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Arquivo IFC 

O arquivo IFC tem sido uma verdadeira revolução no mundo AECO, pois representa 

uma linguagem comum para todos os atores envolvidos no ciclo de vida da obra. 

Mas o que é um arquivo IFC? Para que serve? E como está estruturado? 

Aqui vamos responder a essas questões, te dando a oportunidade de conhecer também 

o aspecto prático do assunto, ou seja, como o arquivo IFC pode te ajudar no trabalho 

diário. 

O que é um arquivo IFC? 

Para responder à pergunta "O que é o IFC?", é preciso voltar atrás e ilustrar o conceito 

do BIM. 

BIM é o acrônimo de “Building Information Modeling” (Modelo de Informações de um 

Edifício), e foi definido pelo NIBS - National Institutes of Building Science como 

"representação digital das características físicas e funcionais de um objeto". 

O BIM é uma metodologia operacional, não apenas uma ferramenta. Ele tem que ser 

identificado como o processo de digitalização de uma construção, que se serve de um 

modelo informativo digital que contém todas as informações conectadas ao seu ciclo de 

vida: projeto, realização, gerenciamento, manutenção, demolição. 

Entre as características fundamentais da metodologia BIM, realça-se a facilidade 

de cooperação entre os atores envolvidos ao longo das várias fases do ciclo de vida 

de um edifício, para adicionar, extrair, atualizar ou alterar as informações do modelo. 

Eles são: 

 projetista arquitetônico, que define funções, formas e geometria até chegar ao 

modelo 3D; 

 projetista estrutural, que especifica e calcula os elementos estruturais; 

 responsável pela segurança, que analisa e prevê as possíveis criticidades durante 

as fases de execução; 

 responsável pela manutenção, que define e aprofunda os aspetos técnicos da 

construção, a serem monitorados ao longo de sua vida. 

Tudo isso exige um formato padrão que permita interoperabilidade e intercâmbio dos 

dados de forma segura, sem erros ou perdas de informações: isso é o objetivo 

do formato IFC. 

Resumindo, o IFC é um formato aberto que virou padrão internacional, necessário 

para a troca de modelos e conteúdos informativos dentro de um grupo de projeto e entre 

softwares diferentes, durante todas as fases de projeto, execução, gerenciamento e 

manutenção. 
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Interoperabilidade em um sistema fechado e aberto 

 

Características do formato IFC 

Como já mencionamos, o IFC é um formato de arquivo aberto e neutro, criado pela 

buildingSMART International para apoiar a interoperabilidade entre os aplicativos que 

trabalham dentro do setor da construção e certificado como padrão internacional 

oficial ISO 16739:2013. 

O IFC, inicialmente gerado como formato de arquivo de intercâmbio aberto e 

interoperável, consegue cumprir várias necessidades. Simplificando, o IFC não é 

apenas um formato de intercâmbio, mas um esquema, ou seja, uma estrutura de dados: 

o esquema IFC pode ser imaginado como um "sistema de armazenamento" para 

organizar e transportar dados digitais. 

Confira de forma detalhada as características desse esquema. 

Arquivo de intercâmbio 

É possível considerarmos o IFC como um arquivo de intercâmbio, pois permite 

transferir geometrias e informações mantendo inalterada a estrutura total e das partes 

individuais: os objetos terão uma localização precisa no espaço e serão diferenciados 

entre si por categorias, características e função. 

Modelo de dados 

Modelo de dados diz respeito à estrutura teórica associada ao modelo que permite seu 

gerenciamento, ou seja, a capacidade de dividí-lo e montá-lo de diferentes formas, 

dependendo de um uso específico. 

Os critérios básicos da estrutura do modelo de dados são os seguintes: 

 através do filtro de dados, é possível escolhermos os componentes para o 

intercâmbio. Conforme o objetivo, é preciso adicionar apenas informações e 

geometrias essenciais; 

 através das propriedades, relatamos as informações que integrarão os objetos do 

modelo e a relação que vai ligá-las entre si; 

 os atributos identificam as características que os objetos na cena devem ter. 
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Armazenamento 

Os dados devem ser utilizáveis por vários operadores e por um período bastante amplo: 

desse modo, o formato aberto IFC é acessível a qualquer pessoa, independentemente 

do software adotado e de sua versão, agora e após dezenas de anos. O 

armazenamento do arquivo IFC, além de sua conservação, deve garantir sua fácil 

consulta. Portanto, os dados do modelo devem ser estruturados e os mesmos modelos 

serão identificados de acordo com o uso e a função. 

Esquema dados 

O IFC é um esquema de dados que atribui um nome e relacionamentos entre os objetos 

para torná-los legíveis de forma intercambiável por softwares diferentes, além de 

otimizar o próprio sistema de armazenamento . 

Resumindo: 

 os modelos IFC incluem dados geométricos e não geométricos; 

 os modelos IFC contêm a geometria do edifício e os dados associados a seus 

elementos; 

 exportando os dados de um projeto realizado com ferramentas BIM usando um 

arquivo IFC, os dados são transferidos de um aplicativo para outro; 

 formato IFC é aberto, livre e bem documentado. Fornecendo uma interface IFC para 

exportação e importação, em conformidade com o padrão IFC, os fornecedores de 

aplicativos de software garantem a interoperabilidade com centenas de outras 

ferramentas e aplicativos BIM. 

