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RESUMO 

 

 
Os centros urbanos vêm se tornando ambientes cada vez mais complexos, ocasionando 

mudanças que se expressam tanto na paisagem da cidade como no comportamento e estilo de 

vida das pessoas, causando, dessa forma, transformações que impactam diretamente na 

estruturação socioespacial urbana. Deste modo, o presente estudo tem por objetivo elaborar 

diretrizes de integração GIS-BIM, abordando um roteiro referente a parâmetros interligados a 

tomada de decisões no planejamento urbano, de forma que o mesmo sirva, através do CIM, 

como instrumento que permita a facilitação na tomada de decisões no planejamento e gestão da 

cidade. Para isso, será empregado o método de pesquisa Design Science Research (DSR), 

através do qual elaborou-se um artefato apresentando abordagens de integração GIS-BIM, por 

meio da compatibilização do georreferenciamento e da modelagem do bairro São Judas Tadeu  

da cidade de Pau dos Ferros/RN - Brasil. Como resultados desenvolveu-se uma proposta com 

diretrizes de integração GIS-BIM as quais foram validadas por meio da aplicação da 

modelagem do bairro com 1.496 edificações modeladas, onde os parâmetros de gabarito, área 

construída e área de projeção da edificação podem ser extraídos de forma automática. Desta 

forma, o desenvolvimento dessa integração contribui na redução do custo de tempo e de 

recursos para produzir informações geográficas, além de facilitar a visualização e compreensão 

do território estudado. 

 

Palavras-chave: Planejamento Urbano. Modelagem em massa. CIM.



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

Urban centers have become increasingly complex environments, causing changes that are 

expressed both in the city landscape and in people's behavior and lifestyle, causing, thus, 

transformations that directly impact the urban socio-spatial structuring. In this way, this study 

aims to elaborate guidelines for GIS-BIM integration, addressing a script related to parameters 

interconnected to decision making in urban planning, so that it serves, through the CIM, as an 

instrument that allows the facilitation of decision making in city planning and management. For 

this, the method of Design Science Research (DSR) will be employed, through which an artifact 

presenting approaches of GIS-BIM integration was elaborated, through the compatibility of 

georeferencing and modeling of the São Judas Tadeu neighborhood of the city of Pau dos 

Ferros/RN - Brazil. As results, a proposal was developed with guidelines for GIS-BIM 

integration, which were validated by applying the modeling of the neighborhood with 1.496 

modeled buildings, where the parameters of gauge, built area and projection area of the building 

can be extracted automatically. Thus, the development of this integration contributes to 

reducing the cost of time and resources to produce geographic information, in addition to 

facilitating the visualization and understanding of the studied territory. 

 

Keywords: Urban Planning. Mass modeling. CIM.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O relevante processo migratório de pessoas para os centros urbanos, advindo desde a 

revolução industrial, ocasionou um aumento da concentração populacional nas zonas urbanas. 

Esse movimento faz parte de um conjunto de mudanças que irão se expressar, tanto na paisagem 

urbana da cidade, como no comportamento e estilo de vida das pessoas, causando 

transformações de impacto na estruturação da dinâmica socioespacial das cidades. Deste modo, 

conforme Reis (2006) podemos relacionar o conceito de urbanização sob duas vertentes 

diferentes: no sentido físico, quando relacionadas com a extensão do tecido urbano, e no sentido 

de processo social e demográfico de urbanização, interligado à transferência da população das 

áreas rurais para áreas urbanas. 

Almeida e Andrade (2018) abordam a cidade como território físico no qual agem 

dinâmicas expansivas, que respondem de maneira própria no surgimento de novos desafios, tais 

como redes de mobilidade saturadas, alagamentos, crises de fornecimento de energia e água, 

manejo ineficiente de resíduos sólidos, decadência das redes físicas urbanas, desequilíbrios 

microclimáticos, catástrofes naturais, entre outros. 

Diante desses fatores, manifestou-se a necessidade de investigar meios de planejar e 

compreender o crescimento das cidades, de modo a considerar os aspectos sociais, políticos, 

econômicos e ideológicos, que envolvem este processo ao longo do tempo, iniciando assim, a 

busca por integrar essas condições com as facilidades que o meio tecnológico pode ofertar, 

surgindo desse modo os estudos em relação ao termo City Information Modeling (CIM). 

Nesse contexto, surgiu com Khemlani (2005), os primeiros estudos sobre o conceito 

CIM, abordando o tema como uma extensão do conceito Building Information Modelling (BIM) 

para cidades, criando uma possível utilização que auxilie na elaboração de uma réplica digital 

e precisa de uma cidade, que possa ser submetida a simulações de impactos de decisões e 

análises holísticas. 

O conceito de City Information Modeling é uma das metodologias utilizadas que melhor 

dispõe as observações de espaços urbanos. Reconhecida como uma variante do BIM, ela tem 

sido cada vez mais empregada para modelagem 3D das cidades, através da importação de dados 

que podem ser visualizados em conjuntos dentro de modelos (LIMA, 2017). Aborda-se o CIM 

como um modelo de informações baseado em computação envolvendo processos, políticas 

públicas e tecnologias que permitem colaborar para o desenvolvimento das cidades. 
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Em meio ao elevado número de características propiciadas pelas ferramentas digitais, 

elas se tornam grandes aliadas nesse processo, evidenciando seu potencial para mudar a forma 

de conceber, planejar, projetar, construir e operar as cidades, tornando-as mais adequadas para 

os seus habitantes. Assim, o CIM emerge atrelado à questão da interoperabilidade entre as 

tecnologias Building Information Modeling (BIM) e Geographic Information System (GIS), 

encontrando como uma das mais relevantes dificuldades o formato dos arquivos entre o BIM e 

o GIS, que dificulta o estabelecimento de interações de informação entre a escala do edifício e 

a escala da cidade (DERITTI, 2018). 

É importante destacar as contribuições que as ferramentas GIS e BIM podem favorecer 

na etapa de modelagem espacial e territorial. O GIS é uma ferramenta voltada para o 

geoprocessamento de informações e pode auxiliar na visualização de formas territoriais em 

grande escala, por meio dele é possível criar mapas temáticos, dependendo apenas de 

informações base. O BIM é uma ferramenta de modelagem tridimensional da informação, com 

o foco mais voltado para construções, onde é capaz de unir todas as informações referentes a 

cada etapa de uma determinada obra/projeto. 

Neste sentido, o CIM emerge como uma ferramenta que se utiliza do princípio de 

integração entre essas duas tecnologias, no intuito de auxiliar no estudo e análise do 

planejamento das cidades. Assim, sabendo-se dos desafios que surgem na gestão das cidades e 

das demandas em diferentes áreas, como na segurança pública, saúde, defesa civil, construção 

civil, mobilidade urbana, entre outros, o presente estudo busca propor diretrizes de integração 

GIS-BIM e analisar sua aplicação, por meio da utilização de dados GIS como ponto base para 

elaboração da modelagem 3D, do bairro São Judas Tadeu da cidade de Pau dos Ferros/RN, de 

modo que ela possa ser utilizada como suporte na tomada de decisão da gestão urbana. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
É notável a crescente complexidade urbana, onde os serviços públicos em geral 

demandam novos recursos para suprir as necessidades no planejamento dos sistemas de 

infraestrutura da cidade e, no projeto, na construção, na gestão dos ativos urbanos, bem como 

na renovação destes. Com isso, a busca no desenvolvimento de ferramentas, modelos e padrões 

têm sido propostos e implementados para fazer frente às demandas por novos serviços, sempre 

visando a redução dos custos e assegurando padrões de qualidade de vida (AMORIM, 2016). 

Ainda segundo Amorim (2016) alia-se a isso, a demanda crescente por novos serviços, 

a expansão dos padrões de consumo, a incorporação de parcelas das populações que antes não 

eram atendidas ou estavam marginalizadas, a necessidade do combate à poluição, as mudanças 
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climáticas e a proteção ao meio ambiente. Por fim, somam-se a esse contexto os crescentes 

custos econômicos e financeiros para o provimento de todas as ações e os serviços necessários 

para fazer frente a esses desafios. 

Cunha (2019) evidencia que em virtude da grande quantidade de dados que são gerados 

pelos diversos eventos de uma cidade, justifica-se a necessidade da modelagem, buscando a 

conversão desses dados em informações para geração do conhecimento, que são utilizados em 

benefício da população. Com isso, emerge a necessidade de integração de várias tecnologias, 

para tornar possível uma melhor compreensão e percepção do espaço modelado.  

Embora a aplicação da modelagem 3D para cidades já tenha sido bem abordada em 

estudos anteriores, como Reitz e Banz (2014), Arrubla e Chavez (2016), Osipov e Chekodaev 

(2019), ainda é limitada a atenção dos estudos voltados ao eixo de integração GIS-BIM como 

facilitador na gestão e planejamento das cidades, uma vez que grande parte das pesquisas 

apresentadas se concentram apenas na realização da modelagem 3D ou mapeamento urbano, 

sem abordar uma integração de informações a essa modelagem, e em como pode ser feita a 

disponibilidade desse produto final como ferramenta útil para gestores. 

Diante desses fatores, a modelagem da informação da cidade ainda é um trajeto vasto e 

repleto de revés, que se encontra no início de sua abrangência. Surgindo na busca de 

desenvolvimento de aplicações de novas ferramentas nas práticas relativas ao planejamento, à 

projeção, à gestão e também no monitoramento das cidades. A integração do uso de sistemas e 

tecnologias de informação e comunicação nos processos de projetação, de planejamento e 

gestão urbana podem vir a ser fundamentais na produção de cidades melhores e mais planejadas. 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Elaborar diretrizes de integração GIS-BIM, abordando um roteiro referente a parâmetros 

interligados a tomada de decisões no planejamento urbano, de forma que o mesmo sirva, através 

do CIM, como instrumento que permita a facilitação na tomada de decisões no planejamento e 

gestão da cidade. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Aplicar diretrizes de integração GIS-BIM por meio da modelagem do bairro São Judas 

Tadeu da cidade de Pau dos Ferros/RN; 

 Obter parâmetros urbanísticos por meio da modelagem; 

 Propor uma forma de acesso à visualização e compreensão dessa modelagem por meio 

da Realidade Virtual. 
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2 PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O CIM 

2.1  INTEGRAÇÃO GIS E BIM  

Roessle, Hill e Pereira (2019) comentam que atualmente existe uma diferença de 

escalas entre as ferramentas de modelagem e as ferramentas de georreferenciamento. Na escala 

regional (maior), como por exemplo, no georreferenciamento de uma região, existe a utilização 

da tecnologia GIS. E na escala de abrangência menor, como por exemplo, na modelagem de 

um projeto de uma edificação, existe a utilização da tecnologia BIM. Ambas possuem 

linguagem de programação consolidada e unificada, permitindo interoperabilidade de 

softwares.  

A modelagem da cidade, voltada ao planejamento e gestão, necessita de um nível de 

informações e detalhamento maior do que apenas um software GIS é capaz de ofertar e muito 

menos um software BIM isoladamente. Esse ajuste de escala tem sido objeto de estudos e 

pesquisas, com o intuito de analisar como unir essas duas ferramentas, facilitando a modelagem 

da cidade. 

O ponto de maior relevância se dá na busca por uma universalização dos formatos dos 

arquivos digitais. Desse modo, o GIS tem a grande vantagem de se utilizar de um formato de 

dados espaciais (o shapefile), que é um formato de armazenamento de dados de vetor para 

armazenar a posição, forma e atributos de feições geográficas. O shapefile consiste basicamente 

em um arquivo principal (*.shp), um arquivo-índice (*.shx) e uma tabela dBASE (*.dbf), 

havendo ainda, outros arquivos acessórios, que também podem estar associados a um mesmo 

shapefile (FOOTE; LYNCH, 1995). 

No entanto, o BIM, devido a maior complexidade técnica do seu conteúdo digital, 

apresenta uma grande variedade de formatos de arquivos. Neste sentido, a partir de 1994, dando 

início estudos no desenvolvimento de um arquivo padrão aberto, o Industry Foundation Classes 

(IFC), com a finalidade de garantir o máximo de interoperabilidade entre as diferentes 

instâncias envolvidas no processo da construção (LAAKSO; KIVINIEMI, 2012). A partir da 

versão de 2013, o IFC4, incorpora várias extensões do IFC, inclusive algumas 

interoperabilidades entre BIM e GIS (LIEBICH, 2013). 

De acordo com Kolbe (2012) na Alemanha foi criado um grupo com mais de 70 

empresas, instituições de pesquisa e prefeituras, com a finalidade de desenvolver e explorar a 

visualização georreferenciada de modelos interoperacionais tridimensionais, o City Geography 

Markup Language (CityGML). O modelo possui uma maior aproximação com a linguagem e 

lógica do GIS, o que lhe valeu o reconhecimento e a oficialização como formato internacional 
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padrão e aberto (open source) para troca de dados espaciais pelo Open Geospatial Consortium 

(OGC) (CONSORTIUM, 2015). 

Uma das grandes e mais relevantes características do CityGML é a sua extensibilidade, 

que permite que sejam criadas extensões com as mais variadas finalidades, favorecendo a 

criação de mais meios de se possibilitar a conversão de dados, de uma base IFC para a 

CityGML/GIS, oriundos de outras fontes de dados (CITYGML-WIKI, 2006). 

Ryu e Choo (2015) fazem uma abordagem sobre a interoperabilidade eficiente de 

informações entre IFC e CityGML, propondo uma direção para o desenvolvimento de AUIM 

(Modelo de Integração Arqui-Urbana) orientado a objetos, para análise e manutenção da 

informação espacial, buscando estratégias para a convergência BIM-GIS. 

Em meio a essa busca de integração entre essas duas ferramentas, entra em ação o 

conceito CIM, surgindo como uma ferramenta que se utiliza desse princípio de integração, para 

auxiliar no estudo e análise do planejamento urbano das cidades. Stojanovski (2018) apresenta 

em sua pesquisa, uma estrutura morfológica genérica dos elementos urbanos e a aplicação do 

CIM na prática do desenho urbano. O autor discorre que na aplicação do CIM deve-se integrar 

modelagem procedimental, pesquisa morfológica urbana com caixas de ferramentas de 

elementos de design e regras de combinações, para que assim, o CIM sirva como mundos de 

design digital, onde designers urbanos podem brincar com elementos, modelar e analisar 

cenários urbanos. 

Nesse contexto a integração GIS-BIM surge como elemento norteador para 

modelagem, sendo uma ferramenta capaz de tornar essa etapa mais rápida e prática, servindo 

como facilitador na tomada de decisões da gestão urbana. 

 

2.2 MODELAGEM APLICADA À GESTÃO URBANA 

A modelagem é uma abordagem que tem por finalidade melhorar e/ou facilitar a 

geração de cenários/espaços urbanos apoiados no cálculo de indicadores e propriedades, a fim 

de melhor compreender e apoiar escolhas ao tomar decisões de planejamento.  

Gerenciar modelos urbanos em 3D ainda é bastante complexo. Neste sentido, uma das 

possibilidades de solução é a utilização de softwares para criar, analisar e manter uma cidade 

3D. Existem diversos métodos de modelagem, entre os quais cita-se o método apresentado em 

Ortega et al. (2013) é apresentado um método para modelagem automática de edifícios e 

superfícies de ruas de cidades reais inteiras, combinando computação gráfica, geometria 
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computacional e técnicas de GIS, explanando o quanto esses recursos são desejáveis para 

auxílio na tomada de decisões no planejamento urbano. 

Em diferentes tipos de estudos a análise a modelagem pode ser útil, como no caso de 

estudos direcionados ao crescimento e expansão urbana. Mandal (2014) elaborou uma 

modelagem das mudanças no uso do solo urbano, por meio de uma série temporal de dados de 

sensoriamento remoto, incluindo camadas vetoriais e imagens de satélite, gerando mapas de 

uso e cobertura da terra, considerando declive, capacidade do terreno, distância à estrada, 

povoamento e corpos d'água como critério de mapas de fatores.  

Esse tipo de aplicação da modelagem em estudos das mudanças no uso do solo urbano 

pode ser válido para planejadores de decisões de políticas de urbanização e controle de 

crescimento urbano não planejado, como no estudo de Elhadary e Samat (2014), onde foi 

realizada uma análise discriminada para desenvolver um modelo que poderia diferenciar urbano 

e não urbano, utilizando uma camada de dados de parcelas de terra como mapa baseado, onde 

todas as outras variáveis foram combinadas juntamente com uma análise estatística, 

desenvolvendo assim um modelo capaz de ser utilizado na investigação de áreas prováveis de 

ocorrer expansão urbana. Este tipo de modelo é relevante para o contexto dessa pesquisa, visto 

a realidade de municípios de pequeno porte como o da aplicação desse estudo de caso, onde o 

urbano e o rural se mesclam e interagem em uma dicotomia, impactando socioambientalmente 

o território. 

É relevante ressaltar a necessidade de planejar estratégias de ordenamento territorial, 

que contenham abordagens transversais, capazes de interpretar a complexidade gerada no 

processo de expansão urbana. Arrubla e Chavez (2016) elaboraram um mapeamento do modelo 

de desenvolvimento local da cidade de Bogotá/ Colômbia, utilizando um método com ênfase 

nas relações complexas, com critérios de natureza multiespacial, multitemporal e multiobjetivo, 

de crescimento acelerado característico das últimas duas décadas, ajustados com a participação 

das comunidades nos dois distritos e o uso de sistemas de informação geográfica. Foroughi e 

Rasol (2016) fizeram um mapeamento das unidades localizadas em Zanjan no Irã, por meio da 

utilização do ArcGIS para determinar estatisticamente 1.385 blocos residenciais, a fim de 

identificar as necessidades de modernização (renovação) das unidades habitacionais. Os 

resultados obtidos podem ser disponibilizados a uma ampla gama de gestores e planejadores 

urbanos e serem usados em programas de modernização. 

A visualização e compreensão do espaço urbano é outro ponto substancial que pode 

ser melhorado com a aplicação da modelagem. Métral et al (2013) definem um modelo para a 

representação de técnicas de visualização de informação em modelos 3D de cidades, 
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fornecendo um repositório de conhecimento para apoiar o projeto de modelos de cidades 

virtuais, nos quais as informações não geométricas devem ser apresentadas, assim como a base 

de conhecimento associada pode ser usada para a seleção de técnicas de visualização 

dependendo de diferentes critérios. Osipov e Chekodaev (2019) abordam métodos para otimizar 

o processo de visualização do modelo urbano, baseado nas características de sua apresentação, 

buscando uma redução na complexidade computacional na visualização de três modelos 

tridimensionais, que podem aprimorar a exibição de sua geometria e a quantidade de memória 

usada. Por meio da utilização de algoritmos especiais que otimizam a representação 3D do 

modelo urbano é possível otimizar essa complexidade computacional.  

Nesse contexto, surge a problemática relacionada ao planejamento urbano 

participativo, no qual uma das dificuldades seria ativar os residentes de um espaço urbano a 

interagir nas tomadas de decisões da gestão urbana. Olszewski, Turek e Laczynski (2016) 

desenvolveram uma metodologia e protótipo de jogo urbano denominado “Urban Shaper”, 

permitindo obter um grande conjunto de opiniões dos participantes sobre os rumos, quanto ao 

desenvolvimento da cidade, servindo como um auxílio para apoiar os planejadores em suas 

tomadas de decisões. Os autores Chowdhury e Schnabel (2018) desenvolveram uma plataforma 

de design paramétrico, que permite colaboração e envolvimento das partes interessadas em 

participar e visualizar múltiplos cenários urbanos com feedback em tempo real, utilizando uma 

metodologia de geração e visualização de formas urbanas, onde a plataforma combina dados de 

nível de cidade e bairros locais para ajudar nas decisões de forma participativa. 

Diante do pressuposto, a modelagem aplicada aos espaços urbanos se apresenta como 

elemento facilitador no processo de análise e extração de informações quanto aos parâmetros 

urbanísticos. 

