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COLEOPTER PROJECT 
The COLEOPTER (COncertation LocalE pour l’Optimisation des Politiques Territoriales pour l’Energie 
Rurale) project develops an integrated approach to the energy efficiency of public buildings that links 
technical, social and economic challenges. COLEOPTER addresses two energy efficiency challenges in 
buildings: difficulties for rural municipalities to act and carry out work despite the positive local 
impact (i.e., energy savings and local employment) and a lack of awareness of building challenges, 
which leads to irrational use of energy and low renovation rates. 

The COLEOPTER approach has three components: 

1. Territorial dialogue with local actors to co-construct work plans of public buildings. 

2. Use of Building Information Modelling (BIM) as a collaborative tool to support the dialogue. 

3. Consideration of water efficiency issues along with energy challenges to better consider 

usage. 

The approach will be tested on four public buildings, three to be renovated (in Póvoa do Lanhoso, 
Portugal; Cartagena, Spain; and Creuse, France) and one new building (in Creuse, France). It will be 
replicated in Escaldes-Engordany (Andorra) to validate its transferability. 

The main contributions of the project, namely the COLEOPTER approach and the work conducted on 
the test sites, will benefit municipalities, citizens and small and medium-sized enterprises (SMEs), 
leading to better planning of energy efficiency policies and increased public and private renovation 
rates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The COLEOPTER project (SOE3/P3/F0951) is financed by the Interreg Sudoe Programme that 
supports regional development in Southern Europe, financing transnational projects through 
the European Regional Development Fund. The Programme promotes transnational 
cooperation to solve common problems in Southern Europe, such as low investment in research 
and development, weak competitiveness of small and medium-sized enterprises and exposure 
to climate change and environmental risks. 
 

Project leader Céline Seince – contact@rurener.eu 

Axis 3 Low-carbon economy 

Objective 4C1 Improving energy efficiency policies and the use of renewable energy sources in 
public buildings and housing through the implementation of networks and joint 
experimentation 

Total eligible cost  1 454 944.07 € 

ERDF Grant  1 091 208.06 € 

Duration 36 months (01/10/2019–30/09/2022) 
 

 

Partners 

RURENER 
Agência para a Energía (ADENE) 
Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y 
del Medio Ambiente de la Región de Murcia (CETENMA) 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Comunidade intermunicipal do Ave 
Ayuntamiento de Cartagena 
Município da Póvoa de Lanhoso 
Syndicat Mixte Ferme est Creuse 
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1. Introdu  
 

A tecnologia BIM (Building Information Modeling) permite que as informações de um edifício a ser 
renovado sejam compiladas num único projeto centralizado, para aproveitar todos os dados a utilizar 
nas diferentes fases do ciclo de vida do projeto e em que se aplicam todos os tipos de metodologias, 
técnicas e ferramentas que permitem simulações estruturais e energéticas, envolvendo diferentes 
stakeholders numa plataforma colaborativa. 

Os modelos 3D iniciais dos edifícios piloto serão baseados numa abordagem comum adotada para 
desenvolver o modelo BIM (elementos de construção, definição, nível de detalhe, etc.). 

2. Objetivo 
 

Este entregável descreve os trabalhos de digitalização 3D e modelação BIM do Pavilhão Desportivo 
da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso (Portugal). 

O objetivo deste documento é mostrar o processo de modelação 3D do edifício, bem como as etapas 
seguidas para sua execução. 

 

3. Fases da modela  do edif cio 
 

Para a modelação em 3D do edifício, foram utilizadas as especificações técnicas apresentadas no 
Anexo A. Estas especificações descrevem os requisitos que o modelo BIM deve atender, em termos 
de nível de detalhamento, ao processo de içamento da edificação seguindo a metodologia BIM e os 
requisitos que o software deve atender para explorar o modelo. 

O processo de levantamento do modelo 3D BIM foi realizado por uma empresa externa. Esta 
empresa usou o método de digitalização de nuvem de pontos para seu projeto 3D subsequente. 