Como funciona o formato IFC 

O formato IFC é um modelo de dados padrão, que descreve: 

 identidade e semântica: objeto, nome, função; 

 características: material, cor, propriedade; 

 relações entre: 

o objetos (por exemplo, paredes, lajes, janelas) 

o conceito abstrato (por exemplo, performance e estimativa de custos) 

o processos (por exemplo, instalação e montagem) 

o pessoas (por exemplo, proprietários, projetistas, contratantes, gerentes). 

O esquema IFC consegue definir elementos de edifícios, produtos pré-fabricados, 

sistemas mecânicos/elétricos e até modelos mais abstratos para análise estrutural, 

análise energética, divisão de custos, planejamento do trabalho e muito mais. O 

esquema IFC define as classes de objetos e os relacionamentos entre eles. 

Do ponto de vista técnico, digamos que as classes foram concebidas para descrever os 

componentes de um edifício - instalações, espaços, áreas, mobiliário, elementos 

estruturais - incluindo as propriedades específicas de cada objeto, como: posição, 

forma, características físicas e mecânica, conexões com outros objetos, desempenho 

energético, segurança, custo, solicitação de manutenção. 

Para compreender melhor, apresentamos um exemplo prático: 

 a janela é uma classe divisível em vários tipos de janela; 

 a janela pertence ao domínio edifício; 
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 dentro do projeto atual e de outros, o tipo reconhece a janela, seu conjunto de 

propriedades e suas características; 

 cada tipo pode corresponder a un número de instâncias, que representam 

a entidade modelada e presente dentro do item; 

 as instâncias podem possuir atributos e propriedades. 

O IFC também define as relações entre os elementos construtivos, ou seja: 

 as relações que descrevem o papel dos componentes da construção dentro do 

edifício; 

 as relações que abrangem a configuração espacial (por exemplo, o sítio é 

composto por edifícios, níveis, espaços...); 

 as relações que ligam a posição dos elementos dentro de sistemas úteis para 

gerenciamento e manutenção. 

O próprio esquema IFC pode ser expresso por vários formatos de arquivos: 

frequentemente, por STEP como IFC-SPF, mas também por XML ou arquivo ZIP. 

 IFC-SPF é um formato de texto na linguagem de modelagem de dados EXPRESS. 

Tem tamanho compacto e é o formato IFC mais utilizado. 

 IFC-XML é um formato na Linguagem de Marcação Extensível XML. Apesar do XML 

ser uma linguagem de programação bem comum, o IFC-XML possui tamanho maior 

do que o IFC-SPF, e é portanto menos comum. 

 IFC-ZIP é um formato comprimido ZIP do arquivo IFC-SPF. Um arquivo .ifcZIP 

geralmente consegue comprimir um .ifc até 60-80% e um .ifcXML até 90-95 %. 

As especificações do programa já sofreram vários ciclos de desenvolvimento desde seu 

início em 1995: desde IFC1 até o atual IFC4 já passaram mais de doze iterações, 

incluindo as versões ifcXML e IFCzip. Apesar do IFC4 ser lançado oficialmente em 

março de 2013, levaram anos antes dessa versão ser implementada nos softwares do 

setor. 

 

A progressão do formato IFC 
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As vantagens do IFC 

Fica claro que a principal vantagem oferecida pelo formato IFC é a colaboração entre os 

vários atores envolvidos no processo de construção, permitindo o intercâmbio de 

informações através de um formato padrão. Isso significa maior controle e qualidade, 

redução de erros, economia de custos e de tempo, dados e informações consistentes na 

fase de projeto, execução, gerenciamento e manutenção. 

IFC openBIM 

De acordo com o que é relatado no site buildingSMART International, o termo openBIM 

refere-se a "uma abordagem universal à colaboração para o projeto e a execução de 

edifícios com base em padrões e fluxos de trabalho abertos". 

O objetivo fundamental do openBIM é facilitar a troca de dados entre todos os atores 

envolvidos na criação de um modelo BIM que cubra todos os campos de aplicação 

possíveis: do projeto à execução, do funcionamento do edifício à demolição e à 

reciclagem dos componentes e materiais no final do ciclo de vida do edifício. 

Um requisito essencial para o openBIM é o uso de formatos de dados abertos e neutros: 

o formato IFC é a solução mais praticada para o openBIM. 

Arquitetura de um modelo IFC 

IFC define um modelo composto por centenas de entidades organizadas 

hierarquicamente. 

As entidades podem ser: 

 elementos de construção, como IfcWall (parede), IfcWindow (janela), IfcDoor 

(porta) 

 elementos geométricos, como IfcExtrudedAreaSolid (extrusão de um sólido de 

uma área) 

 estruturas de base, como IfcCartesianPoint (pontos cartesianos). 

O IFC está baseado em 3 conceitos fundamentais, que representam a própria estrutura: 

 IfcObjectDefinition define as entidades (objetos). 