 

2.3 PARÂMETROS URBANISTICOS  

Os espaços urbanos são diretamente influenciados pelos instrumentos do planejamento 

urbano, desde a sua forma de uso até sua ocupação. Dentre esses instrumentos temos, por 

exemplo, o Plano Diretor, que se dá como um conjunto de regras, constituído em forma de 

documento orientador, de acordo com Art. 40º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana (BRASIL, 2001). 

Os parâmetros urbanísticos São definidos como um conjunto de grandezas e índices 

que atuam diretamente na produção do espaço urbano, os quais medem aspectos relevantes 

relativos à densidade e à paisagem urbana (SOUZA, 2006).  
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De acordo com Barbosa (2013) as definições e alterações morfológicas influenciam 

diretamente a qualidade dos espaços, a mobilidade e o conforto bioclimático local. Por meio da 

análise dos parâmetros urbanísticos que estão relacionados também com características físicas 

da área, como suas conformações geométricas, geometrias das edificações, é possível buscar 

melhorias no desempenho ambiental e social dos espaços urbanos. 

Diante do exposto, os parâmetros urbanísticos são ferramentas importantes para 

regular a densidade urbana e sua volumetria, provocando efeitos na paisagem urbana, 

dependendo do uso que se faz deles (SOUZA, 2010). Os parâmetros urbanísticos presentes 

geralmente no instrumento do Plano Diretor, se referem ao gabarito de altura máxima permitida 

para as edificações, aos afastamentos e recuos, à área construída, à taxa de ocupação, ao 

coeficiente de aproveitamento e à taxa de permeabilidade. 

Saboya (2007) conceitua alguns desses parâmetros como: afastamentos ou recuos, que 

são as distâncias entre os planos de fachada da edificação e os respectivos limites frontais, 

laterais e de fundos dos lotes (Figura 1.A). A taxa de ocupação indica a porcentagem do terreno 

que pode ser ocupada pela projeção da edificação (Figura 1.B). O número máximo de 

pavimentos é expresso em número de pavimentos ou em altura total máxima da edificação, em 

metros, (Figura 1.C). E o coeficiente de aproveitamento é um número que, multiplicado pela 

área do terreno, indica a quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos, 

somadas as áreas de todos os pavimentos. 

Figura 1: Parâmetros urbanísticos. 

 
Fonte: Adaptado de Saboya (2007). 

 

Os parâmetros urbanísticos são elementos norteadores na análise dos espaços urbanos 

e a modelagem surge como uma ferramenta capaz de aplicá-los de forma rápida e prática, 

servindo como facilitador na tomada de decisões da gestão urbana. Deste modo, é necessário 

analisar quais softwares possuem compatibilidade entre os formatos de importação e 

exportação, de modo a viabilizar a comunicação entre os softwares, conforme será discorrido a 

seguir.   
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2.4 SOFTWARES APLICADOS A MODELAGEM URBANA  

O Urbanismo Paramétrico pode ser definido como a utilização de softwares para o 

projeto urbano, não apenas na representação de projetos urbanos em 3D, mas como um 

instrumento de auxílio para o planejador e para propiciar uma tomada de decisão embasada 

(FUSERO et al., 2013). A seguir são apresentados alguns dos softwares, que estão sendo 

aplicados em estudos com essa finalidade.  

 

2.4.1 CityEngine 

É um software avançado de modelagem 3D, desenvolvido com foco na criação de 

ambientes urbanos imersivos e interativos, em menos tempo do que as técnicas de modelagem 

tradicionais. Nesta ferramenta pode-se criar cidades, baseadas em dados GIS do mundo real ou 

mostrar uma cidade fictícia do passado, presente ou futuro. 

O software utiliza metodologia processual e gera automaticamente os modelos por 

meio de um conjunto de regras pré-definidas, as quais são definidas a partir de uma linguagem 

de programação chamada CGA (Computer Generated Architecture), podendo ser alteradas 

tanto quanto necessário, para dar espaço para novas possibilidades de projeto. Assim, o modelo 

de cidade pode ser ajustado, alterando parâmetros ou o próprio conjunto de regras. Inicialmente 

o público-alvo eram as indústrias de filmes e videogames, mas devido as suas potencialidades 

para utilização em processos de projeto urbano paramétrico, ele vem se destacando nesse ramo 

(LIMA, 2017). 

 

2.4.2 CityCAD 

Desenvolvido pela Holistic City Ltd, empresa do Reino Unido, é uma ferramenta para 

o trabalho conceitual nas primeiras fases do planejamento da cidade, onde a estrutura semântica 

do software permite o ajuste automático de todas as informações relevantes, tais como, 

volumes, densidades, estacionamentos, através das alterações dos parâmetros do projeto. 

 

2.4.3 3DS Max 

É um software de modelação tridimensional, com recursos de animações e 

renderização de imagens. Tem opções de módulo de população e animação de humanos virtuais, 
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gerando simulações de multidões. Permite importar e exportar diversos formatos, entre eles 

OBJ, que permite compatibilidade com outras ferramentas. 

 

2.4.4 OpenCities Planner 

Software desenvolvido pela empresa Bentley, por meio dessa ferramenta é possível 

projetar, visualizar e comunicar informações de cidades digitais. Contempla um serviço 

baseado em nuvem que permite a visualização de dados 2D, 3D e GIS, em uma representação 

digital em escala de cidade. 

 

2.4.5 Unity 3D  

Possui como principal característica ser um ambiente de desenvolvimento de jogos 

multiplataforma, é possível definir o comportamento dos objetos da cena através de script C#, 

torna-se possível criar efeitos gráficos, controle do comportamento físico de objeto e de 

personagens.  

Apresenta-se no Quadro 1 os formatos de importação e exportação, desenvolvedor, 

aplicabilidade de Realidade Virtual (RV), versão mais recente e o tipo de domínio dos softwares 

analisados. 

  



 

24 

 

Quadro   1: Características dos softwares. 

SOFTWARE 
FORMATO DE 

IMPORTAÇÃO 

FORMATO DE 

EXPORTAÇÃO 

DESENVOL

VEDOR 
RV VERSÃO DOMÍNIO 

CITYENGINE 
FBX, DXF, OBJ, 

3DS 

FBX, OBJ, DAE, 

Collada, 3WS, MI 
Esri Sim 2021.0 

Proprietário 

– possui 

licença 

acadêmica. 

CITYCAD 
Imagens, DXF, 

CSV 
DXF e CSV Holistic City Não 3.1.0 

Proprietário 

– possui 

licença 

acadêmica. 

3DS MAX 
FBX, DWG e 

DXF 
DXF, FBX e MI Autodesk Não 2022 

Proprietário 

– possui 

licença 

acadêmica. 

OPEN CITIES 

PLANNER 

DWG, Imagens, 

Collada 
KMZ, Collada Bentley Sim 2021 Proprietário 

UNITY 3D 

FBX, DAE, 3DS, 

DXF, OBJ, 

Collada 

FBX 
Unity 

Technologies 
Sim 2021.1.6 

Proprietário 

– possui 

licença 

acadêmica. 

Fonte: Autora (2021). 

 

 

2.5 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE CIM 

 

A Revisão Sistemática de Literatura (RSL) é um método sistemático, abrangente e 

reprodutível para identificar, avaliar e sintetizar o corpo existente de trabalhos completos e 

registrados produzidos por pesquisadores, estudiosos e profissionais (FINK, 2005). É uma 

forma de estudo secundário, por meio de uma metodologia bem definida para identificar, 

analisar e interpretar todas as evidências disponíveis a respeito de uma questão de pesquisa 

particular de maneira imparcial e repetível (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). 

As diretrizes de Kitchenham e Charters (2007) apresentam um protocolo onde o processo 

de RSL inclui várias atividades, que podem ser agrupadas em três fases principais: 

planejamento, condução e relatório. Com base nessas diretrizes a presente RSL segue as etapas 

apresentadas a fim de garantir rigor e qualidade. A Figura 2 resume as etapas adotadas. 
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Figura 2: Etapas da RSL.   

Fonte: Autora (2021) 

2.5.1 Planejamento 

Inicialmente nesta etapa identificou-se uma questão de pesquisa ainda em aberto: “O 

que se entende pelo termo CIM e quais caminhos adotados na sua produção científica até o 

momento? ”. Encontrou-se algumas RSLs que abordavam sobre o entendimento do conceito 

CIM como um todo ou com seus usos específicos, no entanto, não foi identificada nenhuma 

que tratasse da aplicação do CIM na facilitação da tomada de decisões no planejamento e gestão 

urbana, com uma análise bibliometrica e de conteúdo. Dessa forma, foram analisadas 09 

categorias: (i) Análise de teses e dissertações nacionais, (ii) estudos na Implantação e integração 

BIM-GIS, (iii) estudos na modelagem aplicada ao gerenciamento e planejamento urbano, (iv) 

estudos na modelagem aplicada ao gerenciamento e planejamento do sistema de distribuição de 

água, (v) estudos na modelagem aplicada ao gerenciamento de sistema de esgoto e drenagem, 

(vi) estudos na modelagem aplicada ao gerenciamento de sistema de distribuição de energia, 

(vii) estudos na modelagem aplicada ao gerenciamento de áreas informais, (viii) Modelagem 

aplicada ao estudo de mudanças climáticas e (ix) Modelagem aplicada a análise de parâmetros 

urbanísticos. Na categoria (ix) não foram identificados nenhum trabalho, logo não houve a 

necessidade de análise da mesma. 

Em meio a essa necessidade, a pesquisa foi formulada em nove bases de dados: ASCE, 

BDTD, Compendex, Cumincad, Emerald Insight, Scielo, Science Direct, Scopus, Web of 

Science, conforme mostra a Figura 3. 
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Figura 3: Bases de dados. 

 

Fonte: Autora (2021) 

Optou-se pelo recorte temporal de 2010 a 2019 para analisar a evolução da produção. A 

Figura 4 apresenta os procedimentos de busca e os principais resultados necessários para a 

seleção dos trabalhos. 

Figura 4: Procedimentos de busca. 

 

Fonte: Autora (2021). 

2.5.2 Condução da RSL 

Para obtenção da amostra de trabalhos, aplicou-se o refinamento de busca ainda nas bases 

de dados, utilizando os seguintes filtros: publicações entre 2010-2019, disponíveis na íntegra. 

Além disso, aplicou-se os critérios que constam na Figura 5, totalizando na amostragem de 
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trabalho apresentada na Figura 6. Ressaltando que após essa etapa de aplicação dos filtros a 

base de dados Emerald Insight acabou sendo excluída da análise, visto que não possuía nenhum 

trabalho que se enquadrasse nesses quesitos. 

Figura 5: Critérios de inclusão e exclusão. 

 
Fonte: Autora (2021). 

Figura 6: Amostragem de trabalhos. 

 

Fonte: Autora (2021). 

Os artigos foram tabelados no Microsoft Excel (2013), um total de 109 trabalhos. Na etapa 

de análise de duplicados foram removidos 25 artigos. Após leitura do título e resumo foram 

excluídos mais 13 artigos visto que não tinham relação com a temática, resultando em 71 artigos 

submetidos à leitura completa. Na última etapa de leitura completa foram excluídos mais 7 
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artigos, os quais não possuíam a temática como foco. Após aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão foram selecionados 64 artigos para a amostra da RSL.  

Para seleção de prioridade das exclusões dos duplicados analisou-se os critérios 

estabelecidos na Tabela 1, permitindo a definição da base de dados principal, para servir como 

ordem de prioridade das outras bases para que fosse feito o processo de eliminação dos estudos 

duplicados entre as bases de dados. 

Tabela 1: Características das bases de dados e ordem de prioridade. 

Características 

desejadas 
BDTD SciELO 

Science 

Direct 
SCOPUS Compendex 

Web of 

Science 

Emerald 

Insight 

CumIn 

CAD 

ASCE 

Library 

1 
Permite pesquisa 

em textos 

completos? 

SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO 

2 Inclui livros? NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM 

3 Permite exportar 

metadados? 
NÃO SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO 

4 
Exibe o número 

de citações por 

artigo? 

NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO 

Ordem de prioridade 

na remoção de 

duplicados 

2 7 8 9 6 3 5 4 1 

Fonte: Autora (2021). 

Na etapa de análise completa dos trabalhos foram estabelecidos os parâmetros 

bibliométricos a serem obtidos, Figura 7. 

Figura 7: Parâmetros bibliométricos. 

 
Fonte: Autora (2021). 

Além dos indicadores, analisou-se o conteúdo dos artigos e foram definidas categorias para 

análise do conteúdo dos artigos. Após essa etapa de definição das categorias, realizou-se a 
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leitura do conteúdo e síntese narrativa, além de identificação de lacunas de pesquisas em 

aplicação do CIM na gestão urbana. 

 

2.5.3 Etapa de análise bibliométrica dos trabalhos 

2.5.3.1 Evolução temporal das publicações 

Analisou-se as publicações utilizando-se de um recorte temporal de 2010 a 2019, 

conforme Figura 8. Percebe-se um potencial crescimento nos números de publicações, visto 

que no ano de 2010 teve-se apenas uma publicação enquanto que em 2019 foram 16 

publicações. 

 

  
Fonte: Autora (2021). 

2.5.3.2 Publicações por autor  

Nesta etapa buscou-se averiguar quais autores eram mais ativos na temática. Dessa 

forma realizou-se a contagem do total de publicações que estes tinham relacionadas ao tema, 

tanto como autor principal ou como coautor. Levando-se em conta os autores que obtiveram ao 

menos duas publicações, os que mais se destacaram foram In-Ae Yeo e Jurng-Jae Yee, ambos 

do departamento de Engenharia Arquitetônica da Dong-A University da República da Coreia, 

e Beirão da faculdade de Lisboa em Portugal, com 3 publicações cada, conforme Figura 9. 
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 Figura 9: Publicações por autor.  

 
Fonte: Autora (2021). 

2.5.3.3 Publicações por base de dados 

A Figura 10 apresenta a quantidade de publicações por base de dados, após aplicação 

do critério de exclusão dos duplicados. Dessa relação destaca-se a Scopus com maior número 

de publicações, 18 trabalhos chegando a 28,13 % do total geral. Em seguida BDTD e Cumincad 

com 10 publicações, equivalente a 15,63% cada Compendex com 14,1%, Science Direct com 

9,4%, Scielo 7,81%, Web of Science 6,2%, e por último ASCE com 3,1%. 

Figura 10: Publicações por base de dados. 

 

Fonte: Autora (2021). 

2.5.3.4 Publicações por país 

 Os países que mais se destacaram no número de publicações foram Brasil e China, com 

17 e 5 publicações, respectivamente. O Brasil apresentou uma boa quantidade de artigos (7) 

mas sua grande representatividade se deu também em razão das teses e dissertações (10), 

totalizando 17 trabalhos. Pode-se notar o Brasil muito participativo em relação aos estudos que 
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envolvem o CIM, conforme Figura 11. Isso pode ser explicado pela preocupação com o 

crescimento desordenado das cidades/comunidades, talvez este seja um passo para melhor 

planejar e gerir as tomadas de decisões relacionadas as cidades.  

Figura 11: Publicações por país. 

 

Fonte: Autora (2021). 

2.5.3.5 Softwares e plataformas mais aplicados nos estudos 

 Nesta etapa da análise foi possível constatar que o software da plataforma GIS são os 

que mais se destacam, sendo os mais aplicados nos estudos, com o ArcGIS, sendo utilizado em 

9 trabalhos, seguido do QGis com 8, estes foram desenvolvidos pela empresa Environmental 

Systems Research Institute (ESRI), e o Grasshopper 3D é de certa forma uma linguagem de 

programação ou plugin que é utilizado no software Rhinoceros 3D, esse teve aplicação em 5 

trabalhos. Com essa análise foi possível direcionar quais seriam os softwares aplicados 

posteriormente no estudo. Além dos softwares também foi observado a utilização de técnicas 

como LiDAR e 3D Laser scanning, conforme Figura 12. 
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Figura 12: Softwares/plataformas mais aplicados nos estudos. 

 

Fonte: Autora (2021). 

2.5.3.6 Publicações por periódico 

Na Figura 13 é possível observar os periódicos que mais se destacam em divulgação de 

pesquisas relacionadas ao CIM, tendo como destaque eCAADe (Education and research in 

Computer Aided Architectural Design in Europe) com o maior número de publicações (5 

publicações) que corresponde a 7,81%, em seguida ISPRS (International Society for 

Photogrammetry and Remote Sensing), com 4 publicações correspondendo a 6,25% das 

publicações. 
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Figura 13: Publicações por periódico. 

 
Fonte: Autora (2021). 

Por meio desta etapa foi possível identificar os possíveis periódicos a serem optados para 

envio da pesquisa, visto a visibilidade e também disseminação quanto a temática aqui abordada. 
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2.5.4 Análise do Conteúdo dos artigos 

Na presente etapa foi proposta a categorização das pesquisas por meio de uma análise 

de conteúdos de todos os artigos, com o intuito de compreender qual a contribuição destes na 

disseminação do uso e aplicação do CIM. 

Para criação das categorias analisou-se o conteúdo de todos os 64 estudos 

selecionados. Dessa forma, como já citado anteriormente foram criadas 09 categorias, como 

uma delas não apresentou trabalhos sendo assim excluída da análise, finalizando assim em 08 

categorias: (i) Análise de teses e dissertações nacionais, (ii) estudos na Implantação e integração 

BIM-GIS, (iii) estudos na modelagem aplicada ao gerenciamento e planejamento urbano, (iv) 

estudos na modelagem aplicada ao gerenciamento e planejamento do sistema de distribuição de 

água, (v) estudos na modelagem aplicada ao gerenciamento de sistema de esgoto e drenagem, 

(vi) estudos na modelagem aplicada ao gerenciamento de sistema de distribuição de energia, 

(vii) estudos na modelagem aplicada ao gerenciamento de áreas informais e (viii) Modelagem 

aplicada ao estudo de mudanças climáticas. O Quadro 2, apresenta a descrição dessas 

categorias, enquanto a Tabela 2 contém a evolução das publicações de cada categoria ao longo 

do recorte temporal de 10 anos. 
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Quadro 2: Descrição das categorias. 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO ESTUDOS 

1. Análise de teses e 

dissertações nacionais 

Análise do cenário nacional quanto a temática 

abordada. 
10 

2. Implantação e integração 

BIM-GIS 

Estudos sobre a conceituação do termo CIM e 

possíveis métodos de integração BIM-GIS. 
9 

3. Modelagem aplicada ao 

gerenciamento e 

planejamento urbano 

Estudos que avaliam a aplicação do CIM no 

mapeamento/modelagem da cidade, como uma 

ferramenta de auxílio na tomada de decisões no 

planejamento da cidade. 

27 

4. Modelagem aplicada ao 

gerenciamento e 

planejamento do sistema de 

distribuição de água 

Estudos que avaliam a aplicação do CIM no 

mapeamento/modelagem de sistemas de 

distribuição de água urbana. 

4 

5. Modelagem aplicada ao 

gerenciamento de sistema 

de esgoto e drenagem 

Estudos que avaliam a aplicação do CIM no 

mapeamento/modelagem de sistemas de esgoto e 

drenagem urbana. 

3 

6. Modelagem aplicada ao 

gerenciamento de sistema 

de distribuição de energia 

Estudos que avaliam a aplicação do CIM no 

mapeamento/modelagem de sistemas de 

distribuição de energia. 

4 

7. Modelagem aplicada ao 

gerenciamento de áreas 

informais 

Estudos que avaliam a aplicação do CIM no 

mapeamento/modelagem como ferramenta 

facilitadora do gerenciamento e regularização de 

áreas informais. 

4 

8. Modelagem aplicada ao 

estudo de mudanças 

climáticas 

Estudos que avaliam a aplicação do CIM no 

mapeamento/modelagem no estudo de mudanças 

climáticas. 

3 

Fonte: Autora (2021). 

Tabela 2: Publicações no universo temporal de 10 anos. 

