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Âmbito 

A introdução de formas avançadas de 
representação tridimensional de 
edifícios, proporcionada pelo BIM, veio 
acrescentar possibilidades avançadas ao 
desenvolvimento de projetos de 
Arquitetura e Engenharia. Decorrente 
das possibilidades introduzidas pelos 
sistemas digitais a Realidade Virtual (RV) 
proporciona a possibilidade de imergir 
em ambientes modelados. No entanto, a 
inclusão de tecnologias de realidade 
virtual em conteúdos letivos, com 
aproveitamento de modelos BIM, é 
ainda diminuta nas áreas de Engenharia 
Civil e Arquitetura. 

Finalidades  

Integrar tecnologias e equipamentos de 
visualização em realidade virtual, nos 
conteúdos letivos para permitir 
processos de aprendizagem mais 
eficazes, e simultaneamente aferir as 
vantagens e alcance da utilização destas 
tecnologias. 

Incutir uma visão crítica e preparada 
para um futuro onde estratégias de 
desenvolvimento do ambiente construído 
passarão cada vez mais por processos 
de escrutínio e simulação prévia do seu 
impacto no ecossistema.  

Criação da infraestrutura tecnológica 
que permita a abertura de uma nova 
área para a realização de dissertações e 
investigação nas Escolas envolvidas. 

Contexto 

Escola de Engenharia 

Mestrado Integrado em Engenharia Civil: 
UC BIM na Engenharia Civil: Projeto e 
Construção (4º ano/2º semestre) - 14 
alunos 

Mestrado Europeu em Modelação de 
Informação na Construção de Edifícios – 
BIM A+: UC BIM A+2 Modelling in 
Architecture and Engineering (1º ano/1º 
semestre) - 27 alunos 

Relatório do projeto (link) 

Email de contacto: 
miguel.azenha@civil.uminho.pt 

 

 

Processos 

O processo de implementação do projeto contemplou 5 fases, descritas em seguida: 
Fase 1: Aquisição dos equipamentos de realidade virtual, bem como de software comercial. 
Nesta fase foi também necessário proceder à aquisição de computadores de alto desempenho 
para ficarem alocados ao projeto. 
Fase 2: Formação no uso da tecnologia de realidade virtual.  
Fase 3: Teste na UC BIM opcional do 4º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, no 
2º semestre de 2018/2019. Nesta sessão foi pedido aos alunos que, recorrendo ao uso de 
realidade virtual, efetuassem a verificação dos modelos virtuais que haviam modelado e 
demonstrassem de que forma esta tecnologia lhes permite uma melhor perceção dos modelos 
e deteção de problemas/erros nos seus modelos. Foi possível a análise colaborativa e reunião 
virtual de duas pessoas no mesmo espaço virtual com testemunho de todos os restantes. 
Fase 4: Análise dos resultados obtidos no teste de implementação, com entrevistas aos 
alunos, onde foi confirmado o interesse e a viabilidade da metodologia para o futuro próximo. 
Foram, no entanto, identificadas dificuldades inerentes ao equipamento, cuja configuração 
ainda é algo difícil, e cuja curva de aprendizagem, apesar de relativamente rápida, ainda se 
constitui como um potencial obstáculo. 
Fase 5: Implementação da tecnologia no Mestrado Europeu em Modelação de Informação na 
Construção de Edifícios – BIM A+ através do fornecimento de acesso aos alunos e à realização 
de um workshop específico para o efeito numa das aulas da UC BIM A+2. No entanto, devido 
a algumas limitações das ferramentas, acabou por não haver adesão forte à utilização desta 
ferramenta. 

Resultados 

O projeto permitiu cumprir os objetivos de compreender as possibilidades e limitações 
inerentes ao uso de RV no apoio ao ensino. Foi possível adquirir e utilizar 2 equipamentos de 
RV conforme previsto. Com base nas entrevistas aos alunos do MIEC e do Mestrado BIM A+, 
constatou-se que, apesar de algumas dificuldades na interface, a RV melhora a perceção de 
conteúdos e processos construtivos. Foi também possível constatar um aumento dos níveis 
de motivação dos alunos, tendo em conta a modernidade dos métodos utilizados no apoio ao 
ensino. O conhecimento e literacia neste contexto por parte da equipa permite que 
implementações de iniciativas futuras se possam fazer de forma célere, com base nas 
aprendizagens que possibilitadas por este projeto IDEA. É também de assinalar a posição de 
destaque que o projeto permitiu à UMinho adotar nesta área, que ainda dá os primeiros passos 
a nível nacional e até internacional. Foi também possível facilitar e promover uma nova linha 
de investigação ligada a realidade virtual na indústria da construção na UMinho. 
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