitindo que as equipes 

de construção possam tomar decisões baseadas em informações mais precisas e 

confiáveis. 

BIM é utilizada como apoio para as equipes de construção, de forma que pessoas, 

ferramentas e tarefas possam ser efetivamente compartilhadas durante todo o ciclo de vida 

da construção, eliminando redundância de informações, perda de informações, falhas de 

comunicação e erros de tradução. 



1.1 Objetivos 

O objetivo desta pesquisa é estudar alguns softwares que possuem recursos para 

geoprocessamento (SIGs), como o software gratuito SPRING desenvolvido pelo INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e também alguns sistemas que utilizam a 

tecnologia BIM como, por exemplo, o AutoCAD Civil 3D, o Revit, o Bentley Microstation, o 

Bentley Descartes, o Bentley InRoads, o Bentley GEOPAK e outros. A partir deste estudo 

será gerado material didático para utilização dos alunos da Escola de Engenharia. 

O AutoCAD Civil 3D é uma solução para a engenharia civil apresentada pela AutoDesk 

baseada na arquitetura BIM. É um programa robusto que permite análise geoespacial, 

análise de bacias hidrográficas, projeto geométrico de estradas, geração de quantidades de 

movimentação de terra e suporte de maquinário durante a construção, entre outras coisas. 

Este software permite a utilização de imagens importadas ou capturadas através do Google 

Earth. 

As principais soluções propostas pela Bentley são o Descartes e o InRoads. O Descartes é 

um módulo que funciona integrado ao Microstation, permitindo a captura de imagens, 

visualização e edição, mapeamento de precisão, geração de mosaicos e projeção de 

imagens por georreferência. O InRoads, por sua vez, é a solução BIM apresentada pela 

Bentley para a área de estradas. Será testada também a integração entre as duas 

tecnologias apresentadas. 

O SPRING (CÂMARA et al., 1996), por sua vez, é um SIG que oferece funções de 

processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a 

bancos de dados espaciais. É um software brasileiro produzido pelo INPE. Apesar de não 

oferecer uma solução BIM, sua grande vantagem está em ser um programa GPL (General 

Public License) e de código aberto (Open Source), sendo assim, pode ser compilado em 

qualquer sistema operacional, não ficando preso apenas ao Windows. Atualmente existem 

versões do SPRING para Windows e para Linux. 

1.2 Justificativa 

Como resultado final desta pesquisa, teremos um comparativo entre as diversas soluções 

apresentadas, a fim de demonstrar a importância, a qualidade e as vantagens e 

desvantagens de se aplicar tais tecnologias à engenharia civil, principalmente à engenharia 

de grande porte onde as decisões tomadas envolvem grandes quantidades de recursos e 

investimentos. 

Também serão desenvolvidos tutoriais que irão oferecem de forma didática instruções para 

que os alunos e professores da Escola de Engenharia possam começar a utilizar os 

softwares analisados em seus projetos de engenharia. A Escola de Engenharia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie possui diversos softwares da Autodesk e da Bentley 



voltados especificamente para a Engenharia e que não estão sendo utilizados por nossos 

alunos e professores por falta de conhecimento e treinamento. Esses tutoriais devem 

fornecer as informações passo a passo de como colocar em pratica os procedimentos e 

conceitos vistos em aulas teóricas. 

Ao final do projeto, será elaborado um artigo científico para publicação em congresso 

específico de engenharia como, por exemplo, o COBENGE. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este projeto será desenvolvido em várias etapas, que serão detalhadas a seguir. 

1. A primeira etapa é efetuar um estudo de técnicas de Geoprocessamento e suas 

aplicações. Algumas das técnicas abordadas são: 

a. o registro de imagem, onde é feita a correção geométrica das distorções que 

eventualmente podem ocorrer na imagem e o posicionamento da mesma em 

um sistema de coordenadas espaciais; 

b. a utilização do sistema RGB (Red, Green, Blue) para a representação de uma 

imagem. Todas as imagens digitais multiespectrais são apresentadas como 

uma composição colorida aditiva usando as três cores primárias: vermelho, 

verde e azul; 

c. a manipulação de imagens Matriciais obtidas por satélites, fotografias aéreas 

ou "scanners" aerotransportados. Cada elemento de imagem (pixel) tem um 

valor proporcional à energia eletromagnética refletida ou emitida pela área da 

superfície terrestre correspondente; 

d. a manipulação de imagens vetoriais geradas pelos SIGs com informações 

associadas a serviços de utilidade pública (como água, luz e telefone), redes 

de drenagem (bacias hidrográficas), rodovias e outras; 

e. técnicas de filtragem e transformações de imagens, bem como a 

segmentação e classificação das mesmas. 

Todo esse estudo deve ser feito no laboratório de Geotecnologia que está sendo 

instalado no Prédio 16 e deve ser documentado para que sirva para referências 

posteriores. 