CATEG. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL % 

1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 10 15,63 

2 0 1 0 1 0 1 2 0 2 2 9 14,06 

3 0 1 1 5 4 0 4 2 5 5 27 42,19 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 6,25 

5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4,69 

6 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 6,25 

7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 6,25 

8 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4,69 

TOTAL 1 2 3 7 7 2 9 5 12 16 64 100,00 

 Fonte: Autora (2021). 
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2.1.4.1 Categoria 01: ANÁLISE DE TESES E DISSERTAÇÕES NACIONAIS 

Esta categoria concentra o segundo maior número de estudos sobre CIM (15,63%). Nesta 

etapa buscou-se analisar o cenário nacional de pesquisas em Teses e Dissertações, para que 

assim houvesse uma melhor compreensão de como está sendo difundida a temática relacionada 

ao CIM. A busca foi realizada na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), os 

estudos selecionados são apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3: Pesquisas selecionadas na BDTD. 

 TÍTULO AUTOR ANO NÍVEL 

1 

As cidades contemporâneas e suas 

tecnologias: a perspectiva 

do City Information Modeling 

 

Jaime, I. S. 

 

2019 

 

DISSERTAÇÃO 

2 

Modelagem da informação para cidades 

inteligentes: aplicação em acidentes de 

trânsito de Belo Horizonte 

Cunha, I. B. A. 2019 DISSERTAÇÃO 

3 
Viva a Cidade: A qualidade do espaço 

público, à luz da modelagem da informação 

Filipe, S. M. D. 2019 DISSERTAÇÃO 

4 

 

Modelando a informação da cidade: do 

estado da arte à construção de um conceito 

de City Information Modeling (CIM) 

Almeida, F. A. S. 2018 DISSERTAÇÃO 

5 

Modelando a percepção: o ambiente do 

patrimônio cultural edificado na regulação 

da forma urbana 

Sousa, C. E. M. 2018 DISSERTAÇÃO 

6 

Curitiba-Viewport: contribuição ao 

desenvolvimento de uma plataforma 

computacional para cidades virtuais 

 

Miranda, F. S. 

 

2017 

 

DISSERTAÇÃO 

7 
Ver a cidade: modelagem da informação 

para regulação de assentamentos informais 

Lima, M. Q. C. 2017 DISSERTAÇÃO 

8 
O uso de sistemas generativos como 

instrumento de desenho urbano sustentável 

Silva Júnior, F. A. 2016 TESE 

9 
Métodos de modelagem e análise urbana 

baseados em dados desagregados 

Leite, H. L. 2015 DISSERTAÇÃO 

10 

Geoprocessamento na modelagem 

Parametrizada da paisagem territorial: 

aplicações da geovisualização na simulação 

da paisagem urbana 

 

Santana, S. A. 

 

2014 

 

TESE 

Fonte: Melo e Giesta (2020).1 

As publicações sobre o tema na BDTD iniciaram no ano de 2014, e não teve uma 

evolução significativa, possuindo apenas uma publicação no ano de 2014, uma em 2015, uma 

em 2016, duas em 2017, duas em 2018 e três em 2019. Evidenciando que o termo CIM necessita 

de um processo mais intensificado de disseminação, ou seja, pesquisas e estudos que tenham 

como proposito ofertar conhecimentos sobre a temática.  

                                                      
1 Está categoria originou um artigo publicado no 4º Encontro Acadêmico de Building Information Modeling – 

EABIM. Realizado em Belo Horizonte, Brazil, em novembro de 2020. 
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A modelagem da informação direcionada para o aperfeiçoamento do espaço público é 

um trajeto vasto e repleto de revés, que se encontra no início de sua abrangência e com isso 

lida-se com diversas problemáticas que precisam ser passíveis de solução.  

Segundo Jaime (2019) um dos pontos principais para o avanço do CIM é o foco na 

capacidade tecnológica das cidades, que do ponto de vista técnico, a modelagem 3D apresenta 

uma complexidade que exige a utilização/desenvolvimento de programas mais especializados.  

É evidente que além de estabelecer requisitos físicos para criação dos modelos, na 

Modelagem da Informação da Cidade é indispensável entender a complexidade existente por 

trás do processo de gestão das cidades. Visto que o mesmo é um processo enigmático, logo um 

dos principais desafios encontrados principia pela definição do que é qualidade do espaço 

público, e como se processa a sua aferição através de indicadores, parâmetros e variáveis de 

forma clara e inequívoca. Sendo fundamental levar-se em consideração os padrões resultantes 

das relações entre os diferentes elementos da cidade, para assim definir qual a modelagem da 

informação e criação de sistemas paramétricos enquadram-se à complexidade da cidade 

(FILIPE, 2019).  

Silva Júnior (2016) e Miranda (2017) enfatizam em seus estudos que planejar a cidade 

é uma atividade complexa pois exige que o profissional identifique e gerencie um grande 

volume de informações, levando em conta várias camadas relacionadas às questões referentes 

à infraestrutura, ética, sociocultural, sociais, ações públicas, etc. Nesse sentido, Leite (2015) 

salienta que a avaliação do desempenho urbano por meio de indicadores depende da 

identificação de grupos de causalidade entre propriedades de elementos, sejam eles espaciais 

ou sociais e a forma com que estes se inter-relacionam.  

Para Cunha (2019) que a grande quantidade de dados gerados pelos diversos eventos de 

uma cidade, justifica-se a necessidade da modelagem, buscando a conversão dos mesmos em 

informações para geração do conhecimento, que são utilizados em benefício da população. 

Assim, é necessário a integração de várias tecnologias, para possibilitar que todos tenham a 

interpretação e percepção do espaço modelado. (SANTANA, 2014) 

Almeida (2018) salienta a carência no envolvimento de urbanistas na discussão sobre 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), não que os mesmos não se utilizem de 

tecnologias dentro da sua amplitude da prática profissional, mas o fazem de forma 

predominantemente passiva, levando em consideração soluções abordadas por profissionais 

fora do contexto de produção do espaço urbano. Um ponto que provavelmente influencie essa 

falta de participação ativa dos urbanistas seria a dificuldade em se encontrar softwares 

específicos para o processo de projetos urbanos, o que gera uma defasagem no uso de métodos 
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computacionais (SILVA JÚNIOR, 2016).  

Assim como a dificuldade na obtenção de dados geográficos espaciais, que conforme 

Lima (2017) e Sousa (2018) salienta a baixa disponibilidade de dados espaciais, visto que para 

aplicação de uma modelagem da informação que represente de forma fiel o espaço urbano, é de 

fundamental importância ter acesso e disponibilidade de dados geográficos.  

Em modo geral são muitas as barreiras e obstáculos a serem superados, tendo início com 

as barreiras políticas, onde um dos pontos é que a implantação de um novo modelo de 

informações para cidades depende em uma grande parcela do envolvimento dos gestores das 

mesmas. Diante disso, é necessária a inserção de políticas integradas, onde os desenhos urbanos 

juntamente com o sistema de infraestrutura são indispensáveis para a efetivação da qualidade 

desses espaços (JAIME, 2019). 

As principais lacunas de conhecimento encontradas nesta categoria são: 

 Estudos de análise de possíveis meios de melhoria na capacidade tecnológica das 

cidades na viabilização da implantação do CIM; 

 Pesquisas que elaborem etapas do processo de aferição de indicadores, parâmetros e 

variáveis que definem qualidade do espaço público; 

 Pesquisa com o objetivo de integrar usos do CIM, como facilitador na gestão das 

cidades, uma vez que grande parte das pesquisas apresentadas se concentra 

principalmente apenas na modelagem 3D; 

 Relatórios de implementação do CIM na gestão das cidades; 

 Pesquisas que abordem barreiras políticas quanto a implementação da modelagem da 

informação direcionada para o aperfeiçoamento do espaço público. 

 

2.1.4.2 Categoria 2: Implantação e integração GIS-BIM 

Os estudos iniciais de conceituação e implantação do termo CIM e pesquisas 

relacionadas à integração dos modelos GIS-BIM são a terceira categoria mais representativa 

(14,06%). não possuí uma evolução significativa no número de publicações o que demonstra o 

quanto essa temática ainda é pouco abordada, principalmente na problemática da integração 

GIS-BIM que teve apenas duas pesquisas. Os estudos desta categoria são apresentados no 

Quadro 4. 
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Quadro 4: Estudos da categoria 2. 

 TÍTULO AUTOR TEMÁTICA 

1 
A importância da modelagem de informações da cidade 

(CIM) para a sustentabilidade das cidades 

Dantas, Sousa e Melo 

(2019) 

Conceituação 

2 
Integração e gerenciamento de dados: uma proposta de 

aplicação em City Information Modeling 

Martins e Mendes 

Junior (2019) 

Integração BIM-GIS 

3 

City InformationModelling (CIM) e Urban Design- 

Estrutura Morfológica, Elementos de Design e Classes 

de Programação no CIM 

Stojanovski (2018) Conceituação 

4 
Considerações sobre o 

Conceito de City Information Modeling 

Almeida e Andrade 

(2018) 

Conceituação 

5 

 

Cidades Inteligentes e City Information Modeling Amorim (2016) Conceituação 

6 

Planejadores na cidade do futuro: usando modelagem 

de informações da cidade para apoiar planejadores 

como atores do mercado 

Thompson et al. 

(2016) 

Conceituação 

7 

Uma direção de desenvolvimento de um modelo de 

integração nova pesquisa urbana para utilizar 

informações espaciais 

Ryu e Choo (2015) Integração BIM-GIS 

8 
Modelos urbanos tridimensionais gerados a partir de 

nuvens de pontos de um scanner a laser terrestre 

Díaz, Jiménez e 

Lancheros (2013) 

Conceituação 

9 
Padrões de espaço público Rumo a um padrão CIM 

para espaço público urbano 

Montenegro, Beirão e 

Duarte (2011) 

Conceituação 

Fonte: Autora (2021). 

 

Oberva-se como estudo pioneiro na presente categoria Montenegro, Beirão e Duarte 

(2011) que abordam padrões de espaço público (PSP) usados como elementos básicos do 

modelo City Information Modeling (CIM) proposto em um projeto de pesquisa que visa 

desenvolver uma ferramenta de apoio ao projeto urbano. Os autores fornecem descrições 

semânticas e legíveis por computador de padrões urbanos, como um repositório de informações 

codificadas, para apoiar a geração de programas urbanos e alternativas de design pelos 

participantes do processo de planejamento urbano.  

Dois anos depois Díaz, Jiménez e Lancheros (2013) elaboram uma revisão do estado da 

arte sobre os métodos de processamento por nuvens de pontos digitais TLS (Terrestrial Laser 

Scanner), utilizados nas diversas etapas da modelagem tridimensional. As informações 

coletadas são representadas por nuvens de pontos que são utilizadas, por exemplo, no 

planejamento de desenvolvimento urbano.  

Posteriormente Ryu e Choo (2015) fazem uma abordagem sobre a interoperabilidade 

eficiente de informações entre IFC e CityGML, propondo uma direção para o desenvolvimento 

de AUIM (Modelo de Integração Arqui-Urbana) orientado a objetos para análise e manutenção 
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da informação espacial, buscando estratégias para a convergência GIS-BIM. 

Thompson et al. (2016) enfatizam que o desafio dos urbanistas já não é a geração oportuna 

de dados urbanos, mas sim como explorar e integrar com sucesso tanta informação no 

planejamento contemporânea. O documento investiga este desafio através de análise de estudos 

do CIM e também questiona sobre a implementação do CIM na exploração e melhoria da 

modelação e visualização de dados na disciplina de planejamento urbano. Destacando como 

isso pode ajudar os planejadores a influenciar a forma urbana e o futuro da cidade. 

Amorim (2016) em seu estudo faz uma abordagem da relação entre os conceitos de Smart 

Cities e City Information Modeling, e demonstra a importância desses conceitos para superar 

os desafios para as cidades do século XXI, para analisar o crescimento da população mundial e 

o surgimento de novas cidades para abrigar grupos populacionais. Faz uma breve análise de 

ferramentas computacionais que podem ser utilizadas conforme a aplicação requerida, tornando 

o CIM um importante recurso para ajudar a melhorar a qualidade de vida nas cidades. 

Stojanovski (2018) apresenta em sua pesquisa uma estrutura morfológica genérica dos 

elementos urbanos e a aplicação do CIM na prática do desenho urbano. O autor fala que na 

aplicação do CIM deve-se integrar modelagem procedimental, pesquisa morfológica urbana 

com caixas de ferramentas de elementos de design e regras de combinações, para que assim, o 

CIM sirva como mundos de design digital onde designers urbanos podem brincar com 

elementos, modelar e analisar cenários urbanos. 

Almeida e Andrade (2018) fazem um levantamento relacionado à conceituação do termo 

Modelagem da Informação da Cidade (CIM), dando ênfase no crescimento acelerado das 

cidades o que demanda urgência na implementação de soluções adequadas, procurando trazer 

novos elementos para a discussão sobre o tema. 

Dantas, Sousa e Melo (2019) apresentam um estudo de como o City Information Modeling 

(CIM) pode contribuir para melhorar os serviços públicos e a qualidade de vida dos cidadãos. 

Os autores averiguaram os indicadores constantes na Norma Internacional ISO 37120 

(Desenvolvimento sustentável de comunidades - Indicadores de serviços municipais e 

qualidade de vida) e avaliaram como os dados de Modelagem de Informações de Construção 

(BIM) e CIM podem ser usados para obtenção desses indicadores.  

Martins e Mendes Junior (2019) fazem um relato de parte de uma pesquisa em andamento, 

a qual traz uma abordagem inicial de conceitos sobre City Information Modeling como uma 

maneira de auxiliar no desenvolvimento de novas propostas e apresentação de soluções 

modernas às questões relacionadas à gestão urbana, e a segunda parte do estudo seria quanto a 

problemática relacionada a integração dos mais diferentes tipos de dados gerados, propondo 
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metodologias para posterior desenvolvimento do trabalho final onde será gerado um modelo de 

integração de dados para cidades, com uma aplicação deste modelo na cidade de Curitiba e 

possíveis implementações em outras cidades brasileiras. 

Nesta categoria, pode-se notar uma dificuldade quanto a correlacionar o conceito do CIM 

com conceitos específicos de parâmetros da cidade, como urbanismo, espaço urbano, qualidade 

do espaço urbano. É de fundamental importância enfatizar que apenas um trabalho relacionou 

a implementação do CIM na educação, tendo como experiência a implementação em uma 

disciplina de planejamento urbano. 

Podemos citar algumas lacunas observadas nesta categoria:  

 Estudos que formulem o conceito de CIM de forma clara e abrangente e de 

correlacioná-lo com diversos outros conceitos interligados; 

 Estudos que abordem a aplicação do CIM no ensino de disciplinas de 

planejamento urbano. 

 Pesquisas que busquem facilitar a integração dos modelos IFC e GIS. 

 

2.1.4.3 Categoria 3: Modelagem aplicada ao gerenciamento e planejamento urbano 

A categoria que possui maior representatividade nos estudos (42,19%), aborda estudos 

relacionados à temática do CIM aplicado ao gerenciamento e planejamento, seja no 

mapeamento ou modelagem do espaço urbano, com o intuito de servir como auxilio na tomada 

de decisões aos gestores das cidades. Se enquadram nessa categoria os estudos contidos no 

Quadro 5. 
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Quadro 5: Estudos que se enquadram na categoria. 

 TÍTULO AUTOR TEMÁTICA 

1 Tendências da Tecnologia Geospacial Emergente em 

Relação à Modelação da Informação da Cidade e do 

Edifício Uma Análise Específica da Aplicação 

Ponnapalli, Asadi e 

Babu (2019) 

 

Simulação 

2 Melhorando os Modelos de Distribuição da População 

Urbana com informações de satélite de altíssima resolução 

 

Grippa et al. (2019) 

 

Simulação 

3 Otimização do processo de visualização 3D do modelo de 

objetos do ambiente urbano gerados com base na 

informação atributiva de um mapa digital 

Osipov e Chekodaev 

(2019) 

Modelagem 

4 Modelagem do índice de riqueza de pesquisas 

demográficas e de saúde em cidades usando 

informações de detecção remota de alta resolução 

Georganos et al 

(2019) 

Modelagem 

5 Autorresgate da Cidade Morta - A Construção do Modelo 

Auto-Organizador de Entropia de Informações Baseado na 

Cura do Espaço de Afasia Urbana 

Xuan Liu (2019) Modelagem 

6 Detectando padrões comerciais urbanos usando um modelo 

de informação semântica latente: um estudo de caso de 

evolução espaço-temporal em Guangzhou, China 

Chen et al (2018) Simulação 

7 Uma base de dados de gráficos semânticos para 

informações integradas BIM-GIS modelo para uma 

aplicação web de mobilidade urbana inteligente 

Hadi Hor et al (2018) Modelagem 

8 Reconstrução automática de modelos de informação de 

edifícios em áreas urbanas de alta densidade: Aumento de 

dados de fontes múltiplas com conhecimentos de 

arquitetura 

 

Chen et al. (2018) 

 

Simulação 

9 
Uma metodologia algorítmica para prever a forma urbana 

Chowdhury e Schnabel 

(2018) 

 

Modelagem 

10 Simulando a expansão cooperativa urbana em um núcleo 

único Região metropolitana com base em modelo de CA 

aprimorado Fluxo de Informação Integrado: Estudo de 

Caso de Aglomeração urbana de Wuhan na China 

He Li et al 

(2018) 

Simulação 

11 Uma gramática de design para seções transversais de rua Beirão e Klerk (2017) Modelagem 

12 Modelagem da totalidade espacial em cidades usando a 

teoria da entropia da informação 

Ekinoglu, Kubat e 

Plunz (2017) 

Modelagem 

13 Gamificação urbana como fonte de informação para dados 

espaciais Análise e modelagem participativa preditiva de 

uma cidade 

Olszewski, Turek e 

Laczynski (2016) 

Modelagem 

14 Modelo de cidade virtual 3D como fonte de informação a 

priori para o sistema de localização de veículos 

 

Dawood et al. (2016) 

 

Simulação 

15 Prioridade na renovação da textura do tecido da cidade 

utilizando o modelo de hierarquia analítica (AHP) e o 

sistema de informação geográfica (GIS): Um estudo de 

caso da cidade de Zanjan, Irã 

 

Foroughi e Rasol 

(2016) 

 

 

Mapeamento 

16 Modelo de desenvolvimento local para uma zona de 

Bogotá-Colômbia, ligando o processo de urbano expansão 

e estrutura ecológica principal 

Arrubla e Chavez 

(2016) 

Simulação 

17 Modelagem espaço-temporal de terras urbanas baseada 

em Geo-Informação Mudança de uso e cobertura de terra 

no município de Butwal, Nepal 

Mandal (2014) Modelagem 
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18 Integração do Sistema de Informação Geográfica e Análise 

Discriminatória na Modelação do Crescimento Espacial 

Urbano: Um exemplo da Região Seberang Perai, Estado 

de Penang, Malásia 

 

Elhadary e Samat 

(2014) 

 

 

Simulação 

19 Modelo de informação do campus: uma ferramenta de 

projeto participativo para apoiar a tomada de decisão 

qualitativa 

Zamora, Swarts e 

Grimes (2014) 

 

Mapeamento 

20 O modelo de informação da cidade Esri 3D Reitz e Banz (2014) Modelagem 

21 Um repositório de técnicas de visualização de informações 

para apoiar o desenho de modelos 3D virtuais de cidade 

Métral et al (2013) Modelagem 

22 Desenho Paramétrico Urbano Interativo - Geração 

dinâmica de alternativas para o planeamento de ambientes 

urbanos complexos 

Beirão e Arrobas 

(2013) 

Mapeamento 

23 Modelagem de Informação da Paisagem do Campus: 

Modelo de escala intermédia que integra informação e 

conhecimentos multidisciplinares para o planeamento 

paisagístico 

 

Zamora 

et al.(2013) 

 

 

Modelagem 

24 Modelagem Automática de Superfície de Rua para 

Baseada na Web Sistemas de Informação Urbana 

Ortega et al (2013) Modelagem 

25 Leodium virtual: de um modelo histórico em escala de 

cidade em 3D a um sistema de informação arqueológica 

Pfeiffer 

et al. (2013) 

Modelagem 

26 Benefícios municipais do sensoriamento urbano 

participativo: Uma abordagem de simulação e validação 

de caso 

Winkler, Ziekow e 

Weinberg (2012) 

Simulação 

27 A espinha dorsal de um modelo de informação da cidade 

(CIM) 

Gil, Almeida e Duarte 

(2011) 

Modelagem 

Fonte: Autora (2021). 

