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Introdução
Diversos empreendimentos da construção civil apresentam elevado
grau de complexidade decorrente do alto número de partes e interdependências (BACCARINI, 1996; WILLIAMS, 1999). Múltiplos fatores
podem contribuir para o aumento da complexidade, dentre os quais
está a existência de requisitos regulamentares oriundos de diferentes

legislações. Quanto a estes, há uma dificuldade dos projetistas em
identificar e utilizá-los na etapa de projeto. Neste contexto, o uso de
BIM (Building Information Modeling) tem se destacado ao possibilitar
um modo inteligente de gerenciamento de informações ao longo das
etapas dos empreendimentos da construção civil.

Objetivos
Propor um método para modelagem de requisitos regulamentares
com apoio do software dRofus e auxiliar na tomada de decisão dos

pesquisadores envolvidos em um anteprojeto de um empreendimento complexo, referente a um retrofit de uma repartição pública.

Metodologia
1

Identificação e análise de requisitos regulamentares baseadas nas seguintes fontes normativas:
•
•
•
•

2

Código de Edificações de Porto Alegre
ABNT NBR 9050:2015
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013
RT CBMRS Nº11 - Parte 1 - 2016

3

Armazenamento dos requisitos no software de gestão de requisitos dRofus, com base na organização estabelecida na
segunda etapa.

4

Vinculação entre os requisitos no dRofus com o modelo tridimensional no software Archicad de modelagem 3D.

Estruturação dos requisitos.
Dimensões mínimas de sanitários PNE
Dimensões mínimas de sanitários
Dimensões mínimas de escadas de
emergência

Requisitos de

Dimensões adequadas dos espaços

conformidade
dos espaços

Dimensões mínimas acessos/descargas de saídas de emergência
Dimensões mínimas de corredores
principais

Iluminação
Portas e janelas
Acessibilidade

Número de unidades do espaço
Mobília e equipamentos
nos espaços
Iluminação natural
Portas
Acessibilidade da edificação

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

Dimensões mínimas de copas e refeitórios
Número mínimo de sanitários PNE
Número mínimo de conjuntos sanitários
Dispositivos de controle
Dimensões mínimas
Garantir acessibilidade até o espaço

REQUISITO

Resultados e conclusões
A principal contribuição do estudo consiste na modelagem dos requisitos regulamentares, cujos meios envolveram o desenvolvimento de
um banco de dados genérico vinculado ao modelo 3D, feito no softwa-

re Archicad. A partir disso, o estudo colaborou com os processos de
tomada de decisão no decorrer do projeto, conferindo aos projetistas
maior praticidade para visualização dos requisitos regulamentares.
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