O processo teve início em 30 de março de 2021. Nesta data foi realizada uma reunião na Escola 
Secundária de Póvoa de Lanhoso com Sr Diretor Ângelo Dias para conhecimento das instalações e 
respetiva preparação do plano de trabalhos e reconhecimento das necessidades técnicas para a 
elaboração do modelo BIM do existente.  

Nos dias 9 e 10 de abril de 2021 realizou-se o levantamento do existente e respetiva catalogação dos 
elementos para integrar no modelo BIM com recurso a 3 colaboradores e com uso dos seguintes 
equipamentos: 
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Imagem 1 - Laser scaning BLK 360 e GPS RTK S8 Plus 

 

Estes equipamentos permitiram que o trabalho ficasse georreferenciado ao datum PT-TM06/ETRS89  
e o registo efetuado por recurso ao laser scanning permitiu a criação de mais de 80 estações / pontos 
de paragem com o equipamento, para a obtenção do respetivo registo tridimensional das superfícies 
e objetos a catalogar.  

Na imagem seguinte é possível de visualizar parte destes pontos de paragem para registo. 
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Imagem 2 - Pontos de paragem para registo 

Cada ponto vermelho contém o registo de milhares de pontos com a cor correspondente da 
superfice medida conforme imagem seguinte: 

 

Imagem 3 - Pontos de paragem por superfície medida 

 

Já imagem seguinte expõe a densidade de pontos das respetivas superfícies. 
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Imagem 4 - Densidade de pontos de cada superfície 

Na seguinte imagem podemos visualizar uma secção das nuvens de pontos com a identificação dos 
pontos de registo. 

 

Imagem 5 - Secção das nuvens de pontos com a identificação dos pontos de registo 

No período de 2021/04/10 a 2021/05/10 a empresa contratada realizou a conversão do existente 
catalogado nas nuvens de pontos, para uma modelação geométrica em representação do modelo 
para a base de apoio ao projeto e, em concreto, ao processo de diálogo territorial. 
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Imagem 6 - Nuvem de pontos secionada para análise do existente 

4. Resultados do modelo 

 

Uma vez obtida a nuvem de pontos do edifício, e seguindo as especificações técnicas apresentadas 
no Anexo A, foi criado o modelo 3D, de acordo com a metodologia BIM. Esta fase do trabalho foi 
entregue aproximadamente um mês após a conclusão do trabalho de campo, com entrega de um 
arquivo RVT para a sua exploração, para ser utilizado nas fases posteriores do projeto. 

Assim, o resultado obtido é apresentado a seguir: 

4.1. Vista geral do modelo 

 

Imagem 7 - Vista geral do edifício 

 

Para além do modelo original do edifício, foi preparada também uma versão que inclui as medidas de 
melhoria propostas no relatório de diagnóstico energético realizado pela ADENE, passiveis de 
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representação no modelo de levantamento BIM, e possibilita alterações ao modelo para 
complementar em fase de conceção, projeto e manutenção em vida do edifício. Esta versão inclui as 
seguintes alterações: 

 Modelação de exemplo de uma Instalação de um sistema fotovoltaico; 

 Modelação de exemplo de uma Instalação de um sistema solar térmico; 

 Aumento da área de painéis translúcidos do telhado; 

 Possibilidade de substituir o modelo das caldeiras; 

 Possibilidade de substituição da rede visível de tubagem de água quente; 

 Possibilidade de Substituição da rede visível de tubagem de água fria; 

 Possibilidade de substituição do isolamento térmico da rede tubagem de água quente; 

 Possibilidade de substituição da bomba de recirculação por outra a definir em contexto de 

projeto; 

 Modelação e substituição de janelas; 

 Possibilidade de Colocação de isolamento térmico (ETICS) na parede exterior do edifício; 

 Modelação de exemplo com o aumento da área de painéis translúcidos do telhado;  

 Modelação dos elementos gerais para intervenção a nível estrutural; 

 Possibilidade da Instalação de um sistema de gestão de energia para fase de projeto; 

 Possibilidade da Otimização dos dispositivos de água; 

 Possibilidade de melhorar e analisar a Otimização dos sistemas de iluminação; 

 Possibilitar a melhor analise para a realização do Controlo automático da iluminação estando 

o projeto georreferenciado. 