Como estudo que inicia esta categoria Gil, Almeida e Duarte (2011) os quais 

apresentam um modelo de dados espaciais para desenho urbano. Este modelo de dados é 

implementado em um banco de dados espacial que se torna parâmetro norteador de um modelo 

de informação da cidade (CIM), integrando a formulação de bairro urbano, métodos de projeto 

e avaliação em um sistema abrangente de apoio ao projeto urbano. Os autores demonstram sua 

aplicação por meio do desenvolvimento de uma ferramenta para AutoCAD Map 3D que está 

integrada com a base de dados espacial PostGIS. 

Winkler, Ziekow e Weinberg (2012) apresentam uma perspectiva de pesquisa de 

design de ação para fornecer uma visão sobre o potencial do sensoriamento remoto 

participativo. Utilizaram o cenário de uma aplicação de sensoriamento para relatar problemas 

de infraestrutura urbana ao município e apresentam um modelo de Dinâmica de Sistemas para 

estimar a difusão, uso e impactos municipais de tal serviço. A simulação indica que o uso do 

sensoriamento urbano pode melhorar a disponibilidade de informações e o tempo hábil na 

tomada de decisões de um município.  
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Beirão e Arrobas (2013) apontam uma abordagem que busca melhorar a geração de 

projeções de cenários alternativos apoiados no cálculo de indicadores e propriedades de design 

mensuráveis a fim de melhor compreender e apoiar escolhas ao tomar decisões de design, por 

meio do uso de uma plataforma City Information Modeling (CIM) que é composta por 

ferramenta GIS, um banco de dados SQL, uma interface de design CAD e um VPI utilizado 

para desenvolver os modelos paramétricos de possíveis cenários de desenvolvimento.  

Pfeiffer et al. (2013) descrevem em seu artigo um projeto interdisciplinar, o Virtual 

Leodium, que tem por objetivo desenvolver um sistema de informação arqueológica baseado 

em um modelo em escala de cidade. Por meio de uma nuvem de pontos 3D, as digitalizações 

foram mescladas com o software 3D Geomagic Studio, gerando no produto final uma superfície 

digital do modelo. A reconstrução de objetos 3D é baseada no software 3D gráfico Maya, 

usando o modelo de superfície digital e fotos da maquete. 

Zamora et al. (2013) integram as duas escalas de informação o Building Information 

Modeling (BIM) e Geographic Information Systems (GIS), em termos de modelos de 

informação e conhecimento, do ponto de vista de projeto da paisagem, desenvolvendo assim o 

Campus Landscape Information Model (CLIM), uma mesa interativa para apoiar a colaboração 

e planejamento da paisagem, que é construído a partir de modelos de informação e 

conhecimento. Um ano após seu desenvolvimento, Zamora, Swarts e Grimes (2014) realizam 

a aplicação prática do CLIM. O estudo reúne vários objetivos disciplinares em um único modelo 

de escala intermediária como plataforma para colaboração, integra informações e conhecimento 

especializado sobre o projeto de um campus universitário, incluindo planejamento paisagístico 

e projeto de construção.  

Ortega et al (2013) elaboram um método para modelagem automática de edifícios e 

superfícies de ruas de cidades reais inteiras, combinando computação gráfica, geometria 

computacional e técnicas de GIS. O estudo de caso foi realizado em Jaén na Espanha, a 

modelagem foi gerada usando os dados públicos fornecidos pelo escritório cadastral geral da 

cidade, e explana o quanto esses recursos são altamente desejáveis para auxílio na tomada de 

decisões no planejamento urbano. 

Métral et al (2013) definem um modelo para a representação de técnicas de 

visualização de informação em modelos 3D de cidades, fornecendo um repositório de 

conhecimento para apoiar o projeto de modelos de cidades virtuais nos quais as informações 

não geométricas devem ser apresentadas, assim como a base de conhecimento associada pode 

ser usada para a seleção de técnicas de visualização dependendo de diferentes critérios incluindo 

tarefa e contexto. 
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Segundo Reitz e Banz (2014) gerir ambientes urbanos em 3D é algo cada vez mais 

importante e complexo. Neste sentido, os autores sugerem como solução a utilização de 

softwares como o ArcGIS for 3D Cities, para criar, analisar e manter uma cidade 3D. 

Mandal (2014) elabora um estudo sobre crescimento urbano, fazendo uma modelagem 

das mudanças no uso do solo urbano, essenciais para o desenvolvimento urbano sustentável. 

Uma série temporal de dados de sensoriamento remoto, incluindo camadas vetoriais e imagens 

de satélite, foi usada para gerar mapas de uso e cobertura da terra, considerando declive, 

capacidade do terreno, distância à estrada, e povoamento e corpos d'água como critério de 

mapas de fatores. Por meio desse tipo de estudo a previsão de expansão forneceria informações 

úteis para os tomadores de decisão.  

Elhadary e Samat (2014) descrevem o desenvolvimento do modelo espacial de 

crescimento espacial urbano. Uma análise discriminada foi usada para desenvolver o modelo 

que poderia diferenciar urbano e não urbano. No estudo, a camada de dados de parcelas de terra 

foi usada como um mapa baseado onde todas as outras variáveis foram combinadas. O software 

ArcGIS e um de análise estatística foram usados para desenvolver o modelo. O resultado obtido 

a partir deste modelo poderia ser potencialmente utilizado na investigação de áreas prováveis 

de ocorrer expansão urbana. Esta saída pode ser útil para planejadores e decisões de políticas 

racionais que sustentem a urbanização e controlem seu crescimento não planejado. 

Dawood et al. (2016) demonstram a funcionalidade da integração de modelos 3D 

virtuais em veículos de sistemas de localização. Usando um sistema de computador capaz de 

gerenciar o banco de dados de modelos 3D de cidades, o 3D GIS foi desenvolvido com várias 

entradas e saídas, por meio de duas abordagens. Na primeira, o sensor de percepção considerado 

é uma câmera, baseada em correspondência de imagens entre a imagem virtual extraída do 

modelo 3D da cidade e a imagem real adquirida pela câmera, e a segunda abordagem, é baseada 

no scanner a laser horizontal integrado que fornece um conjunto de distâncias entre ele e o meio 

ambiente, fornecidos pelo modelo 3D virtual da cidade.  

Foroughi e Rasol (2016) fazem um mapeamento das unidades localizadas em Zanjan 

no Irã, por meio da utilização do ArcGIS para determinar estatisticamente 1.385 blocos 

residenciais, a fim de identificar a necessidade de modernização (renovação) das unidades 

habitacionais. Os resultados obtidos podem ser disponibilizados a uma ampla gama de gestores 

e planejadores urbanos, a serem usados em programas de modernização. 

Arrubla e Chavez (2016) dão ênfase em sua pesquisa na necessidade de planejar 

estratégias de ordenamento territorial, que contenham abordagens transversais, capazes de 

interpretar a complexidade gerada entre os processos de expansão e os ecossistemas naturais. 
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Os autores elaboraram um mapeamento do modelo de desenvolvimento local da cidade de 

Bogotá/ Colômbia, utilizando um método com destaque nas relações complexas, com critérios 

de natureza multiespacial, multitemporal e multiobjetivo, de crescimento acelerado 

característico das últimas duas décadas, ajustados com a participação das comunidades nos dois 

distritos e o uso de sistemas de informação geográfica. 

Olszewski, Turek e Laczynski (2016) dão ênfase na problemática relacionada ao 

planejamento urbano participativo preditivo no qual uma das dificuldades seria ativar os 

residentes de uma cidade, através da aplicação da técnica de gamificação individual e/ou em 

equipe. Os autores desenvolveram uma metodologia e protótipo de jogo urbano denominado 

“Urban Shaper”. Isso permitiu obter um grande conjunto de opiniões dos participantes sobre os 

rumos quanto ao desenvolvimento da cidade, servindo como um auxílio para apoiar os 

planejadores em suas tomadas de decisões. 

Beirão e Klerk (2017) discorrem sobre a importância do desenho da seção transversal 

de uma rua, e como esse desenho determina em muitos aspectos o domínio de seu uso. Deste 

modo, em sua pesquisa mostram uma interface de design semiautomática na geração de seção 

transversal de rua o CIM-St, onde os projetos são controlados por uma ontologia e um sistema 

de projeto paramétrico apoiado por uma gramática de formas.  

Ekinoğlu, Kubat e Plunz (2017) buscam em seu estudo cruzar os valores médios de 

Entropia-IQR como um valor cumulativo que implica em um grau de totalidade específico para 

os níveis de escala de grade selecionados, gerados para dez cidades usando o método proposto 

com os resultados da pesquisa que dez especialistas, arquitetos, planejadores urbanos e 

paisagistas avaliaram para dez cidades com layouts urbanos em três aspectos de totalidade. Os 

especialistas não concordam entre si sobre a totalidade do estudo de caso, e indicam que a 

definição e o senso de totalidade, mesmo para especialistas em criação de lugares, não são tão 

intuitivos. Deste modo, aponta a necessidade de métodos analíticos baseados em evidências que 

meçam o grau relativo de integridade em cidades em constante mudança. 

Chowdhury e Schnabel (2018) desenvolveram uma plataforma de design paramétrico 

que permite colaboração e envolvimento das partes interessadas em participar e visualizar 

múltiplos cenários urbanos com feedback em tempo real. Apresentam uma metodologia para 

gerar e visualizar formas urbanas, com um novo processo de tomada de decisão onde a 

plataforma que combina dados de nível de cidade e bairros locais pode ajudar nas decisões 

participativas de projeto urbano. 

Chen et al. (2018) desenvolvem um método o multi-Fonte recTificação de gEometric 

Primitives (mSTEP) para reconstrução automática de BIMs em áreas urbanas, com vários níveis 
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de detalhamento (LoD). Um total de 1.361 edifícios localizados numa área de quatro 

quilômetros quadrados da ilha de Hong Kong foram selecionados para o estudo, mostrando que 

o mSTEP é um método eficiente de reconstrução dos BIMs/CIMs que pode melhorar 

significativamente o nível de automatização e diminuir o tempo de cálculo.  

He Li et al (2018) elaboram uma simulação do crescimento urbano das regiões 

metropolitanas na cidade de Wuhan na China. Propõem um modelo de autômatos celulares 

(CA) aprimorado, integrando fluxos de informação na intensidade do fluxo urbano (CA 

InfoUrbanFlow). Os resultados mostraram que o modelo teve um desempenho melhor do que 

o modelo tradicional de CA, além disso, previu a evolução urbana de Wuhan para 2020, e 

apresentaram que o crescimento urbano irá concentrar principalmente na área periférica da 

cidade e na parte norte de Wuhan no futuro. 

Chen et al (2018) fazem uma análise dos processos e mecanismos associados à 

evolução da estrutura espacial comercial em Guangzhou na China. Aplicam um modelo de 

regressão multinomial de Dirichlet (DMR) para extrair informações semânticas latentes e 

determinar áreas funcionais urbanas do sistema de posicionamento global (GPS) e dados de 

ponto de interesse (POI). Demonstram que o método fornece um modelo espaço-temporal 

válido de mudança na cidade, expõem as tendências de desenvolvimento futuro da estrutura 

espacial urbana e também apresentam uma base científica para esclarecer as localizações 

espaciais e as vantagens do progresso das funções urbanas dentro da cidade. 

Hadi Hor et al (2018) apresentam uma metodologia com implementação completa de 

banco de dados gráfico RDF (Resources Description Framework) integrado BIM-GIS. A 

abordagem proposta possui algumas fases principais: BIM ontológico, construção do modelo 

GIS, e mapeamento. Por último é desenvolvida a plataforma web de mobilidade urbana 

inteligente. 

Ponnapalli, Asadi e Babu (2019) abordam a tecnologia Geoespacial. Sua usabilidade 

e precisão da documentação estão diretamente relacionados aos métodos de obtenção destas 

informações e utilização de diferentes tipos de sensores usados na aquisição de dados. Os 

autores demonstram métodos de tecnologia geoespacial para adquirir dados adequados para 

modelagem de informação da cidade (CIM) para usar em várias aplicações de acordo com os 

desafios no cenário real e estabelecer uma analogia entre o mundo real e os modelos digitais 

elaborados por Sensoriamento Remoto, Fotogrametria, LiDAR e métodos de digitalização a 

laser 3D e verificar a adequação destes modelos em várias aplicações.  

Grippa et al. (2019) mostram que o sensoriamento remoto de alta resolução (VHR) 

possui a capacidade de capturar pequenas variações nas densidades construídas e o uso 



 

48 

 

detalhado do solo urbano, sendo de grande função seu uso no mapeamento de populações 

urbanas. Realizaram um mapa Dasymetric de cima para baixo com a estratégia de mapear para 

realocar contagens de população de unidades administrativas em uma grade de 100×100 m, de 

acordo com as diferentes camadas de ponderação, mostrando ao final que uma máscara 

construída derivada de VHR pode melhorar a precisão da realocação por cerca de 13%, em 

comparação com informações de satélite de média resolução MR.  

Xuan Liu (2019) faz uma reconstituição da rede de informações após um incêndio 

ocorrido em Daxing na China no final de 2017. A nova rede de informações com capacidade 

de auto-organização é reconstruída baseado na teoria TOD. A simulação de processamento é 

estendida a partir de um modelo bidimensional para um espaço tridimensional.  

Georganos et al (2019) empregam um conjunto de dados de uso/cobertura da terra de 

alta resolução (VHR) derivados de satélite (LULC) e associam ao índice de riqueza (DHS), a 

fim de fornecer mapas de riqueza em escala de cidade. Essa metodologia pode ajudar as 

autoridades locais e as partes interessadas na tomada de decisão rigorosa com base em 

evidências e facilitar a alocação de recursos para as populações mais desfavorecidas.  

Osipov e Chekodaev (2019) abordam métodos para aprimorar o processo de 

visualização do modelo urbano baseado nas características de sua apresentação, buscando uma 

redução na complexidade computacional na visualização de três modelos tridimensionais que 

podem aperfeiçoar a exibição de sua geometria e a quantidade de memória usada. Por meio da 

utilização de algoritmos especiais que otimizam a representação 3D do modelo urbano é 

possível reduzir essa complexidade computacional.  

Foi possível observar nesta categoria, desde estudos de modelagem 3D até mesmo uma 

grande tendência de estudos com sensoriamento remoto, por meio da utilização de satélites, 

deixando o processo mais automatizado, buscando ainda mais benefícios para os planejadores 

urbanos. 

As principais lacunas de conhecimento encontradas nesta categoria são: 

 Pesquisas que busquem o estabelecimento de padrões para o modelo CIM. 

 Pesquisas no desenvolvimento de ferramentas que sirvam de suporte operacional 

para os padrões CIM. 

 Pesquisas que abordem metodologias de interligação do CIM com os cidadãos. 

 Estudos que desenvolvam meios de facilitação na utilização de dados IFC-GIS. 

 Estudos que abordem a importância da implantação do CIM na facilitação na 

tomada de decisões na gestão de uma cidade. 
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2.1.4.4 Categoria 4: Modelagem aplicada ao gerenciamento e planejamento do sistema de 

distribuição de água 

As pesquisas que abordam a aplicação da modelagem no gerenciamento e 

planejamento de sistemas de distribuição de água urbano apresentam apenas 4 estudos (6,25%). 

Pode-se ressaltar que o destaque nessa categoria é o estudo que abrange a aplicação do CIM 

interligada à manutenção do sistema, tendo uma tomada de decisão mais ágil visto que é 

possível saber com precisão em qual localidade está ocorrendo o vazamento na tubulação. No 

Quadro 6 estão contidos os estudos. 

Quadro 6: Estudos da categoria 4. 

 TÍTULO AUTOR TEMÁTICA 

1 

Modelagem participativa de inundações para 

negociação e planeamento em assentamentos urbanos 

informais 

Mulligan et al. (2019) Modelagem 

2 

Abordagem de Modelação Baseada no Sistema de 

Informação Geo-espacial para a Gestão de Fugas em 

Redes Urbanas de Distribuição de Água 

Mirshafiei et al. (2019) Modelagem 

3 

Dados de modelagem de um projeto de drenagem 

urbana utilizando uma base de dados do Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) 

Abbas et al. (2019) Modelagem 

4 

A aplicação de um sistema de informação web-

geográfica para melhorar a modelação do ciclo urbano 

da água 

Mair et al. (2014) Simulação 

Fonte: Autora (2021). 

A primeira pesquisa desta categoria é de Mair et al. (2014) que trazem uma abordagem 

mais distinta, relacionando a modelagem de ciclos de água como parte integrante de áreas 

urbanas. A integração e simulação são realizadas em ferramentas como DynaMind e OpenMI. 

Apresentam uma plataforma de modelagem de gestão de água urbana baseada na web que 

simplifica a configuração e o uso de modelos integrados complexos. Além disso, esta 

plataforma oferece um gerenciamento de dados centralizado, atualizações automáticas de 

software, computadores e dispositivos móveis. 

Em seguida, Mulligan et al. (2019) fazem um estudo quanto a modelagem participativa 

na gestão de recursos hídricos, explorando os aspectos práticos da integração de uma área 

significativa na modelagem e planejamento para áreas urbanas informais. O projeto é aplicado 

no Quênia, o artigo inclui uma análise detalhada dos níveis de participação dos vários grupos 

de partes interessadas em diferentes estágios da modelagem de enchentes em áreas de baixa 

renda e informais. 

Mirshafiei et al. (2019) aplicaram a modelagem para gerenciar o vazamento de água. 

Por meio do Sistema de Informação Geoespacial (SIG) analisaram e visualizaram a gestão da 
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rede de água e desenvolveram um sistema web GIS para encontrar válvulas ideais para fechar 

no caso de um incidente, assim como para realização de manutenção em questões de vazamento. 

O sistema foi implementado e avaliado no Irã, em uma rede de distribuição de água, usando 

Silverlight, C# e ArcGIS.  

Abbas et al. (2019) elaboram o desenvolvimento de um modelo de interface entre um 

sistema de drenagem urbana planeado e o Geográfico Sistema de Informação (GIS) através da 

introdução de ferramentas de código aberto, ajudando no apoio à tomada de decisões para os 

urbanistas numa simulação de diferentes cenários de esquemas de drenagem urbana e 

interferências que possam surgir com outros serviços de infraestruturas. A ferramenta foi 

modelada com software da plataforma GIS, obtendo melhorias essenciais na exatidão dos 

resultados, tempo necessário para preparar e executar o modelo e a apresentação do modelo do 

desenho hidráulico. 

As principais lacunas de conhecimento encontradas nesta categoria são: 

 Pesquisas adicionais que abordem a implementação do CIM como ferramenta 

útil na gerencia e manutenção. 

 Estudos que averiguem novos métodos de tornar essa aplicação do CIM mais 

participativa, facilitando assim na geração de mais informação por meio dos 

cidadãos. 

 

2.1.4.5 Categoria 5: Modelagem aplicada ao gerenciamento de sistema de esgoto e drenagem 

Com apenas 3 estudos, está é uma das categorias que menos se destaca com (4,69%). 

Apesar de ser uma aplicação bem relevante, esse tema ainda tem sido pouco explorado, 

mostrando uma grande necessidade na busca por novas abordagens, e algo bastante instigador 

foi o fato de também contar com um estudo sobre a relação do CIM com a manutenção, 

interligando ações preventivas, permitindo um processo de tomada de decisão para melhorar o 

desempenho da infraestrutura. No Quadro 7, são apresentados os estudos. 
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Quadro 7: Estudos da categoria 5. 

