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Como a Captura da realidade está mudando 
a indústria de projeto e construção

Sete maneiras de usar a Captura da realidade para 
entregar projetos com mais precisão e eficiência
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Práticas atuais
A prática atual para a captura existente das condições de campo 
é um processo manual e entediante, muitas vezes analógico e 
impreciso, que resulta em um retrabalho muito caro. Seja uma 
reforma de edifício ou um projeto de infraestrutura de grande 
escala, o processo de topografia e documentação é mais ou 
menos o seguinte:

1.  Ele começa com uma imagem raster estática de uma  
planta muito antiga, que, em seguida, é traçada em um 
formato CAD para se tornar editável.

2.   Depois disso, é feita uma visita ao local, para verificar se 
as condições existentes no solo correspondem à planta. 
Quaisquer alterações ou inconsistências com os planos 
existentes são capturadas com medidores de distância ou 
fitas métricas. 

3.  Por último, é necessário descobrir uma estratégia para 
capturar detalhes e objetos complexos e difíceis de 
medir, como tubulações expostas, que não podem ser 
capturados com precisão de uma maneira simples e 
eficiente.

Além de ser manual e demorado, esse processo também é 
muito ineficiente, e partes do 
 local podem acabar ficando sem uma medição precisa. 

Limitações de precisão 
Os métodos tradicionais de topografia nem sempre são 
confiáveis. Algumas ineficiências incluem:

 ● Limitações na precisão e na cobertura de pontos de dados 
com métodos tradicionais de topografia.

 ● Desenhos de CAD ou modelos 3D mais antigos, que são 
muitas vezes fontes imprecisas e inadequadas de dados 
construídos.

 ● Dados topográficos inconsistentes que exigem 
levantamentos adicionais no decorrer do projeto.

 
Serviços caros
Embora projetos complicados possam se tornar financeiramente 
inviáveis, um projeto típico ainda precisa de um plano de 
orçamento e pagamento para os seguintes cenários: 

 ● Custo de especialistas em topografia profissionais.

 ● Despesas de custo imprevistas decorrentes de várias  
idas e vindas por conta de medições incorretas ou 
inconsistentes. 

 ● Custos excedentes de retrabalho devido à captura  
insuficiente de condições existentes complexas. 

As condições atuais dos processos de documentação e 
topografia

Apesar desse entediante trabalho de verificação, você acaba com um ponto de 
partida impreciso e incompleto para o seu projeto. Com um estágio tão mal definido, 
não é de surpreender que os projetos muitas vezes acabem com atrasos, retrabalho 
de projeto e construção e caras solicitações de modificação.
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Uma quantidade cada vez maior de edifícios e infraestruturas 
não residenciais exige ou em breve exigirá grandes reparos. 

Fontes de dados governamentais nos EUA estimam que cerca 
de 80% dos edifícios não residenciais tenham mais de 20 
anos de idade. A necessidade de reformar esses edifícios 
está crescendo em demanda e só aumentará com o passar 
do tempo. A maioria dos edifícios não residenciais no Reino 
Unido foi construída antes de 1980, entre eles edifícios 
de instituições de ensino, serviços de saúde e negócios 
gastronômicos.1 

A infraestrutura segue à risca a mesma tendência, com uma 
boa parte entrando em colapso nos EUA devido à idade e à 
falta de manutenção.2 Muitos projetos têm mais de 50 anos, 
mas foram concebidos apenas para uma vida útil de 50 
anos.3 

No Reino Unido, 70% da infraestrutura de transporte têm 
mais de 100 anos. Em preparação para isso, o Reino Unido 
planejou um investimento de £425 bilhões até 2021.4 O 
Instituto Alemão de Assuntos Urbanos (Difu) estimou que 
15% das pontes rodoviárias municipais alemãs precisam ser 
totalmente reconstruídas.5

Para piorar o problema, esses projetos foram concebidos 
antes da era da documentação digital e, no melhor das 
hipóteses, podem existir apenas em plantas físicas em 
2D. É quase garantido que você inicie um projeto em uma 
estrutura antiga, com a documentação de imagens estáticas 
das condições existentes. É extremamente difícil e demorado 
tentar verificar e atualizar manualmente essas plantas 
antigas, e você precisa estar preparado para trabalhar nesses 
projetos com uma abordagem alternativa e mais apropriada. 

Além disso, à medida que você avança no projeto, a 
implementação de fluxos de trabalho de BIM (Modelagem de 
informações de construção) em projetos de reforma torna-
se um desafio muito maior do que o imaginado no início, 
sem uma rampa de acesso fácil para um ambiente 3D. As 
empresas de projeto e construção na indústria de AEC que 
ainda não implantaram a BIM serão afetadas por processos 
padronizados, melhorias tecnológicas e exigências à medida 
que a adoção da BIM cresce em todo o mundo. 