 

 

Imagem 8 - Vista geral do edifício com as medidas de melhoria propostas no diagnóstico energético 
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4.2. P as desenhadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9 - Peças desenhadas 
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4.3. Exemplo de medidas de melhoria 

     

Imagem 10 - Modelação do existente         Imagem 11 - Proposta ADENE – Com isolamento 

 

 

4.4. Vista dos Al ados do Edif cio 

 

 

Imagem 12 – Alçado Sul 

 

Imagem 13 - Alçado Nascente 

 

Imagem 14 - Alçado Poente 
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Imagem 15 - Alçado Poente 

 

4.5. Vista em Sec  do Edif cio 

 

 

Imagem 16 – Isometria em corte 

 

Imagem 17 – Isometria em corte 
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Imagem 18 – Isometria em corte 
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ANEXO A - Especifica  as 

As especificações técnicas a considerar são: 

a. Software 

O software a utilizar será AUTODESK REVIT. Este software será utilizado devido à avaliação realizada 
pelo CETENMA, onde se entende que apresenta o melhor desempenho para a gestão e 
desenvolvimento de modelos BIM. 

O formato de trabalho será RVT. Porém, caso necessário, será permitida a utilização de um ficheiro 
de ligação diferente do AUTODESK REVIT, desde que, na ligação, não haja perda de informações 
geométricas, qualificação, localização ou características técnicas do modelo (IFC4).  

b. Realiza  da nuvem de pontos 

O objetivo deste ponto inclui a realização da nuvem de pontos dos edifícios piloto de cada território. 
Esta etapa constitui uma etapa anterior à modelação do edifício. 

A realização da nuvem de pontos será efetivada através de sessões de trabalho a serem realizadas 
pela empresa subcontratada. 

c. Model  3D 

Será realizada a modelação 3D do edifício obtendo um BIM único a partir da nuvem de pontos. 

d. Alcance e N s de informa  e detalhe. 

O alcance do modelo, de um modo em geral, será LOD 300, em consonância com o estabelecido no 
BIM FORUM 20181.  

DISCIPLINA LOD 

ARQUITETURA 300 

ESTRUTURA 300 

ARRANJOS 
EXTERIORES 

300 

Do mesmo modo, seguindo os critérios estabelecidos no BIM FORUM 2018, estabelecem-se os 
seguintes níveis mínimos de detalhe (LOD) de maneira mais específica sobre o modelo: 

 

 

 

                                                           
1
 https://bimforum.org/lod/ 

https://bimforum.org/lod/
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Tabela 1. Especificações Técnicas do Modelo. Nível de detalhe (LOD) 

ID PART LOD DEFINITION 

Architecture 

Party Wall 300 Position, thickness, typology, finishes 

Front Wall 300 Position, thickness, typology, finishes 

Soils 300 Position, thickness, typology, finishes 

False Ceilings 300 Position, thickness, typology, finishes 

Doors 300 
Position, dimensions, typologies, Ref, 

commercial information 

Windows 300 
Position, dimensions, typologies, Ref, 

commercial information 

Staris 200 Positions, dimensions, Finishes 

Furniture 300 
Positions, dimensions, typologies, 

commercial information 

Electrical Installations 

Terminal Elements 300 
Positions, typologies, circuit, 

commercial Information 

Electrical Distribution 
Box 

300 Positions, ID, circuit 

Equipments 200 
Positions, typologies, circuit, 
commercial Information, ID 

Electricals Panels 200 Positions, typologies, circuit, ID 

Circuits 100 ID 

Mechanical Installations 

Terminal Elements 300 Positions, typologies, circuit, ID 

Equipment 200 
Positions, typologies, circuit, 
commercial Information, ID 

Valves 300 Positions, typologies, circuit, ID 

Lines 100 ID 

Pipelines 100 ID 

Hydraulic Installations 

Drains 300 Positions, typologies, circuit, ID 

Trap 300 Positions, typologies, circuit, ID 

Caskets 300 Positions, typologies, circuit, ID 

 

 