 TÍTULO AUTOR TEMÁTICA 

1 

Implementação de conceitos de Modelação de 

Informação da Cidade (CIM) no processo de gestão do 

sistema de esgotos em Piumhi, Brasil 

Melo et al. (2019) Mapeamento 

2 

Uma estrutura integrada para modelagem de enchentes 

urbanas de alta resolução considerando múltiplas fontes 

de informação e características urbanas 

Wang et al. (2018) Simulação 

3 

Ferramentas para a implementação de manutenção 

proativa em sistemas de esgotos urbanos através da 

utilização de conceitos de fiabilidade e entropia de 

informação 

Sandoval, Torres e 

Obregón (2012) 

Mapeamento 

Fonte: Autora (2021). 

O primeiro estudo é de Sandoval, Torres e Obregón (2012) que realizam um 

mapeamento do sistema de esgotos urbano em Bogotá, visando sua utilização como apoio à 

implementação de ferramentas de gestão desta infraestrutura. Realizando a modelagem de uma 

área de 4.515 ha, com um total de 12842 tubos pluviais e combinados por meio da localização 

georreferenciada no ArcGIS, e com a ferramenta TheWEKA Data Mining foram elaboradas 

árvores de decisão e entropia de informação para identificar tubos com procura de atividades 

de manutenção na rede, tais como limpeza, reabilitação, substituição, etc. 

Wang et al. (2018) abordam a importância de modelos de alta precisão para tomada de 

decisão informada na gestão de enchentes urbanas. Elaboram um mapeamento por meio de um 

modelo CADDIES baseado em autômatos celulares (CA), usado para simular inundação de 

água superficial. Utilizaram relatórios e fotos de inundação obtidas através das redes sociais 

para definir, modelar parâmetros e investigar diferentes abordagens para representar a 

infiltração e a capacidade do sistema de drenagem da cidade.  

Melo et al. (2019) apresentam uma combinação dos conceitos BIM e GIS para a 

Modelagem da Informação da Cidade, vista de forma promissora para a gestão pública. Os 

mesmos desenvolveram uma ferramenta de gerenciamento web para QGis e tutoriais, 

permitindo a identificação de problemas e a comparação das condições e características das 

redes existentes. Um modelo de gestão da rede de esgoto que enfoca as ações preventivas, 

permitindo um processo de tomada de decisão quanto as ações assertivas para melhorar o 

desempenho da infraestrutura e gerar economia em equipamentos e mão de obra.  

As principais lacunas de conhecimento encontradas nesta categoria são: 

 Pesquisas adicionais que abordem a implementação do CIM como ferramenta 

útil na gerencia e manutenção. 



 

52 

 

 Pesquisas que demonstrem a importância da implementação do CIM como 

ferramenta de melhoria na infraestrutura das cidades. 

 Estudos que busquem analisar o sistema de drenagem com o intuito de prevenir 

enchentes. 

 Estudos que averiguem novos métodos de tornar essa aplicação do CIM mais 

participativa, facilitando assim a geração de mais informação por meio dos 

cidadãos. 

 

2.1.4.6 Categoria 6: Modelagem aplicada ao gerenciamento de sistema de distribuição de 

energia 

A aplicação do CIM na modelagem de distribuição do sistema de energia tem 4 estudos 

(6,25%). Dentre eles 3 são dos mesmos autores, que aprofundam sua pesquisa e fazem novos 

estudos de caso, abaixo são apresentados os estudos, Quadro 8. 

Quadro 8: Estudos da categoria 6. 

 TÍTULO AUTOR TEMÁTICA 

1 

Modelagem energética de redesenvolvimento de 

assentamentos informais urbanos: Explorando 

Parâmetros de projeto para conforto térmico ideal em 

Dharavi, Mumbai, Índia 

Nutkiewicz, Jain, 

Bardhan (2018) 
Modelagem 

2 

Desenvolvimento de um modelador automático de 

informação geográfica ambiental e energética (E-GIS) 

para o planeamento ecológico das cidades 

In-ae Yeo e Jurng-Jae 

Yee (2016) 
Simulação 

3 

Uma proposta para um modelo de planeamento de 

localização de instalações de fornecimento de energia 

urbana sustentável utilizando uma base de dados (DB) 

de sistema de informação geográfica ambiental e 

energética (E-GIS) e uma rede neural artificial (ANN) 

In-ae Yeo e Jurng-Jae 

Yee (2014) 
Simulação 

4 

Desenvolvimento de um modelo de construção de um 

Sistema de Informação Geográfica sobre Ambiente e 

Energia (E-GIS) para apoiar o planeamento urbano 

sustentavel 

In-ae Yeo, Seong-

Hwan Yoon e Jurng-

Jae Yee (2013) 

Simulação 

Fonte: Autora (2021). 

As pesquisas iniciam com In-ae Yeo, Yoon e Yee (2013) em um estudo que propõe 

um método para a construção de um modelo de apoio ao planejamento urbano, aplicando um 

Banco de Dados do Sistema de Informação Geográfica (BD E-GIS) ao meio ambiente e energia 

através do ciclo de vida urbano para reduzir uso de energia. Para validar o modelo de construção 

do E-GIS proposto, foi realizado um estudo de caso com uma área de 8 km x 12 km de uma 

cidade coreana, a mesma foi modelada em 2D e 3D GIS, e comparadas suas características do 

espaço urbano, elementos climáticos e distribuição de energia. 
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No ano seguinte In-ae Yeo e Yee (2014) promovem a continuidade do estudo, utilizam 

a modelagem da informação no auxílio ao gerenciamento do potencial para a adequação das 

usinas de abastecimento de energia urbana e latência de energia renovável em uma região. E 

após isso In-ae Yeo e Yee (2016) desenvolvem um Modelador de Sistema de Suporte Integrado 

de Energia (EnerISS), que é uma ferramenta que integra vários formatos dos dados de 

planejamento em um formato unificado durante o estágio de planejamento. Ele automatiza a 

modelagem dimensional (3D) do espaço urbano integrado e apresenta informações visuais para 

apoiar a decisão nos processos de fabricação. 

Nutkiewicz, Jain e Bardhan (2018) conduzem uma análise com o intuito de estabelecer 

uma nova estrutura de modelagem de energia computacional para explorar o impacto que os 

parâmetros de projeto localizados têm sobre a reconstrução de assentamentos informais na Índia 

e no resto do mundo. Ao estabelecer uma estrutura de modelagem de energia computacional 

especificamente para assentamentos e explorando parâmetros de projeto para a reconstrução de 

assentamentos informais com o intuito tanto de melhorar condições de vida do ocupante como 

de colocar nossas cidades no caminho para um futuro de energia sustentável. 

As principais lacunas de conhecimento encontradas nesta categoria são: 

 Pesquisas adicionais que abordem a implementação do CIM como ferramenta 

útil na gerencia e manutenção. 

 Pesquisas que abordem a importância da implementação do CIM como 

ferramenta de melhoria na infraestrutura das cidades. 

 

2.1.4.7 Categoria 7: Modelagem aplicada ao gerenciamento de áreas informais  

Uma abordagem que vem tendo uma evolução nos últimos anos, principalmente em 

questão do substancial crescimento populacional, gerando um aumento no número de regiões 

informais nas áreas urbanas é a modelagem aplicada ao gerenciamento de áreas informais. Esta 

categoria teve 4 estudos (6,25%), conforme Quadro 9. 
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Quadro 9: Estudos da categoria 7. 

 TÍTULO AUTOR TEMÁTICA 

1 

O potencial da Modelagem de Informação da Cidade 

(CIM) na Compreensão e Aprendizagem do Impacto da 

Regulamentação Urbana nas Áreas Residenciais na 

Roménia 

Ungureanu (2019) Modelagem 

2 
Modelagem da informação para a regulação urbanística 

dos assentamentos precários em Fortaleza 

Lima, Freitas e 

Cardoso (2019) 
Mapeamento 

3 

Espaço de coabitação um modelo para consolidação de 

assentamento informal urbano para a cidade histórica 

de Yogyakarta, Indonésia 

Budi Prayitno (2017) Modelagem 

4 
Estendendo modelos 3D de cidades com informações 

legais 

Frank, Fuhrmann e 

Navratil (2012) 
Modelagem 

Fonte: Autora (2021). 

Frank, Fuhrmann e Navratil (2012) analisam os diferentes tipos de informação que são 

necessários para reduzir os conflitos e para facilitar as decisões sobre o uso da terra. Abordam 

a importância que modelos 3D de cidades com informações de planejamento em 3D podem 

desempenhar, mas também salientam que o projeto em 2D é de fundamental para o cadastro 

legal. Existem especificidades em cada área e que tais direitos de uso exclusivo podem ser 

mostrados em um modelo 3D de cidade e indicar restrições de uso do solo e construção em 

modelos com links para as fontes legais.  

Budi Prayitno (2017) aborda princípios filosóficos espaciais em relação ao fenômeno 

das mudanças no espaço urbano em Yogyakarta, Indonésia. Usa uma abordagem racionalista e 

métodos mistos, a simulação da análise espacial de dados foi realizada por meio de uma 

abordagem quantitativa de sintaxe de espaço numérico. Demonstrando por meio dessa 

simulação que a área foi influenciada pela configuração espacial local, onde o espaço de 

coabitação afetou a forma como utilizaram o território para o bem-estar de seu povo. 

Ungureanu (2019) em seu estudo utiliza o CIM como uma ferramenta científica e 

educacional para entender como os regulamentos urbanos impactam as áreas residenciais 

através do tempo. Um dos seus focos é expor como a mudança na regulamentação urbana 

impacta não só a forma urbana, mas também outros aspectos relativos à qualidade de vida. É 

feita uma abordagem de ferramentas na aplicação do CIM, como a plataforma My City Forecast 

utilizado no intuito de apresentar dados de uma forma gráfica simples permitindo aos cidadãos 

compreender e ter um melhor acesso às informações apresentadas pelos planejadores ou 

governos locais. Outra ferramenta utilizada foi o Urban CoBuilder, que é um aplicativo móvel 

que usa realidade aumentada (AR) e métodos de jogo para trazer as partes interessadas para um 

diálogo aberto com as áreas urbanas planejadas. 
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Lima, Freitas e Cardoso (2019) fazem uma abordagem de mensuração da forma urbana 

de modo a adequá-las às particularidades da cidade informal, culminando com a proposição de 

um método baseado na modelagem da informação, fazendo uso de um sistema que inclui 

ferramentas de geoprocessamento e de modelagem paramétrica, por meio de análise de dados 

secundários georreferenciados, com a utilização de um software livre de geoprocessamento 

(QGis), além de um modelador algorítmico (MA), o Grasshopper 3D, que é um plug-in do 

Rhinoceros 3D. 

As principais lacunas de conhecimento encontradas nesta categoria são: 

• Pesquisas que abordem metodologias que busquem mapear e modelar zonas de 

proteção permanente e zonas de proteção ambiental, de modo a proteger tais 

áreas. 

• Pesquisas que investiguem formas de buscar melhorias na infraestrutura de 

zonas especiais de interesse social, ajudando no ordenamento das cidades. 

 

2.1.4.8 Categoria 8: Modelagem aplicada ao estudo de mudanças climáticas  

Esta categoria possuí apenas 3 trabalhos (4,69%), não possuindo assim uma evolução 

em sua aplicação, uma temática bastante significativa no quesito de análise do meio ambiente, 

visto que por meio da mesma é possível buscar formas de prever ou mitigar ações que venham 

a danificar ou prejudicar o meio ambiente, os trabalhos são apresentados no Quadro 10. 

Quadro 10: Estudos da categoria 10. 

 TÍTULO AUTOR TEMÁTICA 

1 
Modelagem espacial do impacto do tsunami na Cidade 

de Manado usando Sistema de Informação Geográfica 

Kumaat et al (2018) Modelagem 

2 
Integração de Informação de Conforto Térmico com 

Modelação Espacial no Centro da Cidade de Erzurum 

Yilmaz, et al. (2016) Simulação 

3 
Fator de visão do céu e intensidade de ilhas de calor na 

escala do pedestre 

Souza, et al (2010) Modelagem 

Fonte: Autora (2021) 

Souza et al (2010) reforçam a ideia da falta de ferramentas disponíveis para a tomada 

de decisões no planejamento urbano baseado nas interações entre clima e cidade para os 

planejadores e urbanistas. Elaboram em seu estudo uma avaliação do papel do fator de visão do 

céu (FVC) na intensidade de ilhas de calor em um bairro residencial. Para a determinação da 

geometria urbana foi adotado o papel do fator de visão (FVC) como parâmetro, aplicando a 

extensão 3DSkyView, que funciona incorporada a um Sistema de Informações Geográficas 
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(SIG). Para o registro das temperaturas do ar, em cada ponto de referência foram instalados 

data-loggers do modelo Hobo H8 Pro Series, programados para o registro de dados em horários 

simultaneamente em todos os pontos. 

Yilmaz et al. (2016) realizam a integração das condições bioclimáticas com SIG, por 

meio de um estudo conduzido no centro do distrito de Dadaskent de Erzurum. Com o intuito de 

reduzir erros na fase de integração em mapas, foram feitas medições simultâneas de temperatura 

e umidade num total de 12 pontos de tamanho 400x400 m. Com o auxílio do software ArcGIS 

um mapa de distribuição de temperatura foi elaborado de acordo com os resultados das 

medições e sua análise geoespacial. Estudos utilizando dados climáticos podem contribuir para 

a formação de cidades mais habitáveis e com mais qualidade de vida urbana. 

Kumaat et al (2018) descrevem a mitigação de desastres baseada na aplicação do 

sistema GIS, que pode ser feita para minimizar o risco de desastres, elaborando mapeamento 

da zona de vulnerabilidade a tsunami, mapeamento da distância e o tempo do cenário da rota 

de evacuação, mapeamento do número de edifícios e estradas expostos ao Tsunami da Baía de 

Manado. Com esse mapeamento é possível prever e auxiliar a tomada de decisões caso venha 

a ocorrer tal evento novamente. 

As principais lacunas de conhecimento encontradas nesta categoria são: 

• Estudos que abordem a implementação do CIM como ferramenta na gerência de 

zonas vulneráveis a eventos climáticos. 

• Pesquisas que averiguem formas de aplicar o CIM no mapeamento das sensações 

térmicas urbanas. 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

 
Esta pesquisa visa propor diretrizes de modelagem integrando GIS-BIM e 

procedimentos de análise de parâmetros na aplicação do CIM no auxílio a tomada de decisões 

na gestão urbana. Deste modo, busca-se, por meio da modelagem 3D extrair parâmetros que 

sirvam como elemento norteador para questões de planejamento urbano. Com isso, optou-se 

pelo método de pesquisa Design Science Research (DSR) para o desenvolvimento deste estudo. 

A DSR é um método de pesquisa que lida com dois tipos de problema, os problemas 

práticos, que demandam uma mudança no mundo que melhor concorde com os objetivos dos 

tomadores de decisão relacionados ao problema, e os problemas de conhecimento, que 

demandam uma mudança em nosso conhecimento sobre o mundo (WIERINGA, 2009). Para 

Dresch et al. (2015) a DSR busca a partir da compreensão do problema, transformar as situações 

através do desenvolvimento e análise de artefatos que permitam alterar as condições atuais para 
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cenários melhores ou desejáveis. 

Esse método se baseia na utilização de artefatos destinados a sanar problemas do mundo 

real, possibilitando o desenvolvimento de uma teoria consistente no contexto da pesquisa 

(LUKKA, 2003).  

Uma particularidade presente nas pesquisas que abordam a DSR é a questão da validade 

pragmática, onde deve-se assegurar que o artefato desenvolvido realmente funcione, garantindo 

que os resultados esperados sejam alcançados (VAN AKEN, 2004). Esses produtos gerados são 

avaliados de acordo com critérios de valor ou utilidade. Conforme Lacerda et al. (2013) esses 

artefatos podem ser classificados em quatro tipos: constructos, modelos, métodos e 

instanciações, podendo resultar ainda em um aprimoramento de teorias.   

Diante do exposto, na presente pesquisa, conforme a classificação de March e Smith 

(1995) será elaborado um método, enquanto artefato, denominado ao longo da pesquisa como 

diretrizes de integração GIS-BIM. Para a elaboração desse método foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas e estudo empírico como forma de validação prática por meio da aplicação dos 

referidos softwares na modelagem do bairro São Judas Tadeu, no município de Pau dos Ferros 

/RN. 

3.1 ETAPAS DA PESQUISA 

Conforme abordado por Dresch et al. (2015) vários autores elaboraram diferentes 

métodos para a condução das pesquisas fundamentadas na DSR, dos quais as similaridades 

entre eles podem ser identificadas nas seguintes fases de delineamento da pesquisa: 

conscientização do problema, sugestão, desenvolvimento do artefato, avaliação e conclusão. 

Diante disso, a presente pesquisa será condicionada as 5 etapas citadas acima, (Figura 14). 
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Figura 14: Atividades da pesquisa. 

 

Fonte: Autora (2021). 

3.1.1 Etapa 1: Conscientização do problema 

A etapa inicial, se constitui na formulação e conscientização do problema a ser estudado, 

com base na revisão sistemática da literatura (RSL), que consiste no método sistemático, 

abrangente e reprodutível para identificar, avaliar e sintetizar o corpo existente de trabalhos 

completos e registrados, produzidos por pesquisadores, estudiosos e profissionais (FINK, 

2005). 

Deste modo, a presente pesquisa subdividiu-se em duas RSL, onde inicialmente 

almejou-se por meio da primeira RSL identificar e compreender o CIM e os estudos existentes 

na literatura sobre sua implementação e aplicação de modo geral, e de modo especifico em 

identificar quais as diretrizes de integração GIS-BIM existente, e quais os roteiros referentes a 

análise de parâmetros urbanísticos. Conforme supracitado, no item  2.5.3.5, na mesma realizou-

se ao final da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, o estudo de 64 artigos para a 

amostra da RSL. 

A segunda RSL, que seria de certo modo uma extensão da primeira, conforme Dresch 

et al. (2015)  tendo o objetivo de formar um arcabouço teórico-prático dos artefatos utilizados 

para a solução de um determinado problema ou classe de problemas. Buscou-se analisar de 

forma mais especifica os estudos que aplicassem as diretrizes de integração GIS-BIM na análise 

de parâmetros urbanísticos. 

Neste sentido, segundo Van Aken e Romme (2009) a questão a ser utilizada seria: que 
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o artefato X já foi utilizado para solucionar o problema Y?. Durante realização do estudo 

percebeu-se conforme os resultados obtidos na RSL inicial, que não foi encontrado nenhum 

estudo de aplicação das diretrizes de integração na análise de parâmetros urbanísticos. Como 

essa categoria não apresentou nenhum estudo, seria inviável a realização de novas buscas, visto 

que não seria obtido nenhum retorno em termos de trabalhos. 

Diante do exposto, não se tornou necessário a realização da segunda RSL, visto a 

primeira RSL já abranger uma analise generalizada das categorias e aplicações, e com seu 

resultado já tornar possível verificar que não seria identificado nenhum trabalho com a 

realização da segunda RSL. Sendo justificado conforme Brunton, Stansfield e Thomas (2012) 

que sugerem na extensão da busca, adotar a estratégia de saturação, ou seja, localizar os estudos 

primários suficientes para uma coerente resposta à questão da revisão. 

3.1.2 Etapa 2: Sugestão 

A etapa de sugestão é o momento no qual o pesquisador propõe ideias e concepções que 

norteiam o desenvolvimento do estudo. Conforme Reitz e Banz (2014) gerenciar os ambientes 

urbanos em 3D está se tornando cada vez mais importante e complexo, neste sentido sugerem 

como solução a utilização de softwares para criar, analisar e manter uma cidade 3D. Por tanto, 

será proposto diretrizes de integração GIS-BIM na modelagem urbana para auxiliar na análise 

de parâmetros perante o uso e ocupação do solo urbano, com o intuito de facilitar as tomadas 

de decisões por parte dos planejadores urbanos.  