Qual é a gravidade real do problema? 

80% dos edifícios não residenciais  
têm mais de 20 anos de idade

80%

15% das pontes rodoviárias municipais alemãs  
precisam ser totalmente reconstruídas

15%

No Reino Unido, 70% da infraestrutura em  
projetos têm mais de 100 anos

70%
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Introdução à Captura da realidade

A "Captura da realidade" é o processo de 
produzir uma representação em modelo 3D 
digital do seu objeto, edifício ou local, criada 
após uma leitura no mundo real com o uso 
de técnicas de digitalização a laser e/ou 
fotogrametria estáticas, móveis e aéreas. 

Com métodos de digitalização a laser ou 
fotogrametria, milhões de pontos de superfície 
são medidos e mapeados, para desenvolver 
um modelo 3D texturizado, de alta resolução e 
geometricamente preciso. 

Trata-se de uma estratégia melhor para capturar as condições 
existentes do local de maneira precisa e completa, tanto em projetos 
de reforma quanto em projetos de infraestrutura. A implementação 
de um processo digital de Captura da realidade permite minimizar os 
requisitos de mão de obra, economizar tempo e reduzir os riscos do 
projeto. O resultado é um prático conjunto de dados em tempo real com 
alta precisão e cobertura total, que pode ser diretamente conectado a 
processos de projeto 2D e 3D. 

1.  Capture
Com o uso de componentes de hardware específicos, como scanners 
a laser ou câmeras montadas em veículos aéreos não tripulados 
(UAVs) um local é digitalizado, e um conjunto detalhado de dados, 
ou "pontos", é capturado para processamento posterior.

2.  Calcule
Usando o software de Captura da realidade, os dados da 
digitalização são automaticamente registrados, vinculados 
a um sistema de coordenadas, limpos e analisados. O 
produto final é uma malha ou nuvem de pontos pronta para 
ferramentas de criação de CAD e BIM.

3.  Crie
Projete com confiança, sabendo que suas informações base 
são um modelo de dados atuais das condições reais do 
local, seja em uma reforma de edifício ou em um projeto de 
infraestrutura de grande escala.

O processo de Captura da realidade pode ser definido por  
três etapas principais:
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Digitalize com precisão, projete com 
confiança
Ter uma digitalização completa do local inteiro pode ajudá-
lo a detectar problemas mais cedo em comparação aos 
métodos de topografia tradicionais e, muitas vezes, fornece 
uma visão técnica ou ampliada de possíveis problemas 
com os quais você pode se deparar. Entre os problemas 
que podem causar sérios retrabalhos ou interrupções no 
cronograma de um projeto estão:

 ● Problemas estruturais, como curvatura, empenamento 
ou deflexão.

 ● Alterações térmicas no local ou na estrutura 
decorrentes de congelamentos ou descongelamentos 
entre mudanças de estação.

 ● Efeitos do tratamento de fachadas na qualidade 
ambiental do interior de um edifício.

 ● Instalação incorreta de sistemas mecânicos, elétricos, 
hidráulicos e outros sistemas complexos de edifícios.

 ● Problemas geotécnicos ou topográficos. 

 ● Mapeamento impreciso de posicionamento de serviços 
de utilidade pública ou outros elementos ocultos no 
local.

 ● Incapacidade de medir mudanças de terraplanagem e 
no local com o passar do tempo.

Veja além do local 
Depois que os dados da digitalização são alinhados a 
um modelo 3D, os benefícios da Captura da realidade se 
estendem às fases de projeto e construção. Os arquitetos 
obtêm uma compreensão clara das restrições e dos 
desafios do local, o que lhes permite superar esses 
obstáculos colocando em prática um projeto criativo. Os 
engenheiros podem ficar mais bem preparados para lidar 
com problemas em um estágio anterior do projeto. Todas 
as partes envolvidas podem tirar proveito dos dados e 
do modelo digital para tomar melhores decisões, como 
projetar um layout ideal com base na topografia ou usar 
materiais que reduzam os custos de energia.