2. A segunda etapa deste projeto é a solicitação de instalação e configuração dos 

softwares que serão analisados. Nossa escola possui contratos com as empresas 

Autodesk e Bentley que disponibilizam os softwares necessários para este estudo. 

Além desses softwares, utilizaremos também o SPRING desenvolvido pelo INPE que 



é oferecido gratuitamente através de download na Internet. As instalações serão 

feitas no Laboratório HSBC localizado no Prédio 4 ou no Laboratório de 

Geotecnologias que está sendo instalado no Prédio 16. 

3. Após esta fase, será feito um estudo dos procedimentos básicos do 

Geoprocessamento disponíveis em cada software. Será testada a importação dos 

pontos de determinado levantamento topográfico nos vários formatos de arquivos 

existentes (PNEZD, PENZD, CSV...). Para validar o sistema de importação serão 

utilizados conjuntos de dados disponíveis nos tutoriais dos softwares. A partir da 

importação dos pontos, será gerado um modelo de terreno pelos vários métodos 

disponíveis no sistema. Em seguida, será feita a sincronização do modelo com a 

superfície levantada por fotogrametria, criando assim um registro de imagem. Este 

será o nosso “piloto” para a comparação das soluções.  

4. A próxima etapa deste projeto é o estudo dos recursos existentes em cada um dos 

softwares analisados. Em geral, cada software possui um pacote de tutoriais 

utilizados para o aprendizado do mesmo. A idéia é desenvolver todos os tutoriais 

propostos por cada fabricante (Autodesk, Bentley e INPE) do seu respectivo 

software, e verificar os recursos bem como as funcionalidades de cada um.  

5. Para os procedimentos topográficos serão utilizados terrenos de dimensões e 

altimetria já conhecidos. Os dados serão fornecidos pelo Prof. Nicola, mestre da 

cadeira de Topografia do Mackenzie, e também pelo departamento de projetos do 

Campus Itambé, Mackenzie, São Paulo. A escolha destes terrenos é para que 

possamos usar os cálculos e cartas topográficas feitos anteriormente (manualmente) 

para compararmos com os resultados obtidos pelos softwares. Dentre estes 

resultados serão comparados os cálculos de área e movimentação de terra, além de 

checarmos também os procedimentos auxiliares oferecidos pelas soluções como: 

análises de hidrografia, projetos geométricos de estradas, geração das seções 

transversais e outros. 

6. Nesta etapa, considerada como o foco principal deste projeto, será abordado o 

projeto de estradas no ambiente BIM e quais os benefícios (tempo, documentação, 

memoriais de cálculo, tomada de decisões, projetos...) que este tem para o 

engenheiro atual. Iremos executar um mesmo projeto, com as mesmas 

características topográficas, em cada uma das soluções e explorar o seu poder de 

processamento bem com as funcionalidades de cada solução. Tentaremos esgotar 

ao máximo cada uma das soluções no que elas oferecerem referentes a 

levantamentos de estradas no intuito de documentar e gerar manuais para tais 

procedimentos. Iremos, também, comparar os resultados de saída de cada solução, 

os cálculos, projetos, corte e aterro, bota-fora, corte das seções transversais, 



análises, tempo de processamento, para que no final tenhamos prós e contras de 

cada uma destas soluções.  

7. Por fim será feito um relatório com todos os comparativos. No relatório serão 

enfatizados alguns pontos chaves dos comparativos, a facilidade do aprendizado de 

cada solução, se os tutoriais de exposição são explicativos e compreensíveis, a 

facilidade de operação de cada software, a quantidade e utilidade dos recursos de 

cada software e a comparação entre eles, método convencional versus software, 

verificar os erros e tempo para operação de cada um, além da criação do material de 

apoio para que os próximos usuários possam utilizar os softwares, de acordo com 

suas necessidades, em seus projetos. 

 

3. CRONOGRAMA 

Atividades/mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estudo de técnicas de 
geoprocessamento 

            

Estudo dos recursos oferecidos 
pelos softwares da Autodesk 
(Civil3D, Map 3D e outros) 

            

Estudo dos recursos oferecidos 
pelos softwares da Bentley 
(GEOPAK Civil Engineering 
Suite, InRoads, Descartes, Map e 
outros) 

            

Estudo de softwares de 
geoprocessamento de outros 
fabricantes (SPRING, por 
exemplo) 

            

Escolha dos dados que serão 
utilizados para os testes 
comparativos (mapas, dados 
topográficos, etc.) 

            

Preparação das imagens e 
dados para testes 

            

Realização de testes 
comparativos 

            

Análise dos resultados obtidos             

Elaboração de Material de Apoio             

Produção de artigo para 
congresso 

            

Redação e entrega do relatório 
final.  
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