3.1.2.1 Análise da área de estudo 

Para aplicação do presente estudo foi selecionada a cidade de Pau dos Ferros/RN, visto 

que ela se encontra com um desenvolvimento contínuo e acelerado, acarretado por suas 

características de polo assistencial para as demais cidades vizinhas, aumentando ainda mais sua 

perspectiva de desenvolvimento, sem possuir um planejamento urbano bem estruturado.  

Em um contexto histórico, a cidade apresenta fundação datada do ano de 1856 e está 

situada na região Alto Oeste Potiguar do estado do Rio Grande do Norte, a 392 km da capital 

Natal, com área territorial de 259,959 km², e população estimada de 30.000 habitantes. Sua 

localização pode ser observada na Figura 15 (IBGE; 2012).   
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Figura 15: Localização de Pau dos Ferros no RN no mapa do Brasil. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2021). 

A cidade de Pau dos Ferros é zoneada em 29 bairros, conforme Figura 16. Para essa 

pesquisa, selecionou-se o bairro São Judas Tadeu para aplicação da modelagem e posterior 

análise dos seus parâmetros. A escolha se deu por critério geográfico, uma vez que sua 

localização é próxima ao centro da cidade, apresentando assim caracteristicas adequadas para 

análise nesse estudo. 
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Figura 16: Zoneamento dos bairros de Pau dos Ferros. 

 

Fonte: Adaptado de Projeto Smart City, Núcleo de pesquisa e extensão Acesso à Terra Urbanizada (2020). 

 Para uma melhor compreensão da escala do bairro na cidade é possível analisar sua 

localização na Figura 17. 

Figura 17: Bairro São Judas Tadeu. 

 

Fonte: Base de dados Google Earth, 2021. 
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3.1.2.2 Estudo dos softwares  

Esta fase envolveu a escolha dos softwares a serem utilizados no desenvolvimento do 

artefato. Deste modo, definiu-se pela utilização de um software livre e de código aberto, o Qgis, 

um projeto oficial da Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), na etapa de manipulação 

de mapas e georreferenciamento. A escolha deste ocorreu por ser um software livre, e por 

permitir exportar dados compatíveis com o software utilizado para modelagem 3D.  

Para a etapa de modelagem optou-se pelo CityEngine, que é um software de modelagem 

urbana da empresa Esri. Este destaca-se dentre as outras opções pelo fato de permitir a criação 

de ambientes urbanos imersivos e interativos, podendo importar arquivos de softwares GIS para 

recortar e importar imagens de satélite e terreno 3D, e também dados de pegadas de ruas e 

edifícios do OpenStreetMap.  

Além de permitir a exportação da modelagem 3D finalizada para a web, em conjunto 

com o ArcGIS online, onde é possível publicar experiências de Realidade Virtual, que possam 

servir como mecanismo facilitador de acesso a modelagem e também de aproximação da 

comunidade com o planejamento. 

3.1.2.3 Estudo dos parâmetros 

No auxílio à gestão e controle urbanístico, especialmente quando se relaciona a 

intensificação do uso e ocupação do solo à capacidade de infraestrutura, torna-se imprescindível 

a análise de parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo urbano (DANTAS, 2013).  

Os parâmetros urbanísticos também estão relacionados com características físicas, como 

conformações geométricas, geometrias das edificações. Por meio de sua análise é possível 

buscar melhorias dos espaços urbanos. 

Os parâmetros urbanísticos presentes geralmente no instrumento do Plano Diretor se 

referem ao gabarito de altura máxima permitida para as edificações, aos afastamentos e recuos, 

à área construída, à taxa de ocupação, ao coeficiente de aproveitamento e à taxa de 

permeabilidade. Com isso, os parâmetros analisados por meio da modelagem do bairro foram: 

taxa de ocupação, e número máximo de pavimentos, e área construída. O critério de escolha 

destes parâmetros é que além de serem alguns dos parâmetros mais importantes na análise do 

uso e ocupação do solo, não necessitam de uma modelagem muito rica em informações e 

detalhes. 

3.1.3 Etapa 3: Desenvolvimento 

Esta etapa compreende a elaboração do artefato, para isso foram desenvolvidas as 

subetapas descritas nos itens a seguir. 
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3.1.3.1 Desenvolvimento diretrizes 

Nesta etapa a sugestão é operacionalizada e implementada, deste modo, as diretrizes de 

integração GIS-BIM foram elaboradas, apresentadas em etapas e testadas na aplicação da 

modelagem do bairro São Judas Tadeu da cidade de Pau dos Ferros/RN. Possibilitando assim, 

criar as diretrizes de forma prática, com comprovação da eficiência de sua aplicação. Além 

disso, vislumbrou-se perspectivas de replicar as diretrizes em outros estudos de caso, com 

diferentes finalidades de averiguação, bem como a aplicação de diversos parâmetros.  

3.1.4 Etapa 4: Avaliação 
 

 Nesta etapa, verificou-se se as diretrizes propostas eram eficientes, por meio da 

aplicação das mesmas em um estudo experimental e posteriormente pela técnica de grupo focal, 

com o intuito de mensurar o desempenho do artefato criado na DSR pela opinião de 

profissionais da área de arquitetura e engenharia.  

3.1.4.1 Estudo experimental 

3.1.4.1.1 Tratamento inicial dos dados 

Inicialmente realizou-se uma seleção e limpeza dos dados georreferenciados que foram 

cedidos pelo Projeto Smart City, Núcleo de pesquisa e extensão Acesso à Terra Urbanizada 

(2020). As Shapefiles continham os dados referentes a alguns bairros, quadras, lotes e 

edificações da cidade de Pau dos Ferros (Figura 18). 

Figura 18: Arquivos Shapefiles antes da seleção da área de estudo. 

 

Fonte: Base de dados Acesso à Terra Urbanizada, 2020 . 

Com isso, de modo a fazer uma seleção apenas dos dados referentes a área de estudo, o 
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bairro São Judas Tadeu, foram realizadas algumas manipulações nesses arquivos onde foi 

excluindo informações referentes a outros bairros que estavam contidos na mesma Shapefile, 

no software Qgis (versão 3.18.2) (Figura 19). 

Figura 19: Arquivos Shapefiles após a seleção da área de estudo. 

 

Fonte: Base de dados Acesso à Terra Urbanizada, 2020 . 

3.1.4.1.2 Categorização das edificações 

Nesta etapa os dados foram importados para o software CityEngine (versão 2019.0) e 

sincronizados com o mapa da área de estudo, Figura 20. Em seguida, iniciou-se a categorização 

das edificações, onde foram conferidas cada rua do bairro, edificação por edificação, 

observando o número de pavimentos que cada uma possuía.  
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Figura 20: Integração Shapefile com mapa. 

 

Fonte: Base de dados CityEngine, 2021. 

Neste momento da pesquisa utilizou-se o Google Earth e visitas in loco entre o mês de 

junho e julho de 2021, para conferência das edificações. Simultaneamente no software 

CityEngine foram aplicadas texturas na cor branca, amarela, laranja e vermelha, referentes a 

quantidade de pavimentos de cada edificação, conforme Figura 21. 

Figura 21: Aplicação das texturas. 

 

Fonte: Base de dados CityEngine, 2021. 
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3.1.4.1.3 Elaboração do algoritmo 

No software de modelagem utilizado (CityEngine) a geração de modelos pode ser feita 

por meio de código de regras ou python script. Possibilitando criar modelo tridimensional de 

cidades, tendo como base a existência de dados topográficos. Deste modo, devido a finalidade 

da pesquisa ser direcionada à parametrização e extração de informações da modelagem, 

utilizou-se o módulo CGA, que é uma metodologia processual, na qual se utiliza a linguagem 

de programação denominada CGA (Computer Generated Architecture), que permite que as 

regras e indicadores urbanísticos sejam alterados, dando assim, liberdade e espaço para novas 

possibilidades de projetos e estudos urbanísticos.  

As regras criadas nos ficheiros CGA são processadas, dentro do ambiente CityEngine. 

Elas são criadas por meio de programação no ambiente de desenvolvimento, e seguem as 

seguintes etapas: 

i. Criação do ficheiro com nome da cena (por exemplo, scene.cej); 

ii. Criação do ficheiro de regras, no caso o ficheiro CGA (Computer Generated Architecture); 

iii. Elaboração do algoritmo com as regras no ficheiro CGA, recorrendo ao editor CGA; 

iv. Determinação do ponto da regra inicial (@Start Rule); 

v. Seleção das Shape 2D que deseja aplicar as regras; 

vi. Aplicação do ficheiro de regras nas shape 2D selecionadas; 

vii. Execução das regras nos modelos, através do botão Generate. 

Ao criar o conjunto de regras é possível fazer aplicação em grande escala, possibilitando 

a geração de modelos 3D em um curto período de tempo. Na Figura 22 é apresentado o editor 

CGA, no qual é possível a criação e modificação do algoritmo com as regras. 
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Figura 22: Interface do editor CGA. 

 

Fonte: Base de dados CityEngine, 2021. 

O código de regras elaborado, de acordo com as necessidades da pesquisa é apresentado 

na Figura 23, ressaltando que não foi tomado como ponto relevante, nesta pesquisa, o quesito 

de nível de detalhamento construtivo das edificações, ou seja, questão de aberturas de portas, 

janelas, desenho de telhados, entre outros. Este pode ser um ponto de regras acrescentado no 

algoritmo para pesquisas futuras.  

Levou-se em consideração, especialmente quando se relaciona a intensificação do uso e 

ocupação do solo e à capacidade de infraestrutura, a análise dos parâmetros urbanísticos básicos 

devido a pesquisa abordar de forma inicial a implementação de regras no algoritmo. Desse 

modo, as principais regras estão relacionadas com quantidade de pavimentos, altura do pé 

direito (altura de piso ao teto), gabarito e área construída e área de projeção da edificação. 
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Figura 23: Interface do algoritmo. 

 

Fonte: Base de dados CityEngine, 2021. 

3.1.4.2 Grupo Focal 

A estratégia de utilização dos grupos focais     pode ser empregada como método de 

avaliação mais eficaz para a pesquisa da DSR, permitindo uma discussão colaborativa em 

relação aos artefatos desenvolvidos (LACERDA et al., 2013). 

Conforme Cooper e Schindler (2003) é uma reunião guiada por um moderador  com a 

função de apresentar o artefato desenvolvido e em seguida buscar formas de incentivar a 

discussão entre os participantes sobre possíveis melhorias, de modo que o moderador não tome 

partido na discussão,       ou seja, se mantendo imparcial em todo o processo. 

O número de participantes deve ser um total que oscile entre um minimo de seis e um 

máximo de doze pessoas (CHIESA; CIAMPONE,1999).  

Nessa pesquisa, houve a participação de 9 pessoas, que se enquadravam no perfil 

requerido: ser docente de uma instituição de ensino superior (IES) do curso de arquitetura e 

urbanismo (AU), profissional com experiência em gestão pública atuante nas áreas de 
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arquitetura e urbanismo ou engenharia civil.  

A avaliação das diretrizes de integração GIS-BIM foi realizada seguindo por base os 

critérios propostos por March e Smith (1995): Operacionalidade, que seria a análise da 

funcionalidade dessas diretrizes; Generalidade: delimitação de aplicação dessas diretrizes se 

somente deveria ser aplicado em disciplinas do curso de arquitetura e urbanismo ou se poderá 

ser aplicado pela gestão pública no gerenciamento e planejamento da cidade; Facilidade de uso: 

observação da usabilidade das diretrizes, quanto a facilidade de aplicação e uso de softwares. 

O grupo focal foi realizado de forma remota pela plataforma Meet, por se apresentar 

como a melhor forma de reunir os participantes supracitados, devido a atual conjuntura de 

pandemia na qual nos encontramos.  

A duração do grupo focal foi em torno de 1 hora e 30 minutos, sendo o mesmo dividido 

em 20 minutos iniciais para à apresentação, e 1 hora e 10 minutos destinados para as discussões  

e conclusão das contribuições dos participantes, as quais serão apresentadas no próximo tópico. 

Para conduzir a etapa de discussões e avaliação, foi repassado para os participantes um 

questionário que continha 4 seções, a primeira referente ao termo de ciência e aceitação da 

participação na pesquisa, a segunda de perfil do participante, a terceira referente aos critérios 

de avaliação com sete perguntas sobre operacionalidade, eficiência, facilidade de uso, 

generalidade, com multipla escolha entre Discordo totalmente, Discordo parcialmente, Não 

concordo nem discordo, concordo parcialmente e concordo totalmente, e três questões abertas 

sobre possíveis melhorias e dificuldades de implementação, o questionário encontra-se no 

Apêndice A.   

De início os participantes receberam via e-mail os termos de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) e  o termo de autorização para gravação de voz e imagem, os quais foram 

retornados com as devidas assinaturas. Os modelos estão dispostos no Apêndice B e foram 

submetidos ao comitê de ética em pesquisa – CEP possuindo o seguinte CAAE: 

52176121.4.0000.5292 e nº do Parecer: 5.077.984. Após essa etapa, deu-se inicio as análises 

das falas dos participantes, sendo transcritas e compiladas de forma que fosse possível avaliar 

e  refinar as diretrizes de integração GIS-BIM. 

 
3.1.5 Etapa 5: Considerações finais 

Esta etapa de conclusão deve sintetizar o que se aprendeu em todas as fases do projeto, 

bem como justificar a contribuição do trabalho (LACERDA et al.; 2013). Desse modo, nessa 

etapa generalizou-se o artefato para a classe de problemas da pesquisa, apontando as 

contribuições práticas e teóricas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DIRETRIZES DE INTEGRAÇÃO GIS-BIM 
 

De acordo com Liu et al. (2017), a integração entre o BIM e o GIS é fundamental para 

transformar informações em conhecimento e inteligência, impactando positivamente na solução 

de problemas nos setores, tanto da construção civil como da infraestrutura.  

Nos estudos que tratam sobre GIS-BIM, habitualmente possuem dois focos, um do 

lado GIS e outro do lado BIM. Do lado do GIS, em buscar tecnologias de mapeamento como 

nos estudos de Costa Júnior e Cabral (2019), Costa, Reis Neto e Oliveira (2020) e Sousa, Vale, 

Barbosa, Silva e Sousa (2021) que utilizam as facilidades impostas pelo georreferenciamento 

para mapear zonas de estudo. E do lado do BIM, a capacidade de integrar informações a 

modelagem como em Arrubla e Chavez (2016) e Olszewski, Turek e Lączynski (2016), que 

aplicam a modelagem na análise do processo de expansão urbana.  

Diante do exposto, elaborou-se uma proposta com diretrizes de integração GIS-BIM, 

conforme Figura 24.  
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Figura 24: Diretrizes de integração GIS-BIM. 

 

Fonte: Autora (2021). 
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4.1.1 Aquisição de dados 

As diretrizes baseiam-se inicialmente na obtenção dos dados de georreferenciamento 

da área, elaborados em ferramentas GIS. Os arquivos no formato Shapefile devem passar por 

um processo de delimitação da área de estudo, de modo a conter no arquivo apenas os dados 

georreferenciados das quadras, lotes e edificações do bairro ao qual será aplicada a modelagem, 

isso serve para facilitar a visualização da região, assim como deixar o arquivo menos pesado 

computacionalmente.   

 

4.1.2 Tratamento inicial dos dados 

Esta etapa compreende a importação dos arquivos Shapefile para o software 

CityEngine, onde são sincronizados com o mapa espacial da região estudada, com o intuito de 

facilitar a visualização do bairro. 

Com a sincronização já realizada inicia-se a análise dos níveis de pavimentos de cada 

edificação contida no bairro, etapa que abrange tanto visitas in loco como observação por meio 

do software Google Earth, sendo possível constatar os níveis de pavimentos de cada construção.     

 Posteriormente é realizada a aplicação de texturas com diferentes tonalidades da cor 

amarela, sendo cada tonalidade referente a um número de pavimentos, gerando assim um 

mapeamento dos níveis de pavimentos das edificações.  

 

4.1.3 Modelagem 3D 

A primeira fase desta etapa inicia-se com a determinação de quais os parâmetros 

desejados na análise final da modelagem, ou seja, quais as informações serão extraídas de forma 

automática no software CityEngine, sendo assim definidos os parâmetros de área de projeção, 

área construída e gabarito das edificações. Essa definição é de suma importância pois a mesma 

irá impactar na elaboração das regras do algoritmo a ser desenvolvido na etapa posterior.   

O software CityEngine baseia-se na metodologia de modelagem processual, a qual é 

baseado na criação de um algoritmo com regras conforme o que se deseja obter como 

parâmetros na modelagem final. Deste modo, inicia-se o desenvolvimento do algoritmo de 

geração da modelagem 3D, contendo as regras necessárias para cálculo automático dos 

parâmetros já mencionados. 
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4.1.4 Resultados obtidos 

A partir da aplicação do algoritmo desenvolvido, dentro da própria plataforma do 

software CityEngine, que acontece com a seleção inicial de todas as Shapefiles referentes as 

edificações do bairro e posterior aplicação do algoritmo, obtendo a geração automática da 

modelagem 3D de todas as edificações da região.  

Após a modelagem gerada, é ajustado manualmente os níveis dos pavimentos das 

edificações, conforme já estava predefinido com as diferentes texturas, para que assim seja 

possível o algoritmo calcular o gabarito destas. Deste modo, com a modelagem finalizada é 

possível a obtenção automática dos parâmetros: área construída, área de projeção e gabarito da 

altura total das edificações. 

 

4.1.5 Apresentação da modelagem  

Com a modelagem 3D finalizada, buscou-se por meio da Realidade Virtual facilitar 

sua visualização, de modo que para acessá-la não fosse necessário a utilização de softwares ou 

até mesmo de um computador. Assim, utilizando-se de um dos diferenciais do CityEngine que 

é a exportação de RV, por meio de sua extensão Web Viewer que em conjunto com o ArcGIS 

online pública a modelagem em uma página da web, que pode ser acessada por um smartphone, 

ou qualquer outro dispositivo que tenha acesso a internet, tornando a etapa de visualização e 

disseminação dessa modelagem mais prática e fácil, sendo possível o acesso por meio de um 

link da web. 

 

4.2 PRIMEIRA VALIDAÇÃO - ESTUDO EMPÍRICO  

 

Na etapa posterior à elaboração das diretrizes realizou-se a aplicação desse método com 

o intuito de verificar a aplicabilidade e funcionalidade em um estudo prático, na realização da 

modelagem do bairro São Judas Tadeu da cidade de Pau dos Ferros/RN. 

 

4.2.1 Categorização das edificações do bairro 
 

Na primeira etapa de categorização das edificações, obteve-se a aplicação das texturas 

referentes aos pavimentos, em cada edificação do bairro, ainda com os arquivos em formato 

2D, conforme Figura 25.  
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Figura 25: Categorização das edificações do bairro. 

 

Fonte: Base de dados CityEngine, 2021. 

Com essa categorização do bairro torna-se possível analisar no mapeamento de cores 

como está se desenvolvendo a verticalização do bairro. Outro ponto relevante que pode ser 

observado é o aumento da ocupação por uso residencial em terrenos alagadiços e sujeitos a 

inundações, visto que algumas das edificações ficam no limite do açude da cidade, como pode 

ser visto na Figura 26. 
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Figura 26: Zonas próximas ao açude da cidade. 

 

Fonte: Base de dados CityEngine, 2021. 

 Diante dessa análise é possível verificar a necessidade de planejamento e 

monitoramento das cidades, de modo a garantir segurança, infraestrutura adequada e qualidade 

de vida para os habitantes. Com a modelagem da cidade torna-se melhor a visualização da 

distribuição de uso e ocupação do solo, permitindo uma tomada de decisões visando a segurança 

e melhor planejamento urbano. 