Comece com o fim em mente
Os arquitetos, engenheiros e topógrafos não precisam 
mais fazer várias viagens ao canteiro de obras para 
capturar e verificar as condições existentes. Usando 
a Captura da realidade, suas equipes digitalizam uma 
única vez e projetam com confiança, sabendo que os 
dados de condições usados para o projeto são precisos, 
detalhados e práticos.
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A Barragem Glen Canyon é uma das maiores barragens 
em arco de concreto do mundo. Ela é essencial para a 
infraestrutura de uma região que pode ser prejudicada 
tanto pela seca quanto por tempestades, mas tem mais 
de 50 anos de idade. "Seus engenheiros acreditam que o 
concreto suportaria o uso por vários milhares de anos."6

Mas, ainda assim, a Barragem Glen Canyon não é uma 
exceção aos fatores de risco que afetam sua operação 
segura. Além do assoreamento, do colapso do vertedouro 
e da falha do contraforte, o Bureau of Reclamation está 
acelerando sua reação a flutuações meteorológicas 
extremas antecipadas devido às mudanças no clima. O 
risco de rachaduras ou transbordamentos durante uma 
inundação repentina só tende a aumentar com o tempo.

Com a poderosa tecnologia de Captura da realidade, o 
Bureau of Reclamation conseguiu examinar rapidamente 
o exterior e o interior da barragem para trazê-la à era 
digital, o que os ajudará a avaliar e enfrentar os riscos 
estruturais. Isso não só permitirá que os gerentes das 
instalações meçam as mudanças ao longo do tempo, como 
também garantirá que as inspeções sejam realizadas com 
segurança e com a presença mínima de pessoal. 

Projetos públicos maciços, complexos e cruciais não são o 
único lugar em que a Captura da realidade está mudando 
a maneira de fazer as coisas. Arquitetos, engenheiros 
e topógrafos em todo o mundo estão usando a Captura 
da realidade para entregar projetos com mais eficiência, 
fornecendo desenhos construídos em BIM, o que 
possibilita uma maior interatividade com as condições 
existentes, bem como a captura e a verificação do 
progresso do local durante a fase de construção. 

Sete maneiras de usar a Captura da realidade que estão mudando 
a indústria de projeto e construção

Desde reformas de edifícios até o 
desenvolvimento de infraestruturas, 
as aplicações da Captura da realidade 
se estendem a todas as etapas do 
processo de construção. Ela está se 
tornando rapidamente uma parte 
integral do estúdio e do canteiro 
de obras, pois ajuda as equipes a 
iniciar, sustentar e entregar projetos 
complexos.
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Não há mais discussões sobre plantas 2D desatualizadas ou 
confusões com fitas métricas e medidores de distância em visitas 
ao local para validar as condições existentes. Não é mais necessário 
fazer idas e vindas ao local para verificações repetidas das medições. 
Com a criação de fotos para a nuvem de pontos ou a digitalização a 
laser, é possível coletar milhões de pontos com o simples processo 
de tirar fotos usando um UAV equipado com câmera, um dispositivo 
portátil ou um aparelho de digitalização a laser. Se necessário, você 
pode combinar os dados capturados de todas essas fontes. A precisão 
relatada para a maioria dos scanners a laser terrestres atualmente no 
mercado é de 3 mm.7 Com a capacidade de fazer medidas tão exatas, 
seus projetos e locais, sejam eles grandes ou pequenos, podem ser 
capturados com um incrível nível de detalhe. 

Esses dados digitalizados são bastante práticos quando combinados 
com um modelo 3D digitalizado no software de sua escolha. Cada 
ponto capturado é mapeado em um sistema de coordenadas XYZ, 
fornecendo uma saída de topografia mais inteligente que pode ser 
exportada para uso. 

O retrabalho é eliminado, pois a tecnologia de digitalização usa 
informações de centenas de fotos ou pontos digitalizados em questão 
de segundos após a captura. Você pode identificar com precisão a 
infraestrutura encoberta ou oculta, se capturada durante a instalação, 
evitando revisões desnecessárias mais tarde. 

Não haverá necessidade de retornar ao local para repetir as 
medições e verificar mais uma vez as medidas topográficas iniciais. 
Basta colocar o scanner a laser em um tripé ou configurar um UAV 
com scanner LiDAR em um padrão de voo definido. A partir daí, a 
tecnologia assume o trabalho de criar um modelo 3D superior com 
milhões de pontos de dados digitalizados e com a precisão do laser 
logo na primeira visita ao local.  

