
Tecnologias BIM
aplicadas à fase de
construção da China  
Zun Tower

A China Zun Tower é um excelente exemplo 
de aplicação do modelo BIM em projetos 
complexos e de grandes proporções. A 
tecnologia BIM ajuda na construção do 
arranha-céu de mais de 500m em apenas 
62 meses. A velocidade da construção é 1,4 
vez maior do que projetos semelhantes.

A China Zun Tower é o primeiro projeto de construção 
inteligente da China, totalmente capacitado pela 
tecnologia BIM para sincronizar a gestão de 
projetos e orientar a construção. As tecnologias 
BIM são integradas de forma eficiente para garantir 
alinhamento e colaboração entre setores, bem como 
simulação e aplicação do ciclo de vida.

Desafios do projeto:

• O primeiro arranha-céu do mundo em uma área 
de intensidade de fortificação sísmica de 8 graus 
(padrão da China para terremotos) 

• Tem o período de construção mais curto para um 
arranha-céu de mais de 500m, que é de apenas 62 
meses.

• Está localizado no coração do distrito comercial de 
Pequim, o que deixa pouco espaço para o canteiro 
de obras. A parede externa da construção está 
muito próxima da linha da propriedade;

• Sustenta a estrutura de parede de cisalhamento 
com placas de aço mais alta do mundo, com mais 
de 227m, e a maior megacoluna de aço de várias 
cavidades preenchida com concreto e com uma 
área de corte transversal de mais de 64m2.

• Possui laje de concreto em supermassa com 
espessura de 6,5m, área de 1,1478m2 e quantidade 
total de concreto de 6,2000m3. É a primeira vez 
que uma barra de reforço HRB500 de 40 mm é 
usada na fundação plana empilhada. O poço tem 
quase 40 metros de profundidade.

• Tem estilo único, estrutura complicada e vários 
sistemas. O detalhamento e a coordenação 
entre partes diferentes é difícil e exigente.

Visão geral do projeto 

A China Zun Tower é um projeto 
superalto e de imensas proporções, com 
um investimento total de 3,5 bilhões 
de dólares. A torre está localizada no 
eixo central do distrito comercial de 
Pequim e abrange uma área de 1,15 
hectare. A área de construção totaliza 
437.000 metros quadrados, com 350.000 
metros quadrados/108 andares no solo, 
87.000 metros quadrados/7 andares 
subterrâneos. Após a conclusão, o edifício 
de 528 m será o mais alto de Pequim e 
se tornará um novo marco no horizonte 
da cidade. A construção foi iniciada 
em julho de 2013 e está prevista para 
ser concluída em outubro de 2018. 

O projeto pertence a empresa Heye 
Investment Co. Ltd. da China International 
Trust and Investment Corporation 
(CITIC), uma subsidiária principal do 
CITIC Group. O BIAD (Beijing Institute 
of Architecture Design) trabalha como o 
projetista geral. O BIAD trabalha com a 
empresa de projetos TFP para o desenho 
conceitual, a KPF ajuda nesse projeto 
como consultora de arquitetura, a Arup é a 
consultora estrutural e a PB é a consultora 
eletromecânica. A CSCEC (China State 
Construction Engineering Corporation 
Ltd.) e o CCTEB (China Construction Third 
Engineering Bureau Co., Ltd.) trabalham 
em conjunto como empreiteiros gerais.

 Como empreiteira geral da China Zun Tower, nós nos concentramos na 
inovação técnica. Aplicamos mais de 20 novas tecnologias nesse projeto 
e, entre todas elas, o modelo BIM nos proporciona experiência evolutiva. 
Trabalhamos profundamente com projetistas e subcontratados com base 
em modelos BIM. Com a vantagem do BIM em termos de integração de 
informações, aumentamos significativamente a eficiência e a qualidade da 
construção. Além disso, ele também melhora a capacidade da equipe de lidar 
com um projeto tão complicado quanto este.