 

4.2.2 Aplicação do algoritmo 

 

Com as regras definidas no algoritmo, o mesmo foi aplicado na shape referente as 

geometrias das edificaçãos, gerando assim um modelo 3D de cada edificação do bairro, de 

acordo com a geometria da área georreferenciada da shapefile. O algoritmo possibilita ainda ao 

usuário adicionar o número de pavimentos de forma manual, sendo atualizada automaticamente 

a altura da edificação, assim como o pé direito a ser adotado.  
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Como produto final da aplicação do algoritmo, obteve-se a modelagem 3D do bairro, 

sendo modeladas 1.496 edificações, geradas em poucos segundos após a sua aplicação, o que 

demonstra uma enorme eficácia do programa na geração de modelagem em grandes escalas, 

facilitando a etapa de modelagem, que por outros métodos é algo bem demorado e depende de 

computadores potentes e com grande processador. Imagens da modelagem podem ser vistas nas 

Figuras 27 e 28. 

Figura 27: Visualização tridimensional de dados GIS. 

 

Fonte: Base de dados CityEngine, 2021. 

Figura 28: Visualização tridimensional do bairro. 

 

Fonte: Base de dados CityEngine, 2021. 

Por meio do mapeamento elaborado através da modelagem é possível notar a forma de 
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ocupação espontânea e sem ordenamento, ou seja, a análise favorece o entendimento do espaço 

urbano do bairro e a visualização de sua forma. Outro aspecto relevante obtido com a 

modelagem é a extração de informações de forma automática, como por exemplo, a área 

construída, área de projeção e gabarito, como pode ser observado na Figura 29.  

Figura 29: Informações geradas. 

 

Fonte: Base de dados CityEngine, 2021. 

Com os resultados obtidos, pode-se destacar os principais pontos positivos que foram 

viabilizados pela abordagem da metodologia GIS-BIM, tornando a modelagem rica em 

informações e com um ganho de tempo relevante. Assim como identificar a possibilidade de 

adaptação dessa metodologia, para ser aplicada em diferentes situações, seja para avaliação de 

índices urbanísticos, conferências de compatibilidade com plano diretor, entre outras. 

Conforme o exposto por Farias (2017) gerar representações tridimensionais de 

ambientes urbanos é algo laborioso devido à grande quantidade de conteúdo que precisa ser 

gerado. Essa complexidade inviabiliza a execução de uma modelagem urbana em grande escala 

a partir de ferramentas que requerem atenção individual e intervenção manual para cada um de 

seus elementos como, edifícios, vegetação, entre outros. 

Diante disso, pode-se ressaltar que a modelagem 3D por meio da aplicação de 

algoritmos é uma ferramenta capaz de facilitar esse processo, de modo que por meio da mesma 

é possível analisar e criar simulações, além do relevante fato da obtenção de informações de 

forma automática, gerando um impactante ganho de tempo nas análises. O que se julga de 

extrema necessidade, visto que conforme Amorim (2015) as cidades estão em continua 

transformação, gerando um grande nível de complexidade, seja pelo novo, seja pela melhoria 
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do existente, crescendo, expandindo o perímetro urbano, ocupando novas áreas e verticalizando 

as já construídas, transformando o uso e a ocupação do solo. 

 

4.2.3 Realidade Virtual 
 

Como abordado por Farias (2017) ainda que se trate de métodos de modelagem 

tridimensional, tradicionalmente, são apresentadas aos usuários a partir de imagens impressas 

em meio físico ou em telas eletrônicas, e esses suportes físicos traduzem, portanto, a modelagem 

tridimensional em uma perspectiva bidimensional singular e não interativa. Embora esse tipo 

de visualização apresente uma série de vantagens, elas não reproduzem a experiência urbana o 

mais real possível.   

Diante das barreiras encontradas no processo de visualização de modelagens em 

grande escala como, por exemplo, o vasto número de informações contidas no arquivo, a 

disponibilidade de softwares, a necessidade de computadores de alta capacidade, entre outros, 

surge a necessidade da adoção de novas formas de facilitar essa etapa, tanto de melhoria na 

visualização e compreensão do espaço urbano modelado, como na simplicidade na utilização 

de ferramentas mais práticas como os smartphones. Assim, pode-se citar a utilização da RV 

como um ponto crucial na solução desses desafios.  

É válido afirmar que a RV se trata de uma interface homem-máquina que simula um 

ambiente real e permite aos participantes interagirem com o mesmo (LATTA; OBERG, 1994). 

Nesse contexto, com a modelagem obtida nessa pesquisa buscou-se apresentar por 

meio da Realidade Virtual uma forma mais fácil e prática de acesso, com o intuito de torná-la 

acessível, de modo que os planejadores ou qualquer outro interessado possa ter acesso a 

modelagem em mãos a qualquer momento, sem a necessidade de estar conectado a algum 

software específico de modelagem.  

Diante disso, utilizou-se uma das funções do Software CityEngine - Web Viewer, que 

é a publicação da modelagem no ArcGIS online, gerando um link que é redirecionado para uma 

página da internet, onde é possível ter acesso a modelagem com um celular conectado à internet, 

reduzindo assim um dos principais problemas de outros métodos que é a necessidade de 

computadores potentes, para poder visualizar uma modelagem em grande escala.  

A Figura 30 apresenta a interface da página gerada com o link de acesso a modelagem: 

https://bit.ly/3IOzLGj. 
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Figura 30: Realidade Virtual do bairro. 

 

Fonte: Base de dados CityEngine, 2021. 

São vários os pontos positivos atrelados a essa facilidade de visualização, tanto em 

quesito da parte dos planejadores, em poder ter acesso a qualquer momento e em qualquer lugar, 

como em relação a própria população, caso seja uma vontade da gestão em ofertar um 

planejamento participativo, onde a população poderia ter acesso e até mesmo contribuir nas 

decisões de planejamento urbano.  

 

4.3 SEGUNDA VALIDAÇÃO - AVALIAÇÃO PELO GRUPO FOCAL 

 

Para avaliação do artefato proposto quanto à operacionalidade, eficiência,  facilidade de 

uso e generalidade,  aplicou-se um grupo focal para que em seguida fosse possível a produção 

da sua versão aprimorada com base na percepção de docentes da área de arquitetura e urbanismo 

e profissionais da gestão pública.  

Para isso, realizou-se uma reunião via remota pela plataforma Meet. Foram convidados 

18 profissionais, dos quais 7 são docentes do curso de arquitetura e urbanismo de instituições 

de ensino superior (IES), destes compareceram 4. E 11 profissionais que atuam na gestão 

pública em diferentes localidades, destes compareceram 5, totalizando 9 participantes, número 

adequado para o Grupo Focal . 

 O perfil dos participantes quanto a sua formação acadêmica, tempo de atuação, área de 

atuação e cargo que ocupa atualmente estão dispostos no Quadro 11.  
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Quadro   11: Perfil dos participantes. 

  

Identificação 

Formação 

Acadêmica 

Tempo de 

Atuação 

Área de  

Atuação 

 

Cargo Atual  

Participante 1 
Arquitetura e 

urbanismo 

acima de 

4 anos 
Docente 

Professor de disciplina da 

área de planejamento 

Participante 2 
Engenharia 

civil 
2 a 4 anos 

Outro setor na 

gestão pública 

Analista de planejamento 

no município 

Participante 3 
Engenharia 

civil 

acima de 

4 anos 

Outro setor na 

gestão pública 

Analista de planejamento 

no município 

Participante 4 
Arquitetura e 

urbanismo 
2 a 4 anos Docente Outro 

Participante 5 
Arquitetura e 

urbanismo 

acima de 

4 anos 
Docente 

Professor de disciplina da 

área de planejamento 

Participante 6 
Arquitetura e 

urbanismo 

acima de 

4 anos 
Docente 

Professor de disciplina da 

área de planejamento 

Participante 7 
Engenharia 

civil 
2 a 4 anos Planejador 

Analista de planejamento 

no município 

Participante 8 
Engenharia 

Civil 
1 a 2 anos 

Outro setor na 

gestão pública 
Outro 

Participante 9 
Arquitetura e 

urbanismo 

acima de 

4 anos 
Planejador Outro 

Fonte: Autora (2022). 

Como pode ser observado, 5 dos participantes são arquitetos e urbanistas e 4 

participantes são engenheiros civis, conforme Figura 31. 

Figura 31: Qual sua formação acadêmica? 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Quanto a área de atuação a maior parte do grupo focal foi composta por docentes (4), 

planejador (2) e profissionais de outro setor da gestão pública (3), figura 32. 

Figura 32: Qual sua área de atuação? 

 

Fonte: Autora (2022). 

Essas características do perfil dos participantes do grupo focal, garantem experiência na 

área, o que possibilita uma análise das diretrizes relevantes e com possibilidade de contribuições 

importantes em sua avaliação. 

Em seguida, os participantes responderam os critérios de avaliação apresentados no 

tópico 4.3, julgando assim os itens correspondentes à operacionalidade, eficiência, facilidade 

de uso e generalidade.  

O primeiro ponto a ser avaliado foi quanto a operacionalidade do método, o qual 

continha duas perguntas entregues aos participantes por meio de um questionário que indagava 

os seguintes pontos: “ O método atende ao planejamento urbanístico de uma cidade? ” E “ O 

método facilita o planejamento? ”. Após essas perguntas, os participantes poderiam atribuir 

como resposta pontos como: “Discordo totalmente”, “Discordo parcialmente”, “Não concordo 

nem discordo”, “Concordo parcialmente” ou “Concordo totalmente”.  Em seguida, justificaram 

essas respostas através da discussão das perguntas que aconteceu por meio de roda de conversa. 

Os resultados quantitativos dessa avaliação se encontram no Quadro 12 e Quadro 13 no 

Apêndice D.  

Conforme as respostas, o método teve uma grande aceitabilidade quanto a sua 

operacionalidade, apresentando afirmativa favorável para a maioria das indagações 

apresentadas. A primeira delas buscou compreender se o artefato atende a uma demanda de 

planejamento urbanístico do ponto de vista dos participantes através do seguinte 

questionamento: “O método atende ao planejamento urbanístico de uma cidade? ”. Dentre os 9 

participantes, 5 concordam totalmente e 4 concordam parcialmente.  
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Ainda dentro do ponto de operacionalidade, foi feito uma segunda pergunta: “O método 

facilita o planejamento? ”. Nas respostas, 6 apresentaram indicativo para concordo totalmente 

e 3 para concordo parcialmente, conforme Figura 33.  

Figura 33: Quanto a operacionalidade do método. 

 

Fonte: Autora (2022). 

Esses resultados apontam ainda que o método de integração é algo que traz consigo 

grandes possibilidades de melhoria para o processo de planejamento urbano, uma vez que as 

ferramentas computacionais oferecem potencial para armazenar um vasto número de 

informações, tornando-se grandes aliados no processo ao serem usadas como método de 

integração do conhecimento (REFFAT, 2007). 

Após analisar o critério de operacionalidade, as perguntas seguintes correspondiam a 

eficiência do método, que questionava os seguintes pontos: “ O método auxilia na tomada de 

decisões? ” E “O método permite simplificação nas etapas para o desenvolvimento do 

planejamento? ”. As respostas dessa avaliação se encontram no Quadro 14 e Quadro 15 no 

Apêndice D. 

As respostas também foram computadas de forma gráfica e podem ser observadas na 

Figura 34 abaixo.   
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Figura 34: Quanto a Eficiência do método. 

 

Fonte: Autora (2022). 

É possível observar que as respostas contidas nesse item também apresentaram 

aceitabilidade quanto a eficiência do método. Para confirmar essa afirmativa, 7 pessoas 

concordam totalmente que o método auxilia na tomada de decisão, enquanto 2 concordam 

parcialmente. Já para o item correspondente a indagação: “ O método permite simplificação nas 

etapas para o desenvolvimento do planejamento”?,  5 pessoas responderam concordo 

totalmente, 3 concordo parcialmente e 1 nem concordo nem discordo.  

O terceiro ponto avaliado diz respeito a facilidade de uso. Nesse item os entrevistados 

responderam a perguntas como: “O método é de fácil compreensão?” e “As ferramentas usadas 

no método (Qgis, CityEngine) são fáceis de usar?”. As respostas dessa avaliação se encontram 

no Quadro 16 e Quadro 17, no Apêndice D. 

A resposta para esse item tornou-se um dos pontos mais debatidos, uma vez que os 

profissionais apontaram para a necessidade de aprimoramento do aprendizado no manuseio dos 

softwares. Esses pontos foram inerentes as respostas dos itens correspondentes a seguinte 

pergunta: “O método é de fácil compreensão? ”, obtendo 3 respostas para concordo totalmente, 

5 para concordo parcialmente e 1 para nem concordo nem discordo.  

Ainda dentro do quesito facilidades, foi feito uma segunda pergunta que questionava 

sobre a facilidade de uso das ferramentas utilizadas no método (Qgis, CityEngine), apenas 2 

respostas foram favoráveis para concordo totalmente, 4 para concordo parcialmente, e 3 nem 

concordo nem discordo, Figura 35.  
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Figura 35: Quanto a facilidade de uso. 

 

Fonte: Autora (2022). 

Nesse critério de avaliação pode-se notar a preocupação dos profissionais com relação 

ao manuseio das ferramentas utilizadas no método, demonstrando assim uma necessidade de 

realização de treinamentos perante as ferramentas computacionais. 

Avançando na pesquisa, analisou-se ainda um quarto ponto que diz respeito a avaliação 

da generalidade do método, a investigação contou com três perguntas: 1: “O método pode ser 

aplicado com outros parâmetros urbanísticos? ”, 2: “ O método pode ser usado em sala de aula? 

” E 3: “O método pode ser usado em órgãos de planejamento urbanístico em diferentes esferas? 

”. As respostas dessa avaliação se encontram no Quadro 18, Quadro 19 e Quadro 20, no 

Apêndice D. 

Nesse critério de avaliação referente a generalidade do método as respostas também 

foram positivas, demonstrando a abrangencia de sua aplicabilidade e aceitabilidade tanto no 

ambito de aplicação na docência como na parte de orgãos públicos de planejamento, conforme 

Figura 36.  

Figura 36: Quanto a Generalidade do método. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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O objetivo deste sistema integrado é respaldar o setor público na tomada de decisões ao 

que tange o planejamento urbano, dessa forma, contribuindo para iniciativa da construção civil 

em realizar projetos e obras com mais celeridade em relação ao ambiente no qual se inserem. 

A avaliação desses criterios permitiu ainda aos participantes apontar sugestões de 

melhoria as quais estão dispostas no Quadro 21. Dentre os pontos abordados, o mais debatido 

foi a importância da capacitação perante os softwares empregados nas diretrizes, bem como a 

inclusão de outras regras de análise como a identificação do macrozoneamento e a identificação 

dos tipos de usos das edificações, que são possibilidades de analises a serem incrementadas 

dentro do algoritmo. 

Quadro 12: Sugestões indicadas pelos profissionais. 

Participante 42: “Acredito que o método precisa ser mais intuitivo. Talvez com 

tutoriais/demonstrativos causaria o impacto de um índice no bairro e na 

cidade. Ao mesmo tempo, é importante deixar claro quais ferramentas 

o projetista tem que saber para utilizar o método, se seria apenas o 

domínio de uma ferramenta paramétrica, BIM, QGis e em qual nível”.  

Participante 5¹: “Por meio da capacitação das equipes técnicas das prefeituras, 

especialmente, das Universidades onde possa facilitar a integração dos 

dados imobiliários das cidades e assim desenvolver a adequada 

elaboração, implementação e operacionalização do método”. 

Participante 6¹: “Uma boa alternativa para o uso seria o de prever a constituição do 

ambiente construído da cidade ou de frações urbanas, a partir da alteração 

de parâmetros e regras urbanísticas, com futuras revisões do Plano 

Diretor. Portanto, prevendo cenários futuros, antes da própria produção, 

inclusive utilizando essa simulação da discussão das revisões”. 

Participante 9¹: “O método pode ser melhorado incluindo a identificação do 

macrozoneamento, assim como as prescrições pertinentes a cada zona da 

cidade, a identificação dos tipos de usos das edificações”. 

Fonte: Autora (2022). 

Diante do exposto, pode-se observar que um dos pontos mais evidenciados durante o 

debate foi referente as dificuldades de implementação de ferramentas na gestão pública, visto a 

mudança recorrente que acontece a cada 4 anos entre gestores e consequentemente seus 

servidores. Essa afirmativa pode ser confirmada sobretudo na fala dos participantes: 

Participante 2¹: “Existe um grande desinteresse por parte da gestão, 

principalmente devido aos ciclos de mudanças que ocorre quando entra uma 

                                                      
2 Falas transcritas dos participantes no debate do grupo focal realizado no dia 17 de janeiro de 2022. 
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nova gestão, e acaba sendo perdidos projetos, documentos, arquivos, assim 

cada gestão está sempre tendo que iniciar os projetos do zero”.  

  Surgindo assim a discussão sobre a importância da existencia de uma parceria entre as 

universidades e as prefeituras, de modo que as universidades possam suprir essa necessidade 

de capacitação, assim como na elaboração de estudos e disponibilização dos mesmos para as 

prefeituras, conforme dito pelo participante 4. 

Participante 4¹:3“Diante dessa barreira relacionada as ferramentas 

computacionais podemos citar a importância de uma parceria da universidade 

com as prefeituras, onde a universidade realizaria o estudo e repassaria 

relatórios com os dados obtidos para os gestores”. 

  Adiante as discussões, as falas seguintes remetem ainda ao quesito de infraestrutura e o 

conhecimento no manuseio dos softwares como outros pontos de foco do debate, conforme 

abaixo: 

Participante 5¹: “A falta de conhecimento por parte das equipes técnicas que 

estão a frente da gestão das cidades dificultaria”. 

Participante 6¹: “Acho que o domínio das ferramentas que demandariam 

minicursos e constantes atualizações. Apesar disso, acho que essa é nova 

forma de planejar e os técnicos devem necessariamente se atualizar e passar 

a utilizar tais ferramentas. Portanto, o ensino delas deve ser acrescentado nos 

cursos de formação”. 

Participante 4¹: “Uma dificuldade seria o nível de conhecimento dos 

programas pelos projetistas”. 

Participante 9¹: “Acredito que a principal barreira seria o acesso a essa 

ferramenta, a capacitação dos planejadores, gestores, a integração de todos os 

setores que trabalham com essas informações”. 

 Diante das barreiras apresentadas pelos participantes, os mesmos ressaltaram a 

importância do método proposto, como pode ser visto nas seguintes falas: 

Participante 2¹: “É cada vez mais fundamental a implementação de 

métodos como este no desenvolvimento e planejamento territorial urbano. 

                                                      
3 ¹ Falas transcritas dos participantes no debate do grupo focal realizado no dia 17 de janeiro de 2022. 
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Ter o município na palma de suas mãos, poder enxerga-lo e compreender 

suas particularidades para assim seguir planejando e desenvolvendo a luz 

de ferramentas eficientes e que apresentem resultados”.  

Participante 3¹4: “Acredito que o método é bastante importante para o 

desenvolvimento urbano das cidades”. 

Participante 7¹: “A pesquisa é de grande valia para o desenvolvimento da 

gestão urbana, além de auxiliar em estudos diversos, desde a organização das 

cidades até análises de conforto térmico”. 

 

4.4 VERSÃO FINAL DAS DIRETRIZES DE INTEGRAÇÃO GIS-BIM 

 

            Essa é a etapa que compreende o refinamento das diretrizes de integração GIS-BIM, 

levando-se em consideração para isso a avaliação dos participantes durante a realização do 

grupo focal.  

 Diante do que foi apresentado e debatido pela visão dos profissionais, as diretrizes de 

integração tiverem algumas modificações de adequação de forma a suprir alguns pontos 

abordados na avaliação.  

 Pode-se denotar como primeiro ponto extremamente importante a definição dos 

softwares a serem utilizados, visto que caso ocorra a mudança de algum software, 

possivelmente ocorra a alteração nas etapas das diretrizes, ressaltando a importância da 

qualificação dos servidores responsáveis pelo manuseio das ferramentas aplicadas pelas 

diretrizes, ou seja, pelos softwares GIS e pelo CityEngine. Isso se torna relevante pelo fato de 

assegurar o bom funcionamento do método, e garantir a eficácia dos dados obtidos. 