1. Precisão é tudo

Você pode medir o modelo, 
visualizar e analisar dados em 
mapas de elevação, organizar 
e limpar regiões na nuvem 
de pontos, criar uma malha e 
manipular o modelo.
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2. Desempenho garantido

A WeWork é uma empresa em rápido crescimento cujo modelo 
de negócios se concentra na reforma de edifícios existentes, 
transformando-os em bonitos escritórios para locação a pequenas 
equipes e empreendedores, uma mesa ou sala de cada vez. A 
chave do seu sucesso é ter um eficiente processo de reforma. 
Para tanto, a empresa inicia cada projeto de reforma com a 
digitalização das condições existentes, para garantir a coleta 
dos dados mais precisos possíveis a serem usados no projeto. 
Eles fazem isso porque "a ideia do projeto não se transformará 
na ideia de construção sem a devida digitalização". Em outras 
palavras, o processo de Captura da realidade ajuda a garantir que 
a construção resultante de cada uma das salas de escritório da 
WeWork seja uma execução precisa da visão do projeto. 

A simplicidade do processo de digitalização também reduz 
significativamente os custos de mão de obra gastos em 
trabalhos de topografia e documentação. Você pode capturar 
bilhões de pontos, em oposição a dezenas ou centenas com 
o uso de processos tradicionais. Isso aumenta ainda mais a 
sua capacidade de acessar e manipular os dados construídos, 
tornando mais transparentes e contínuas as transições de fluxos 
de trabalho em direção às fases de criação e simulação do 
projeto.

Seja digitalizando um local por conta própria, como a WeWork, 
ou usando um especialista em topografia para concluir uma 
digitalização do local para a sua equipe, essas duas abordagens 
economizarão horas do seu trabalho no canteiro de obras. Com 
esse desempenho garantido, a Captura da realidade facilita as 
responsabilidades da equipe, reduzindo o trabalho manual e  
o tempo e os esforços necessários para capturar as condições 
existentes. 

Quando incumbida de realizar melhorias de grande 
porte no Mercy Hospital do Missouri, a Bates 
Architecture deu início ao projeto com a Captura da 
realidade. A empresa digitalizou o interior e o exterior 
da estrutura para entender as condições do local e 
modelar a ideia do projeto. Com uma nuvem de pontos 
3D criada em apenas alguns minutos, esse fluxo de 
trabalho resultou em economias significativas em 
termos de tempo e custos.

Arquitetura, construção e projeto

Cliente em destaque
Bates Architecture

      Estimo uma redução de cerca de 50% 
nos custos com o uso da digitalização a 
laser 3D em comparação a tentativas de 
capturar todas as mesmas informações 
com um aparelho tradicional de topografia 
2D. A maior economia foi no tempo. Este 
foi provavelmente o projeto com o menor 
prazo e o maior escopo que a Captura da 
realidade nos ajudou a entregar.
Marin Pastar 
Diretor de inovações da Bates



10

A Captura de realidade dispensa a necessidade de fazer a 
entediante captura manual das condições do local e deixa sua 
equipe com a confiança de que os dados capturados no local 
são precisos, atuais e abrangentes. E não é só isso, os dados da 
digitalização incluem uma cobertura completa de "cada um dos 
pontos" que você precisará usar. Isso dispensa a necessidade 
de idas e vindas desnecessárias ao local para repetir medições, 
realizar verificações e complementar condições capturadas ou 
planos desatualizados do local. 

3. Menos trabalho manual e viagens ao canteiro de obras

Em vez de perder tempo em idas e 
vindas e com digitalizações repetidas 
de um mesmo local, você pode 
fornecer varreduras completas em 
formatos digitalizados e inteligentes  
em questão de dias, ao invés de 
semanas, e passar rapidamente para 
o próximo projeto.

Topógrafos, empreiteiros e projetistas também podem 
se concentrar em tirar proveito desses novos níveis de 
desempenho em seus fluxos de trabalho, reduzindo os 
cronogramas dos projetos ao permitir que as equipes "capturem 
uma única vez".Os especialistas em topografia, equipados com 
dados digitalizados que proporcionam uma visão bastante 
profunda, podem agora agregar mais valor ao projeto, 
apontando oportunidades ou conflitos potenciais que as 
equipes de projeto e construção talvez possam encontrar mais 
adiante. Além disso, os topógrafos podem assumir mais tarefas 
devido a esse novo desempenho com a Captura da realidade.

As empresas de projeto e construção também podem investir 
em suas próprias tecnologias de Captura da realidade a preços 
acessíveis. Com isso, elas podem assegurar suas próprias 
soluções de documentação e topografia do local quando 
necessário, especialmente no caso de exigências de última hora.

Pequenos dispositivos de grande potência e capazes de romper 
barreiras são uma das grandes inovações que podemos perceber 
nesta nossa era de revolução digital. Na indústria de AEC, o uso 
desses dispositivos reduz os riscos e aumenta a segurança do 
pessoal, especialmente durante o levantamento topográfico 
de áreas de difícil acesso. Com menos topógrafos no local 
e a necessidade reduzida de entrar em áreas não seguras e 
inacessíveis, maior é a segurança e menores são os riscos para a 
equipe do projeto em geral.