- Xu Lishan 
Engenheiro-chefe executivo e diretor de construção da China Zun Tower 
China Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd



- Detalhamento da arquitetura, estrutura 
e MEP

- Decoração e design de interiores
- Projeto da parede cortina e outros ele-

mentos
- Projeto de especialização
- Revisão de dados de digitalizações 3D

- Integração de modelos e informações
- Detecção de colisões
- Simulação da construção em 4D
- Planejamento de programações
- Revisão de dados de digitalizações 3D

- Inspeção da construção no local

- Projeto e fabricação de peças complexas  
de decoração fina

- Gerar modelos BIM para projeto de 
decoração

O empreiteiro geral e os subcontratados 
aplicam a tecnologia BIM para resolver as 
dificuldades 

1. O modelo BIM é adotado no detalhamento 
de concepção da arquitetura, na estrutura e 
nas peças de MEP para desenvolver e verificar 
projetos originais. O detalhamento do BIM 
melhora muito a eficiência e a viabilidade. 
Mais de 6.200 defeitos foram detectados 
e corrigidos a tempo, reduzindo a carga de 
alterações e modificações no local. 

2. Para atender aos requisitos de qualidade de 
construção, os empreiteiros usam BIM para 
simular conexões complexas de estruturas de 
aço para otimização. São usados dispositivos 
móveis e processos de digitalização 3D para 
revisar e orientar o trabalho de construção no 
local com base no modelo BIM otimizado. 

3. Os empreiteiros introduzem BIM para pré-
fabricação e processamento digital externo 
de barras de aço, placas de parede cortina 
e tubulações eletromecânicas. Isso reduz a 
demanda por espaço de construção e permite 
a construção industrializada. 

4. Os empreiteiros usam o Revit para projetar e 
fabricar suportes de aço e usam o Navisworks 
para simular/otimizar o processo de despejo 
de concreto. No final, foram necessárias 93 
horas para completar o despejo de concreto 
de 5.600m3, com uma economia de tempo 
de 20% em relação à solução de bomba 
tradicional.

Visão geral de aplicação BIM 

O proprietário do projeto, a empresa CITIC 
Heye Investment, defende e lidera a aplicação 
de BIM ao longo do ciclo de vida, e isso tem 
sido uma exigência para todos os projetistas e 
empreiteiros. Os dados BIM são transmitidos 
da fase de projeto para as fases de construção, 
operação e manutenção. Após discussões 
e estudos minuciosos por todas as partes 
envolvidas, foi compilado o "Guia para a 
execução BIM na China Zun Tower", definindo  
diretrizes e padrões de ação para todas as partes 
durante o ciclo de vida do projeto. Com o avanço  
do projeto, é possível acumular experiência, 
permitindo que o Guia seja melhorado e 
ampliado ainda mais. 

A equipe BIM responsável pela fase de 
construção tem mais de 100 funcionários de 
28 departamentos, abrangendo 9 funções de 
suporte de contratação geral. O departamento 
de gestão BIM coordena as funções internas e 
serve como ponte entre o proprietário do projeto 
e os projetistas para a aplicação BIM. 

Para facilitar a interoperabilidade de modelos e a 
troca de dados, o Departamento de gestão BIM 
do empreiteiro geral fez as seguintes exigências 
referentes ao formato do modelo a ser enviado:

• Modelos de entrega: modelos com formato 
original, modelos de vínculo no formato do 
Autodesk Revit e modelos de navegação 
associados ao Autodesk Navisworks;

• Modelos editáveis: com base na plataforma 
Autodesk Revit para agregar e integrar dados 
de diferentes formatos;

• Modelos de navegação: com base na 
plataforma Autodesk Navisworks para 
integrar dados de diferentes formatos;

• Com o consentimento do proprietário do 
projeto, podem ser fornecidos modelos de 
outros formatos de dados no formato original, 
juntamente com os modelos do Autodesk 
Navisworks.

Além das aplicações comuns do BIM, a equipe 
inovou com um projeto de detalhamento de 
superprecisão, com a simulação das tarefas 
de construção mais desafiadoras, com a pré-
fabricação de superestruturas de volume e com 
processos de digitalização 3D a laser. 