 Outro item adicionado nas diretrizes foi a definição dos parâmetros a serem analisados 

na modelagem. Em razão da grande versatilidade de sua aplicação para estudo de diferentes 

parâmetros é imprescindível uma delimitação muito clara do uso a que se destina. Isso se faz 

necessário pelo fato de ser impressindivel sua pré-definição para elaboração das regras do 

algoritmo. A Figura 37, apresenta a versão final das diretrizes de integração. 

 

 

 

 

                                                      
4 ¹ Falas transcritas dos participantes no debate do grupo focal realizado no dia 17 de janeiro de 2022. 
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Figura 37: Versão final das diretriz de integração. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo abordou a integração GIS-BIM, por meio da elaboração de diretrizes 

com a utilização da metodologia processual, e através da sua utilização é possível obter um 

conjunto de soluções, que se adaptem conforme a necessidade e prioridade desejada na 

modelagem, levando em consideração parâmetros de gabarito, área construída e área de 

projeção da edificação. Com sua aplicação, demonstrou-se que esse método, facilita a etapa de 

elaboração 3D em grandes escalas, tanto em termos de tempo desprendido, como na obtenção 

de informações por meio dessa modelagem, e o principal, que é possível tornar essa perspectiva 

3D acessível aos planejadores ou responsáveis por tomadas de decisões urbanas. 

Pode-se ressaltar como principal dificuldade desse estudo, a elaboração do algoritmo, 

visto a complexidade em aprender a linguagem de programação e o manuseio do software de 

modelagem, visto que são encontradas várias pesquisas com o uso do mesmo, mas poucas que 

tratem sobre o seu uso de forma descritiva. O CityEngine é um software estrangeiro e de uso 

escasso no Brasil, o que dificulta ainda mais o processo de elaboração de algoritmos e regras 

paramétricas.  

Alguns pontos notáveis podem ser identificados com a realização da pesquisa, 

evidenciando a necessidade de intensificação de disseminação do termo CIM, ou seja, pesquisas 

e estudos que tenham como proposito ofertar conhecimentos sobre essa temática. Assim como 

a carência da utilização de ferramentas no setor de planejamento urbano por parte das gestões, 

ferramentas essas que facilitem o processo, de modo a integrar demais setores, agilizando assim 

o processo de obtenção de dados, acarretando ganho de tempo e eficiência.  

Diante do exposto, pode-se concluir que, embora apresente limitações, sobretudo devido 

aos desafios que a ferramenta impõe, o presente estudo serviu como base inicial de 

implementação de um método que se mostrou de uma grande generalidade de aplicações, onde 

o mesmo pode ser tido como ponto base para pesquisas futuras, tanto no quesito de incrementar 

mais regras e funções ao algoritmo, como também em novas aplicações, de modo a extrair ainda 

mais informações de forma prática, rápida e segura. O estudo indicou o GIS-BIM como uma 

abordagem mais flexível, que pode lidar com a complexidade e as mudanças que caracterizam 

as sociedades urbanas contemporâneas, mostrando se tratar de uma ferramenta útil nos 

processos de tomada de decisão na gestão urbana. 

Pode-se denotar como contribuição desta pesquisa a elaboração de diretrizes capazes de 

integrar duas ferramentas de grande visibilidade como GIS e BIM, com um intuito de facilitar 

a modelagem urbana. Sendo assim um elemento facilitador de análise, monitoramento e 
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aplicação do ordenamento físico e territorial das cidades. Demonstrando-se como um método 

de vasta aplicabilidade nos diversos setores de uma cidade, onde fica aberta diversas opções de 

pesquisas futuras, desde sua aplicação com a caracterização de outros componentes do 

planejamento urbano como a identificação do macrozoneamento, a identificação dos tipos de 

usos das edificações, e também com a aplicação de estudos voltados para os subsistemas 

urbanos, tanto de transporte, abastecimento de água e energia, gerenciamento de resíduos 

sólidos.  

Deste modo, esta pesquisa representa o ponto de partida para a difusão de outras 

temáticas na área, e que a mesma sirva como norte para demais estudos que busquem a melhoria 

dos espaços urbanos, tornando nossas cidades cada vez mais habitaveis e sustentáveis. 
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APÊNDICE A 

CITY INFORMATION MODELING COMO 

FERRAMENTA NA GESTÃO URBANA: APLICAÇÃO 

DA INTEGRAÇÃO GIS-BIM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “City Information Modeling na 

tomada de decisões no planejamento urbano: proposta de método de integração GIS-BIM”, que 

tem como pesquisador responsável FRANCISCA IRES VIEIRA DE MELO, orientadora 

JOSYANNE PINTO GIESTA, e co-orientador LUIZ ALESSANDRO PINHEIRO DA 

CAMARA DE QUEIROZ. 

Esta pesquisa pretende elaborar um método de integração GIS-BIM, abordando um 

roteiro referente a parâmetros interligados a tomada de decisões no planejamento urbano, de 

forma que o mesmo sirva, através do CIM, como instrumento que permita a facilitação na 

tomada de decisões no planejamento e gestão da cidade. 

O benefício que justifica este estudo é a facilitação na visualização e compreensão do 

planejamento das cidades, além de fornecer aos profissionais do planejamento e aos 

pesquisadores uma ferramenta para avaliar de forma mais rápida parâmetros urbanísticos. 

Caso decida participar, será um questionário com perguntas breves sobre sua opinião, que tem 

duração média de 3 a 5 minutos. Abordando perguntas quanto a aplicação do CIM no auxílio 

a tomada de decisões, o quanto isso pode ajudar, se é útil no planejamento da cidade. Desde 

já saliento que não será necessária nenhuma identificação pessoal, garantindo assim a 

integridade e sigilo do participante. 

A previsão de desconfortos e riscos em participar dessa pesquisa é mínima, podendo 

incluir cansaço, desinteresse ou sentimento de constrangimento em responder às questões do 

protocolo. Se acontecer algum problema de qualquer ordem, a aplicação do protocolo será 

interrompida. No caso de algum problema que você possa vir a ter relacionado à pesquisa, 

você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Se você tiver algum gasto comprovado pela sua 

participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Os 

dados que você fornecerá são confidenciais e serão divulgados apenas em eventos ou 

publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado 

que possa lhe identificar. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

entrando em contato com o responsável da pesquisa Francisca Ires Vieira de Melo, pelo e-mail 

ires_vieira@hotmail.com. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa UFRN - Lagoa Nova Campus Central (CEP Central/UFRN) – instituição que 

avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção aos participantes das 

mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 ou 

mailto:ires_vieira@hotmail.com
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(84) 9.9193-6266, e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br. Você ainda pode ir pessoalmente à sede 

do CEP, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, na Rua 

das Artes, s/n. Campus Central UFRN. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP: 59075-000. 

 
 

*Obrigatório 

 

  

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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1. Após ter sido esclarecido(a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados e divulgados nessa pesquisa, o que inclui o sigilo e o anonimato das 

informações referentes a mim, além de conhecer os possíveis riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e de ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

inclusive de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha 

desistência implique em qualquer prejuízo, * 

 
 

Marcar apenas uma oval. 

 
Concordo em participar da presente 

pesquisa. Não concordo em participar da 

presente pesquisa. 

 

 

 

 
 

Perfil do 

Participante 

 
 
 
 
 

2. 1- Qual sua formação acadêmica? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 
Arquitetura e urbanismo 

Engenharia Civil 

Outra 
 

 

 
 

3. 2 - Qual o tempo de atuação? * 

 

Marcar apenas uma oval. 
1 a 2 anos 

2 a 4 anos   

acima de 4 anos 

 

Caro(a) participante: 

- Agradecemos pela sua disponibilidade em participar da 

pesquisa. 

Caso ocorra algum problema técnico durante o 

preenchimento de seus dados, o Google Forms, 

visando a proteção de sua identidade e a privacidade 
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4. 3 - Qual sua área que atuação? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 
Docente 

Planejador 

Outro setor na gestão pública 
 

 

 
 

5. 4 - Qual o cargo que ocupa? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 
Coordenador de ensino 

Professor de disciplina da área de 

planejamento Projetista de Urbanismo 

Arquiteto planejador no município 

Analista de planejamento no município 

Outro 

 

 

Critérios de Avaliação 
 

 

6. 1- Quanto a operacionalidade do método * 
 

Marcar apenas uma oval por linha. 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

 
Concordo 

parcialmente 

 
Concordo 

totalmente 

 

 

O 

m

é

t

o
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7. 2- Na sua opinião como o método pode ser melhorado? * 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
8. 3 - Quanto a Eficiência do método * 

 

Marcar apenas uma oval por linha. 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

 
Concordo 

parcialmente 

 
Concordo 

totalmente 

 

 
 

 

 

9. 4 - Quanto a facilidade de uso * 
 

Marcar apenas uma oval por linha. 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

 
Concordo 

parcialmente 

 
Concordo 

totalmente 

 

O método auxilia   na tomada de 

decisão. 

 

 
O método permite simplificação nas 

etapas para o desenvolvimento do 

planejamento. 
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O método é de fácil  

compreensão. 

 

 

 

As ferramentas usadas no 

método (Qgis, CityEngine) são 

fáceis de usar. 
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10. 5 - Na sua opinião quais as principais barreiras para implementação do método? 

* 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
11. 6 - Quanto a Generalidade do método * 

 

Marcar apenas uma oval por linha. 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

 
Concordo 

parcialmente 

 
Concordo 

totalmente 

 

 
 

 

 

12. 7 - Na sua opinião, quais as principais dificuldades para implementar? * 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

O método pode      

com outros 

parâmetros urbanísticos. 

 
O método pode sala 

de aula. 

 
 

O método pode ser  

usado em órgãos de  

planejamento  

urbanístico  

em diferentes esferas. 
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Manifestação livre 
 

 

13. Conforme o que foi apresentado do método, sinta-se livre para deixar 

algum comentário, dica ou sugestões. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo 

Google. 

 

Formulários 
 

  

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “City Information Modeling na 

tomada de decisões no planejamento urbano: proposta de método de integração GIS-BIM”, que 

tem como pesquisador responsável FRANCISCA IRES VIEIRA DE MELO, orientadora 

JOSYANNE PINTO GIESTA, e coorientador LUIZ ALESSANDRO PINHEIRO DA 

CAMARA DE QUEIROZ. 

Esta pesquisa pretende elaborar um método de integração GIS-BIM, abordando um 

roteiro referente a parâmetros interligados à tomada de decisões no planejamento urbano, de 

forma que o mesmo sirva, através do CIM, como instrumento que permita a facilitação na 

tomada de decisões no planejamento e gestão da cidade. 

O motivo que nos leva a realizar este estudo se baseia nos desafios que surgem na gestão 

das cidades e das demandas em diferentes áreas sociais, como na segurança pública, saúde, 

defesa civil, construção civil, mobilidade urbana, entre outros. Desse modo, busca elaborar uma 

proposta de método de integração GIS-BIM, tendo como foco construir uma ponte entre a 

cidade real x cidade digital com vistas a dar suporte na tomada de decisão da gestão urbana. 

Caso decida participar, o mesmo (a) participará de um grupo focal onde inicialmente 

será realizada uma apresentação da pesquisa e após isso será disposto um questionário com 

perguntas breves sobre sua opinião, que tem duração média de 5 a 10 minutos. O questionário 

será dividido em 3 seções as quais consistem em: perfil do participante onde será contido 

questões de quanto a formação e perfil profissional do participante, na seção de critérios de 

avaliação serão dispostas questões a respeito da operacionalidade, eficiência, facilidade de uso 

e generalidades do método apresentado, e na última seção será livre para comentários e 

sugestões de melhoria do método. Desde já saliento que não será necessária nenhuma 

identificação pessoal, garantindo assim a integridade e sigilo do participante. 

O benefício que justifica este estudo é a facilitação na visualização e compreensão do 

planejamento das cidades, além de fornecer aos profissionais do planejamento e aos 

pesquisadores uma ferramenta para avaliar de forma mais rápida parâmetros urbanísticos.  

A previsão de desconfortos e riscos em participar dessa pesquisa é mínima, podendo 

incluir cansaço, desinteresse ou sentimento de constrangimento em responder às questões do 

protocolo. Se acontecer algum problema de qualquer ordem, a aplicação do protocolo será 

interrompida. No caso de algum problema que você possa vir a ter relacionado à pesquisa, você 

tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 



 

107 

 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Se você tiver algum gasto comprovado pela sua 

participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Os 

dados que você fornecerá são confidenciais e serão divulgados apenas em eventos ou 

publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado 

que possa lhe identificar. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato 

com a responsável pela pesquisa Francisca Ires Vieira de Melo, pelo e-mail 

ires_vieira@hotmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá fornecer serão 

confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, sempre de 

forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados 

serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece 

proteção aos participantes das mesmas – do Hospital Universitário Onofre Lopes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no telefone (84) 3342-5003, e-mail 

cep_huol@yahoo.com.br. Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, 

das 07h30minh às 12h30 e das 13h30 às 15h00, no Hospital Universitário Onofre Lopes, 

endereço Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 

Administrativo - CEP 59.012-300 - Natal/RN. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Francisca Ires Vieira de Melo. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

intitulada City Information Modeling na tomada de decisões no planejamento urbano: proposta 

de método de integração GIS-BIM, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

_________________________________                              

Assinatura do participante da pesquisa 

  Impress
ão 
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APÊNDICE C 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ E/OU 

REGISTRO DE IMAGENS (FOTOS E/OU VÍDEOS) 

 

Esclarecimentos  
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: City Information Modeling na 

tomada de decisões no planejamento urbano: proposta de método de integração GIS-BIM, que 

tem como pesquisador responsável FRANCISCA IRES VIEIRA DE MELO, orientadora 

JOSYANNE PINTO GIESTA, e coorientador LUIZ ALESSANDRO PINHEIRO DA 

CAMARA DE QUEIROZ. Esta pesquisa pretende elaborar um método de integração GIS-BIM, 

abordando um roteiro referente a parâmetros interligados a tomada de decisões no planejamento 

urbano, de forma que o mesmo sirva, através do CIM, como instrumento que permita a 

facilitação na tomada de decisões no planejamento e gestão da cidade. O motivo que nos leva 

a realizar este estudo se baseia nos desafios que surgem na gestão das cidades e das demandas 

em diferentes áreas sociais, como na segurança pública, saúde, defesa civil, construção civil, 

mobilidade urbana, entre outros. Desse modo, busca elaborar uma proposta de método de 

integração GIS-BIM, tendo como foco construir uma ponte entre a cidade real x cidade digital 

com vistas a dar suporte na tomada de decisão da gestão urbana. Gostaríamos de solicitar sua 

autorização para efetuar a gravação de voz e/ou o registro de fotos e/ou vídeos, concedida 

mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados com os seguintes direitos:  

1. Ter acesso às fotos e/ou vídeos e/ou à gravação e transcrição dos áudios;  

2. Ter a garantia que as fotos e/ou vídeos e/ou áudios coletadas serão usadas exclusivamente 

para gerar informações para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, 

quais sejam: revistas e eventos científicos;  

3. Não ter a identificação revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas, 

utilizando mecanismos para este fim (tarjas, distorção da imagem, distorção da voz, entre 

outros).  

4. Ter as fotos e/ou vídeos e/ou áudios obtidos de forma a resguardar a privacidade e minimizar 

constrangimentos;  

5. Ter liberdade para interromper a participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar 

a posse das fotos e/ou vídeos.  

Você não é obrigado a permitir o uso das suas fotos e/ou vídeos e/ou áudios, porém, 

caso aceite, será de forma gratuita mesmo que imagens sejam utilizadas em publicações de 

livros, revistas ou outros documentos científicos.  

As fotos e/ou vídeos e/ou áudios coletados serão utilizados na pesquisa como meio de 

registro do encontro que ocorrerá de forma remota para avaliação do grupo focal, com duração 

entre 1 a 2 horas.  

Consentimento de Autorização de Uso de Imagens (fotos e/ou vídeos)  
Após ter sido esclarecido sobre as condições para a minha participação no estudo, eu, 

_______________________________________________________ autorizo o uso de:  

 

( ) Minhas imagens (fotos e/ou vídeos)  

( ) Minha voz  

( ) Minhas imagens (fotos e/ou vídeos) e minha voz  

____________________________   

 

Assinatura do participante da pesquisa Impressão datiloscópica do participante  

_______________________________  

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D 

Quadros de respostas referentes ao questionário aplicado na realização do grupo focal. 

 Quadro 13: Avaliação quanto a operacionalidade, questão 1. 

O método atende ao planejamento urbanístico de uma cidade? 

  

Identificação 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Participante 1    x  

Participante 2    x  

Participante 3     x 

Participante 4     x 

Participante 5     x 

Participante 6     x 

Participante 7    x  

Participante 8     x 

Participante 9    x  

Fonte: Autora (2022). 

Quadro 14: Avaliação quanto a operacionalidade, questão 2. 

O método facilita o planejamento? 

  

Identificação 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Participante 1      x 

Participante 2    x  

Participante 3     x 

Participante 4    x  

Participante 5     x 

Participante 6     x 

Participante 7     x 

Participante 8     x 

Participante 9    x  

Fonte: Autora (2022). 
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Quadro 15: Avaliação quanto a eficiência, questão 1. 

O método auxilia na tomada de decisão. 

  

Identificação 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Participante 1     x 

Participante 2     x 

Participante 3    x  

Participante 4     x 

Participante 5     x 

Participante 6     x 

Participante 7     x 

Participante 8     x 

Participante 9    x  

Fonte: Autora (2022). 

Quadro 16: Avaliação quanto a eficiência, questão 2. 

O método permite simplificação nas etapas para o desenvolvimento do planejamento. 

  

Identificação 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Participante 1     x 

Participante 2     x 

Participante 3     x 

Participante 4    x  

Participante 5     x 

Participante 6  x    

Participante 7     x 

Participante 8    x  

Participante 9    x  

Fonte: Autora (2022). 
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Quadro 17: Avaliação quanto a facilidade de uso, questão 1. 

O método é de fácil compreensão. 

  

Identificação 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Participante 1   x   

Participante 2     x 

Participante 3    x  

Participante 4    x  

Participante 5    x  

Participante 6    x  

Participante 7    x  

Participante 8     x 

Participante 9     x 

Fonte: Autora (2022). 

Quadro 18: Avaliação quanto a facilidade de uso, questão 2. 

As ferramentas usadas no método (Qgis, CityEngine) são fáceis de usar. 

  

Identificação 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Participante 1   x   

Participante 2     x 

Participante 3    x  

Participante 4   x   

Participante 5    x  

Participante 6   x   

Participante 7    x  

Participante 8    x  

Participante 8     x 

Fonte: Autora (2022). 
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Quadro   19: Avaliação quanto a Generalidade do método, questão 1. 

O método pode ser aplicado com outros parâmetros urbanísticos. 

  

Identificação 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Participante 1   x   

Participante 2     x 

Participante 3     x 

Participante 4   x   

Participante 5     x 

Participante 6     x 

Participante 7     x 

Participante 8     x 

Participante 9     x 

Fonte: Autora (2022). 

Quadro 20: Avaliação quanto a Generalidade do método, questão 2. 

O método pode ser usado em sala de aula. 

  

Identificação 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Participante 1     x 

Participante 2     x 

Participante 3     x 

Participante 4    x  

Participante 5     x 

Participante 6     x 

Participante 7     x 

Participante 8     x 

Participante 9     x 

Fonte: Autora (2022). 
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Quadro 21: Avaliação quanto a Generalidade do método, questão 3. 

O método pode ser usado em órgãos de planejamento urbanístico em diferentes esferas. 

  

Identificação 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Participante 1     x 

Participante 2     x 

Participante 3     x 

Participante 4    x  

Participante 5     x 

Participante 6     x 

Participante 7     x 

Participante 8     x 

Participante 9     x 

Fonte: Autora (2022). 

 

 

 