Infraestrutura civil

Cliente em destaque
Crafton Tull and Associates  
 

      Usando o fluxo de trabalho de 
Captura da realidade para capturar 
as condições existentes, poupamos 
tempo no campo e economizamos em 
horas trabalhadas. Além da nuvem de 
pontos, é extremamente importante 
ter uma imagem com referência 
geográfica das condições existentes. 
Isso nos ajuda a tomar decisões 
com mais rapidez e a fornecer várias 
opções de projeto para os nossos 
clientes. 
Brad Unruh  
Crafton Tull and Associates
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A Captura da realidade é a ponte entre as condições existentes 
no local e um ambiente de BIM inteligente. À medida que os 
trabalhos de projeto e construção implementam o processo de 
BIM, as equipes estão percebendo rapidamente os benefícios 
derivados da concepção de projetos em 3D, que incluem uma 
redução no retrabalho de projeto e documentação e a abreviação 
dos cronogramas de projeto e construção em até 40% e 30%, 
respectivamente. 

A Captura da realidade dá o empurrão inicial em direção à 
entrega do projeto, começando com uma representação 3D 
do local assim que a digitalização é iniciada. As condições e o 
contexto do mundo real são refletidos com a tecnologia LiDAR 
e a fotogrametria, e os dados são mapeados diretamente 
para o modelo como uma malha ou nuvem de pontos 
dimensionalmente precisa.

4. Comece a projetar em 3D

A Turner Fleischer atingiu um ROI de 325% 
com a captura das condições construídas 

diretamente em 3D e criando o projeto com 
base nesses dados.

325%

Arquitetura, construção e projeto

Cliente em destaque
Turner Fleischer 
Empresas como a Turner Fleischer estão percebendo um 
enorme sucesso na adoção da Captura da realidade para 
projetar imediatamente em 3D. Em um exemplo de projeto, 
a empresa usou as condições existentes como base para o 
seu projeto, começando imediatamente em um ambiente 
3D. Ela também conseguiu evitar problemas potenciais ou 
solicitações de mudança ao longo do caminho, criando o 
projeto e o modelo com base nas condições existentes. 

Em um único projeto, a empresa estimou um ROI de 325% 
com a implementação da Captura da realidade.

A Digitalização para BIM como um processo para a indústria 
de AEC está se tornando bastante difundida. No processo em 
duas etapas utilizado com mais frequência, a Digitalização 
para BIM começa com a etapa de digitalização, usando 
dispositivos que capturam pontos com coordenadas XYZ. 
Essa coleção de pontos é chamada de "nuvem de pontos" e 
pode ser facilmente convertida em um modelo BIM com a 
ajuda de um software de processamento. Regiões de pontos 
podem ser rotuladas como componentes ou recursos, como 
"janela" ou "tubulação".

Com treinamentos e softwares adequados, isso se torna um 
processo rápido. Aprimoramentos de software e hardware  
estão sendo feitos rapidamente na indústria, o que integrará 
e simplificará ainda mais esse processo.
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Por meio da implementação de ferramentas de software, 
a Captura da realidade se torna um processo colaborativo, 
e não apenas um simples processo de documentação. 
Em um ambiente digital, os dados da nuvem de pontos 
tornam-se imediatamente utilizáveis. Você pode fazer 
anotações, capturar comentários das partes envolvidas, 
medir as condições existentes no local e fazer muito mais. 
Com essas ferramentas de Captura da realidade, muitas 
delas conectadas à nuvem, o processo se torna interativo 
e colaborativo, o que permite que você faça muito mais 
com dados capturados da nuvem de pontos do que nunca. 

Quando os dados da realidade são carregados na 
nuvem, eles ficam prontos para serem manipulados em 
tempo real, permitindo a interação imediata das partes 
envolvidas e, por sua vez, acelerando a tomada de 
decisões. 