É possível corrigir mais de 90% 
das interferências de modelos com 
a coordenação do BIM. Há uma 
redução de 65% no retrabalho e nas 
modificações em comparação com as 
práticas tradicionais. 

Modelo BIM para 
projeto

Modelo BIM para  
operação e  

manutenção

Modelo BIM para
construção

Modelos de arquitetura, 
estrutura e MEP alinham-se com 

documentos de construção

Fornecido pelo 
projetista geral 

(BIAD)

Fornecido pelo 
empreiteiro geral 
(CSCEC e CCTEB)

Modelo BIM da estrutura 
de aço

Modelo BIM de  
detalhamento da estrutura

Modelo BIM para  
gerenciamento de GC

Modelo BIM de detalhamento 
de MEP (empreiteiro de MEP)

Modelo BIM para a parede 
cortina (subcontratado para a 
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Modelo BIM de detalhamento 
de decoração e interiores 

(subcontratado para decoração)

Outros modelos BIM 
especializados (subcontratados 
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AUTODESK® BIM 360™ GLUE®

AUTODESK® DYNAMO STUDIO

AUTODESK® NAVISWORKS® MANAGE

AUTODESK® RECAP PRO

AUTODESK® REVIT®



Guia de detalhamento do projeto BIM para 
coordenação e construção 

O projeto de detalhamento visa a otimizar as 
funções e a qualidade da torre. Todas essas medidas 
ajudam a melhorar a qualidade da construção e a 
criar valor adicional superior a cem milhões de RMB. 

O "Guia para a execução BIM na China Zun Tower" 
foi compilado para especificar o nível de definição 
(LOD) do design de detalhamento e os padrões 
para cada domínio técnico. No processo de 
detalhamento, as equipes especializadas integraram 
os modelos 3D totalmente com os desenhos 2D 
para desenvolver arquivos de projeto detalhados 
de alta qualidade. Até o momento, o projeto gerou 
mais de 100.000 desenhos de projeto detalhados. 
A precisão da estrutura de aço, da decoração fina e 
dos modelos de parede cortina ultrapassou um LOD 
de 400.

Alguns números até o final de 2016. 

652: No total foram desenvolvidos 652 modelos 
do projeto de detalhamento em todas as áreas 
especializadas. Entre eles, os modelos decorativos 
compreendem a maior parte. 

800: Mais de 800 famílias de componentes do 
Revit dedicadas a esse projeto foram criadas por 
10 profissionais contratados, abrangendo domínios 
especializados de eletromecânica, decoração fina, 
parede cortina, elevadores e equipamentos de 
limpeza de janelas. 

806: Foram feitas 806 rodadas de revisões de 
desenho de construção, incluindo estrutura de 
aço, eletromecânica, decoração, parede cortina 
e elevadores, proteção contra incêndio e outros 
domínios.

6200: Com ferramentas BIM, o projeto passou por 
uma quantidade de 6 a 7 vezes maior de revisões 
de coordenação multidisciplinares. Mais de 5000 
problemas foram detectados na fase de projeto e 
mais de 6200 na fase de construção. 

7.200: Ao encurtar as ventoinhas da janela, foram 
poupados 4.200 m2 para outras finalidades. 
Foi poupado um adicional de 3.000 m2 com a 
otimização do layout dos tubos verticais nos poços 
de tubos ao lado dos pilares gigantes. No total, a 
área útil foi ampliada em 7.200 m2. 

Com modelos de detalhamento de projeto de 
alta precisão, os empreiteiros gerais mobilizam 
efetivamente os subcontratados e os consultores, 
criando um padrão de coordenação abrangente 
que inclui a liderança dos empreiteiros gerais, a 
participação de todas as partes e atualizações 
contínuas. O cálculo automático do software 
foi combinado com a revisão manual por parte 
dos engenheiros para facilitar a coordenação. 
Em seguida, foram salvas interferências capazes 
de afetar a operação ou a manutenção, com 
pontos de vista em um relatório para correção. 

