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22 de maio: Dia Internacional da Biodiversidade

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS

Estratégia BIM-RJ reúne servidores para discutir sobre o
andamento dos processos de implantação do BIM
Na quinta-feira passada, 09 de maio, a Camara Metropolitana realizou a 4ª Reuniao Extraordinaria do Comite Gestor da Estrategia BIM-RJ na Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ).
Durante a primeira parte da reuniao, destinada as deliberaçoes do Comite, foi
apresentado o balanço das atividades prioritarias da Estrategia BIM RJ realizadas
durante os primeiro 100 dias de governo, incluindo o resultado das pesquisas on
line para avaliações do nível de conhecimento e maturidade na tecnologia BIM dos
orgaos partícipes, dos membros do Comite Gestor e dos servidores da area de planejamento e projetos; informaçoes estas consolidadas no Relatorio das Açoes Referentes ao Plano de Diretrizes e Iniciativas Prioritarias do Governo do Estado do Rio
de Janeiro - 2019/2020.

“Nos primeiros 100 dias de governo, no ambito da Estrategia BIM RJ, foram realizadas Reunioes Tecnicas visando a difusao da Estrategia e da tecnologia BIM, envolvendo o nivelamento do conhecimento e a troca de experiencias; bem como a
analise do perfil dos orgaos partícipes, seus representantes e equipes de projetos.
Ate o final de junho finalizemos os Encontros Tecnicos para diagnostico das soluçoes BIM. E esta previsto que, a partir do segundo semestre, iniciemos o mapeamento de processos e fluxos de trabalho. ” – Disse Ana Paula Masiero, Engenheira
da Camara Metropolitana, Conselheira da SEAERJ e do CREA.
1

Entre outras deliberaçoes, o Comite Gestor aprovou a criaçao e composiçao do
Grupo de Trabalho de Normatizaçao da Estrategia BIM RJ, estimulando a participaçao de seus membros, de forma voluntaria, na Comissao de Estudos Especiais de
Modelagem de Informaçao da Construçao da ABNT (CEE- 134) que possui a funçao de elaborar as normas que regulamentarao o emprego do BIM no Brasil.
A segunda parte da reuniao, voltada ao Encontro Tecnico com a industria de software, contou a presença do Antonio Meireles, representante da VICO cujas principais soluçoes utilizam a informaçao proveniente de diferentes softwares de modelagem (via formatos nativos ou formatos abertos - IFC) para analisar a evoluçao do
escopo dos modelos, proceder o levantamento dos quantitativos BIM que integram
o escopo do projeto e indicar custo e prazo, proporcionando o gerenciamento enxuto e a atualizaçao integrada dos varios elementos de gestao.
Segundo o palestrante, o sistema foi pensado para os profissionais orçamentistas, esses por sua vez ja estao acostumados com o Excel e sua flexibilidade para a
inclusao de formulas personalizadas que auxiliam o resultado final e; com isso, a
interface do software foi desenhada para ser similar ao Excel e apesar do layout familiar, o gerenciamento de listas de quantitativos, vem com a proposta da visualizaçao 3D do projeto em tempo real na outra metade da tela.
Ponto de destaque nos Encontros Tecnicos da Estrategia BIM-RJ e o consenso sobre
adequada implantaçao do BIM. De modo geral, os palestrantes convidados tem enfatizado que a migraçao do CAD para a tecnologia BIM nao se respalda na simples
aquisiçao de softwares BIM, promoçao de capacitaçao, treinamentos ou na imposiçao de mudanças radicais nos processos internos, e necessario, inicialmente, romper paradigmas de ordem cultural e estrutural.
“As operaçoes em BIM nao falham por causa do software, seja ele qual for. Elas falham por causa do processo. ” – Disse Antonio Meireles da VICO, destacando a importancia do processo na adesao de soluçoes BIM.
A pesquisa de satisfaçao dos participantes com os Encontros Tecnicos tem revelado
crescente interesse e importancia do tema; os resultados indicam que os objetivos
dos encontros tem sido atingidos. Os proximos Encontros Tecnicos ja estao agendados, acontecerao na SEAERJ e contarao com a participaçao de representantes da
Trimble (24/05), OrçaFascio (24/05), TQS (24/05) e Multiplus (07/06).
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CALENDÁRIO ELEITORAL SEAERJ
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13 de junho
Das 19:00h às 23:00h

Colega, indique novos sócios.
somos mais FORTES!

Ao preencher a ART do CREA RJ

ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais
informações em “ART e Acervo Técnico".
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