5. Um processo mais interativo Arquitetura, construção e projeto  |  Infraestrutura civil

Cliente em destaque
BIM Facility AG

      Usando a Captura da realidade, 
podemos importar facilmente os dados 
que medimos e criar uma nuvem de 
pontos.
Patrick Kuhn  
Diretor executivo da BIM Facility AG

A Swiss Federal Railways (Schweizerische Bundesbahnen em 
alemão, cuja abreviação é SBB) é conhecida por operar os trens 
mais pontuais da Europa. Porém, a tomada de decisões na SBB 
muitas vezes sofre as mesmas ineficiências contra as quais 
as outras operações de transporte ferroviário costumam lutar, 
exigindo semanas ou meses para chegar a um consenso sobre 
decisões de construção e reforma. No entanto, quando a BIM 
Facility AG de Zurique organizou um workshop no ano passado 
para a remodelação da estação da Basileia, construída em 1907, 
as coisas começaram a se mover de maneira excepcionalmente 
rápida. Durante a reunião, a empresa conduziu a SBB por uma 
recriação virtual da ala oeste da estação, o que não teria sido 
possível sem a Captura da realidade. Após a apresentação, a 
SBB sabia o que queria. Uma decisão foi tomada em três horas, 
enquanto, no passado, isso teria demorado um ano.

A Captura da realidade permite que a equipe da BIM Facility 
AG faça a modelagem dos dados capturados para criar 
uma sugestão de projeto, fornecendo às partes envolvidas 
informações holísticas/abrangentes que agilizam a tomada de 
decisões.

Os projetistas e as partes 
envolvidas podem acessar e 
manipular uma visão real do 
edifício ou local, facilitando um 
entrosamento muito mais rápido. 

12
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Documentar o progresso em um local de construção 
ativo é um processo difícil e, se feito de forma imprecisa, 
pode resultar em problemas significativos. As equipes 
estão sempre tentando garantir a precisão da construção 
em comparação à ideia do projeto e a necessidade de 
criar a documentação as-built final antes da entrega do 
projeto. A responsabilidade, o cronograma, os riscos e a 
segurança são as principais preocupações das equipes 
que gerenciam projetos no campo.

A Captura da realidade é a melhor maneira de documentar 
o processo de construção no local, pois fornece 
informações visuais imediatas e é extremamente precisa. 
Usar dados de digitalização atuais de um local garante 
que você poderá voltar durante a instalação e saber 
as dimensões exatas do espaço a qualquer momento à 
medida que o projeto avança. 

O processo de digitalização facilita exames contínuos 
para fins de comparação e registros visuais. Estes, por 
sua vez, podem servir como atualizações de progresso 
regulares para a equipe. Ao comparar a ideia do projeto 
com o instantâneo construído, os empreiteiros podem 
monitorar instalações e detectar discrepâncias logo no 
início, evitando problemas no futuro. É possível capturar 
perfeitamente um momento no tempo e compará-lo com 
seu estado anterior. Dessa forma, você pode fornecer 
modelos construídos e verificações de alto valor na entrega 
do projeto.

6. Melhor verificação da construção

Como observado em um estudo de caso8 escrito por 
pesquisadores da Carnegie Mellon University, muitos 
defeitos de construção acontecem durante o processo 
de edificação. Tecnologias que permitem extrair muito 
mais dos dados do local, como a Captura da realidade, 
podem ajudar a evitar isso e a economizar com 
retrabalhos caros.

Arquitetura, construção e projeto  |  Construção

Cliente em destaque 
McCarthy Building Companies

A McCarthy Building Companies usou a Captura da realidade 
em projetos de construção reais e comparou os custos e os 
benefícios com os métodos convencionais de topografia. Em 
seu novo projeto de renovação do Stanford Hospital em Palo 
Alto, a empresa usou a Captura da realidade para verificar vigas 
de aço com curvatura. Usando métodos tradicionais, foram 
examinados apenas 30% do aço, com uma estação completa e 
uma mira de nivelamento, processo que demorou 64 horas no 
total. Em contraste, usando a Captura da realidade, foi possível 
verificar a estrutura existente (todas as vigas, o aço e o piso de 
concreto) com 155 digitalizações, o que exigiu apenas 13 horas 
de trabalho. A comparação na economia de tempo e no processo 
de topografia mostrou diferenças tremendas. E não foi só isso. 
Foram usados dados de nuvem de pontos para fornecer cálculos 
de dimensões precisos para RFIs. 

Digitalização de 
30% em 64 horas.

Usando o 
ReCap
Método
tradicional

Digitalização de 100%  
em 13 horas.

HORAS DE TRABALHO NECESSÁRIAS

%
 DIGITALIZADA DO

 LO
CAL

O 10 20 30 40 50 60 70

100

75

50

25

      Podemos digitalizar várias vezes 
ao longo do projeto, em vez de 
apenas durante a pré-construção. 
A digitalização é a única maneira 
de capturar toda essa amplitude de 
informações. Não dá para fazer de 
outra forma.
Thad Wester 
WeWork
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Com o amadurecimento das tecnologias de hardware e software, 
a Captura da realidade deixou de ser um processo reservado 
apenas para especialistas. Antigamente, era necessário usar 
equipamentos caros, operados por técnicos altamente treinados, 
para obter dados básicos de Captura da realidade de um local. 
Agora, o processo todo é concluído em uma fração do tempo, 
exigindo apenas um treinamento básico (e a devida certificação 
para operar UAVs). 