Estima-se que mais de 90% das interferências de 
modelos possam ser resolvidas depois de várias 
rodadas de coordenação. Há uma redução de 65% 
no retrabalho e nas modificações em comparação 
com as práticas tradicionais, o que ajuda a poupar 
tempo e economizar custos na construção. 

Durante a construção, os gerentes BIM organizam 
inspeções regulares no local para verificar a 
conformidade com os modelos BIM usando o 
Autodesk BIM 360 Glue no iPad. Os dados BIM são 
usados em um determinado nível em tarefas de 
construção, como inspeções, divulgação técnica 
e garantia/controle de qualidade, entre outras. 
Em caso de inconsistências, as partes precisariam 
elaborar um relatório para revisão e execução. A 
maior consistência entre os modelos e a construção 
aumenta a qualidade dos dados para operação e 
manutenção inteligentes. Isso facilita a difícil gestão 
da construção, reduz erros, poupa tempo e melhora 
a eficiência. 

A inspeção no local com dados BIM  
apresentados no iPad facilita a difícil 
gestão da construção, reduz erros,  
poupa tempo e melhora a eficiência 

Simulação de construção com BIM 

As equipes de BIM estão totalmente envolvidas com 
o desenvolvimento de todos os principais planos 
de construção. Os planos são simulados com o 
Autodesk Navisworks para realçar interferências 
entre o espaço, o progresso e os recursos. Ao 
fazer isso, essas equipes podem otimizar as 
disposições e os processos de construção para 
garantir uma execução tranquila. Para peças 
com nós complexos que precisam de suporte 
interfuncional, as equipes precisaram predefinir os 
nós em uma configuração BIM e auxiliar na análise. 

Desde o início da construção, a equipe simulou mais 
de 10 planos em grande escala. O resultado é um 
grande número de arquivos de vídeo abrangendo 
métodos de construção, processos, especificação de 
equipamentos, incluindo o seguinte:

• projeto de tubulação cruzada e deslizador na 
estrutura da fundação

• despejo de concreto em grande volume

• instalação de megacolunas

• construção da estrutura composta do porão

• instalação e conexão da plataforma de 
integração de equipamentos especiais

• etapas de construção da parede de cisalhamento 
com placas de aço no centro da estrutura

• seleção e transporte de grandes equipamentos 
mecânicos e elétricos

• entrega e instalação de unidades de parede 
cortina

• instalação da coroa da torre e demolição do 
guindaste da torre. 



Isso representa uma abordagem inovadora para 
a seleção de opções de planejamento e fornece 
orientação para a construção. 

As programações de trabalho são importadas para 
o Autodesk Navisworks para desenvolver uma 
animação em que o progresso real e a programação 
automaticamente gerada são mostrados em cores 
diferentes para comparação. Isso fornece uma 
representação intuitiva do progresso do trabalho e 
do roteiro principal. 

Pré-fabricação e processamento digital 

O projeto China Zun Tower promove ativamente 
a pré-fabricação para eficiência energética e 
construção ecológica. O uso em grande escala 
de peças pré-fabricadas economiza energia, 
custos e espaço. Ao mesmo tempo, há melhorias 
significativas na qualidade e na velocidade da 
construção. Estima-se que os resíduos de construção 
caiam em 90%, enquanto os níveis de água e 
eletricidade consumidos na construção representam 
apenas 20% em comparação com os projetos 
convencionais. A construção é bem organizada, 
mesmo com o pequeno espaço disponível no local 
para a construção. 

Por exemplo:

• A tecnologia de tubos verticais pré-fabricados 
é empregada do Andar 7 até o Andar 102. Há 
instalados 222 conjuntos de tubos pré-fabricados 
que foram projetados e marcados no Autodesk 
Revit, incluindo o sistema de ar condicionado e 
o sistema de combate a incêndios. A carga de 
trabalho de soldagem no local é reduzida em 
30%, além da substancial economia na mão de 
obra.