Agora, aparelhos de digitalização a laser oferecem a simplicidade 
de pressionar um único botão, enquanto os voos de UAVs podem 
ser automatizados com ferramentas simples de planejamento de 
trajetórias de voo operadas em dispositivos móveis no campo. 
O registro das digitalizações e da colagem das fotos agora é 
um processo automatizado, graças ao avanço dos softwares 
de Captura da realidade. A transição entre o local e um modelo 
digital ficou mais simples e econômica do que nunca.

A implementação de ferramentas de software fáceis de usar 
transforma as nuvens de pontos e as fotos da Captura da 
realidade em dados que podem ser imediatamente utilizados. Em 
vez de uma série de medições manuais capturadas manualmente 
no local, os dados de Captura da realidade podem ser 
manipulados, analisados e preparados para uso em ferramentas 
de modelagem CAD e BIM para dar prosseguimento ao trabalho 
de projeto. Fluxos de trabalho completos automatizam o 
processamento manual dos dados, dando à sua equipe mais 
tempo para trabalhar em tarefas criativas que não envolvem 
repetições de projeto nem a solução de problemas. 

7. Facilidade de uso

Essa democratização do processo 
de Captura da realidade está 
impulsionando uma ampla adoção 
entre empresas de projeto, engenharia 
e levantamento topográfico, que 
estão percebendo os benefícios 
dessa tecnologia e, ao mesmo tempo, 
contornando os obstáculos técnicos 
das décadas passadas. 

Infraestrutura civil

Cliente em destaque 
Município de Strathcona

O município de Strathcona está trabalhando com 
consultores e instruindo-os sobre como usar a Captura 
da realidade para benefício mútuo. Seus consultores 
conseguiram trazer nuvens de pontos com facilidade 
para o software de modelagem da Autodesk, com o 
objetivo de realizar medições e extrações de recursos. 
Agora, o município está trabalhando em um grande 
projeto de modernização de estradas e foi capaz de 
fazer digitalizações detalhadas de vários cruzamentos 
pressionando um único botão e em uma fração do 
tempo que teria sido necessário com o uso de métodos 
tradicionais. As digitalizações foram tão detalhadas que 
os empresários locais conseguiram visualizar facilmente 
o impacto do projeto em suas propriedades. Essas 
digitalizações também permitiram a extração de recursos 
dos postes elétricos ao longo da estrada. O município 
também teve acesso aos dados daquilo que exatamente já 
estava lá, sem precisar fazer um levantamento topográfico 
manual, o que teria exigido um tempo exponencialmente 
maior. Além disso, os dados de utilidades subterrâneos 
existentes puderam ser adicionados ao modelo digital de 
maneira fácil e intuitiva.9
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O que está 
impulsionando 
a adoção da 
Captura da 
realidade?
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Barreiras de entrada reduzidas:  
tendências de dispositivos e hardware

Tem havido avanços significativos no hardware de 
digitalização a laser. Esses avanços continuam a facilitar e 
simplificar a adoção do processo de Captura da realidade. 
Para ilustrar até que ponto o hardware de digitalização 
chegou nos últimos 10 anos, vamos comparar os 
equipamentos de 2007 até o momento presente. Em 2007, 
os scanners custavam mais de US$ 80.000 e eram tão 
pesados que exigiam uma equipe de pessoas para serem 
arrastados. Saltando até os dias de hoje, parceiros de 
hardware e software estão lançando scanners mais novos 
e leves, além de pacotes de software com funcionalidade 
ampliadas, a uma fração do preço. Esses dispositivos 
são tão leves e pequenos, que qualquer pessoa poderia 
colocá-los em uma mochila, ir até um local, começar a 
digitalizar e imediatamente começar a processar os dados 
da digitalização usando um software móvel.

Da mesma forma, no domínio dos UAVs, o custo de 
digitalização de um local diminuiu drasticamente. Se 
antes era necessário desembolsar US$ 40.000 para 
fazer uma única digitalização de um local contratando 
uma empresa de serviços profissionais ou usando um 
avião equipado com a tecnologia LiDAR, agora é possível 
adquirir um drone comercial a partir de US$ 1.500 e fazê-
lo começar a voar sobre um local sob demanda.

CAPTURA AÉREA

CAPTURA TERRESTRE

2007 2017

*Ilustrações fora de escala

US$ 
40.000  
POR PROJETO

VOO

US$ 80.000  
PARA ADQUIRIR

LiDAR

11 kg

US$ 16.000  
PARA ADQUIRIR

BLK360

0,9 kg

A PARTIR DE

US$ 1.500
PARA ADQUIRIR

DRONE
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As soluções de software de fotogrametria e digitalização a laser expandiram-
se bastante nos últimos anos. Para a indústria de projeto e construção, 
um verdadeiro fluxo de trabalho de Digitalização para BIM fará com que 
você comece pressionando um único botão e termine com um modelo BIM 
implantável em poucas horas. Sem nenhuma experiência prévia, qualquer 
profissional da indústria pode navegar por esse fluxo de trabalho, graças 
à simplicidade e ao aspecto intuitivo que ele agora possui. Processos 
automatizados com apenas um clique realizam tarefas poderosas, como o 
registro de digitalização automático, que combina várias digitalizações em 
uma única nuvem de pontos, e serviços de limpeza inteligentes, que removem 
automaticamente os ruídos indesejados, mas ainda permitem a extração 
automática de recursos. 

Talvez o mais importante, os softwares agora se integram diretamente com 
as principais ferramentas de criação de projetos CAD e BIM, para que você 
possa trazer dados da realidade para a ferramenta de criação de dados 
da sua escolha, incluindo o AutoCAD, o Revit, o Navisworks, o Civil3D e o 
InfraWorks, entre outros. A Captura da realidade permite que você aprimore 
modelos inteligentes construídos a partir de dados existentes com elementos 
capturados, como um trecho de rodovia ou o interior de um edifício, e 
importe-os para um software de modelagem de projeto como dados de nuvem 
de pontos. Em seguida, você pode processar facilmente os dados da nuvem 
de pontos para gerar superfícies ou realizar uma análise do seu projeto, 
aplicando temas de classificação como intensidade e elevação. 

Concluído o registro das condições existentes, você pode realizar um layout 
de projeto preliminar, seja um layout de AVAC na reforma de um edifício 
existente, seja a definição de alinhamentos de estradas em um projeto de 
infraestrutura de transporte. Além disso, gerar o projeto no contexto real 
do seu ambiente existente permite que você comunique de maneira mais 
eficiente a ideia do projeto às partes envolvidas e ao público em geral.  

Softwares intuitivos e integrados
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A extensibilidade em aplicativos móveis é 
essencial 

A Captura da realidade é mais utilizada no campo 
e, por isso, é de importância primordial permitir 
que as equipes de campo usem dispositivos móveis 
portáteis. Os dados da nuvem de pontos podem 
ser visualizados, marcados e compartilhados 
de um tablet para o escritório com anotações e 
comentários em tempo real. Você pode registrar 
digitalizações em tempo real no campo. As 
perguntas e os esclarecimentos dos membros 
da equipe podem ser respondidos e resolvidos 
rapidamente. Durante a construção, análises 
comparativas podem ser feitas imediatamente, sem 
precisar esperar até que os dados sejam enviados 
ao escritório, analisados e então retornados ao 
campo. 
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Capture o presente, modele o futuro

A Captura da realidade ajuda você a criar rapidamente modelos 
3D das condições do local, para garantir a entrega do seu 
projeto em tempo hábil e, ao mesmo tempo, melhorando a 
produtividade, a precisão, a qualidade e a segurança durante 
todo o processo de projeto e construção. 

Você pode trazer seus projetos para ambientes 3D 
instantaneamente, desde reformas de edifícios até grandes 
projetos de infraestrutura. Com o monitoramento atento do 
progresso da construção e o trabalho diligente na representação 
3D mais precisa de um local, é possível reduzir consideravelmente 
o número de solicitações de mudanças e retrabalhos. Isso ajuda 
você a permanecer dentro do cronograma e a ganhar mais 
projetos, pois é possível garantir a excelência do projeto e sua 
entrega pontual. Como uma poderosa ferramenta de controle de 
qualidade, a Captura da realidade permite prever problemas antes 
que eles aconteçam ou evitar que pequenos erros se transformem 
em desastres. Por fim, a Captura da realidade está acessível para 
qualquer nível de habilidade. Com a maior acessibilidade, os 
componentes de hardware financeiramente viáveis e os softwares 
poderosos e intuitivos, ficou mais fácil do que nunca colocar a 
Captura da realidade em prática no seu canteiro de obras ou no 
seu fluxo de trabalho de projeto. 

Comece hoje mesmo 

https://www.autodesk.com/products/recap/overview
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