• A equipe de decoração também pré-fabrica 
peças com formas irregulares para decoração 
fina em saguões e escritórios especiais. A 
equipe usa o Autodesk Dynamo para peças 
complexas e importa parâmetros para o CNC 
para processamento. As peças acabadas são 
montadas no espaço de fábrica antes de serem 
instaladas no local. Isso garante um progresso 
sólido, apesar do espaço limitado no local e do 
grande número de tubos e fios que precisam ser 
roteados 

Os dados de digitalização 3D são 
importados no Autodesk Recap Pro 
para gerar modelos BIM construídos 
para decoração de interiores

Digitalização 3D a laser 

As equipes de BIM usam scanners 3D a laser de 
alta precisão para digitalizar cada andar após a sua 
conclusão. Em cada andar, há até 25 estações de 
digitalização, o que garante que os resultados do 
processo sejam precisos, abrangentes e sem pontos 
mortos. A granularidade dos dados é aumentada 
para 2 mm. 

O projeto gera dados de nuvens de pontos em alto 
volume. A transmissão de informações e dados é 
um desafio formidável. É a primeira vez na China 
que um projeto usa o sistema de dados Jetstream, 
que armazena todos os dados em um servidor 
central. As equipes obtêm acesso remoto aos 
dados instalando o Autodesk Revit ou o Autodesk 
Navisworks com plug-ins no lado do cliente. Isso 
permite a participação total na digitalização 3D. 

Os dados de digitalização 3D mantêm um registro 
confiável do local de construção. A equipe de 
gestão da qualidade do projeto compara os dados 
das nuvens de pontos "reais" com os modelos de 
BIM "virtuais" e comunica os desvios. Isso ajuda a 
identificar os principais componentes com defeitos 
e problemas de qualidade, o que é fundamental 
para fazer correções em tempo hábil e melhorar a 
qualidade do projeto.



Os dados de digitalização 3D são importados no 
Autodesk Recap Pro para gerar modelos de BIM 
construídos para decoração de interiores e o guia de 
construção. Isso ajuda os subcontratados a reotimizar 
o trabalho sob as condições mais reais e atuais, além 
de assegurar a conclusão dos modelos de projeto no 
status construído. 

Trata-se também de uma abordagem inovadora à 
manutenção habilitada pelo BIM. Antes da conclusão 
da construção, é feita a digitalização dos tubos 
mecânicos e elétricos no teto e da instalação nas 
salas de equipamentos para reservar dados gráficos 
e informações de localização para operação e 
manutenção. 

Conclusão 

A equipe de construção da China Zun Tower está 
comprometida em construir o primeiro arranha-céu 
superalto do mundo com gestão BIM do ciclo de vida. 
Como chave do processo de construção, a aplicação 
BIM se expande e se aprofunda da fase de projeto até 
a fase de construção. Como fator mais importante, 
BIM foi integrado ao detalhamento do projeto, à 
gestão no local e a práticas de construção ecológicas, 
capacitando a participação total e a coordenação 
transdisciplinar. A China Zun Tower é um modelo de 
aplicação BIM em projetos complexos e de grandes 
proporções e se tornará um referencial de BIM no setor 
de AEC.

Sobre a empresa 

A CSCEC (China State Construction 
Engineering Corporation Ltd.), uma das 500 
maiores empresas do mundo, é a empresa 
chinesa que ocupa uma das posições 
de liderança no ranking de negócios de 
investimento e construção. Como importante 
subsidiária da CSCEC, o CCTEB (China 
Construction Third Engineering Bureau 
Co., Ltd.), com sede em Wuhan, é uma das 
principais empresas estatais de construção e 
instalação. Uma supergestão de projetos  
A empresa afiliada ao CCTEB oferece uma 
plataforma profissional para contratação 
geral e a gestão de projetos de alto padrão. 
A empresa foi estabelecida para consolidar a 
força competitiva em projetos de construção 
de alto padrão, bem como para promover 
o modo de gestão da contratação geral. 
De acordo com a exigência da empresa 
matriz, ela está envolvida principalmente 
na contratação geral, enquanto expande 
sua presença nas áreas de PPP e EPC.
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