 IfcRelationship define as relações entre entidades. 

 IfcPropertyDefinition define as propriedades associadas às entidades. 

Neste artigo, vamos apresentar as entidades. Os próximos artigos vão se focar em: 

1. IfcObjectDefinition 

2. IfcRelationship 

3.  IfcPropertyDefinition 

 

https://www.buildingsmart.org/
https://biblus.accasoftware.com/ptb/arquivo-ifc-e-sua-arquitetura-ifcpropertydefinition/
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 Gráfico da composição do esquema de dados IFC 

 

 

IfcObjectDefinition 

A classe IfcObjectDefinition encerra todos os objetos que descrevem integralmente 

um artigo da construção. 

A palavra objeto, neste sentido, diz respeito a uma entidade abstrata ou concreta que 

representa a descrição de uma parte da construção que visamos digitalizar. 

Conheça alguns exemplos. 

IfcObject pode conter: 

 objetos físicos e tangíveis, como paredes, vigas ou coberturas; 

 objetos físicos e existentes, como espaços ou objetos conceptuais como grelhas 

ou fronteiras virtuais; 

 processos, como tarefas, controles, itens de custo, atores envolvidos no processo 

de projeto, etc. 

De forma detalhada, o esquema detecta 6 conceitos fundamentais, diretamente ligados 

à classe IfcObject: 

1. IfcActor define todos os atores envolvidos no processo de construção. Aprimora 

a detecção dos atores, permitindo incluir informações como nome, endereço, órgãos 

e papeis. 

2. IfcControl  representa, abstratamente, todos os conceitos controlando ou 

limitando a utilização de produtos, processos ou recursos, ou seja, os vínculos de 

projeto. Nessa classe, por exemplo, encontram-se os elementos que afetam o 

planejamento do projeto: 

 pedidos do cliente 

 custos 

 regulamentação e normas 

 prazos de entrega 

3. IfcGroup constitui a generalização de um grupo. Um grupo é uma coleta lógica de 

objetos que não possui posição própria nem pode conter própria representação de 

forma. Portanto, um grupo é uma agregação topológica: por exemplo, dentro dele é 
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possível associar uma seleção de elementos de uma quadro estrutural ordenados 

conforme uma direção. 

4. IfcProcess representa atividades, eventos e procedimentos ao longo do tempo. 

IfcProcess  é considerado uma única atividade ou evento, que: 

 é ordenado ao longo do tempo; 

 possui sequencialidade em relação a outros processos; 

 transforma uma entrada em uma saída. 

5. IfcResource contém as informações para representar os custos, o planejamento 

e outras formas de um recurso afetar um processo. Por exemplo, equipamentos para 

construção (veículos, equipamentos para a movimentação do terreno) não 

modeladas dentro do IFC podem ser considerados  IfcResource, visando avaliar 

os custos. 

6. IfcProduct envolve qualquer entidade que pode ser relacionada com um 

contexto geométrico ou espacial. Cada entidade possui uma posição específica no 

espaço quando lhe for atribuída uma representação geométrica, tanto em relação a 

outras entidades como também ao sistema de coordenadas do projeto. Além de 

entidades reais,IfcProduct até inclui elementos não físicos (grelhas, anotações, 

ações estruturais). 

 

 

 Arquitetura arquivo IFC | Gráfico subdivisão IfcObjectDefinition 
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IfcProduct 

O IfcProducté a classe base para todas as entidades de um projeto e é constituída por 

elementos espaciais, físicos, de análise estrutural, etc. Os produtos podem estar 

associados a materiais, representações de forma e a uma posição no espaço. 

Os elementos incluem: 

 IfcSite (local) 

 IfcBuilding (edifício) 

 IfcBuildingStorey (andares do edifício) 

 IfcSpace (espaço) 

Os elementos físicos de construção podem incluir: 

 IfcWall (parede) 

 IfcBeam (viga) 

 IfcDoor (porta) 

 IfcWindow (janela) 

 IfcStair (escada) 

 

 

 Architettura file IFC | Diagramma ripartizione classe IfcProduct 

 

Segue imagem explicativa para visualizarmos o IfcProduct da entidade janela e as 

relativas propriedades dentro de uma tela do usBIM.viewer+. 

 

https://www.accasoftware.com/ptb/visualizador-ifc
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Software usBIM.viewer+ | Detecção de um IfcObject (IfcWindow) e das propriedades dele 

IfcRelationship 

IfcRelationship descreve as diferentes tipologias de relações. 

Existem 5 tipos de relações fundamentais dentro do modelo IFC, subtipos da classe 

IfcRelationship: 

1. IfcRelConnects é uma relação de ligação que conecta os objetos com base em 

alguns critérios. Por exemplo, uma laje ligada a uma viga, ou uma parede divisória 

que está em um pavimento. 

2. IfcRelAssociates detecta fontes externas de informações e associa elas para 

objetos ou definições de propriedades. A relação de associação é unidirecional. Por 

exemplo, uma biblioteca IFC externa onde foi definido o objeto, ou as informações 

sobre classificação de um espaço específico dentro de um edifício. 

3. IfcRelDecomposes define o conceito geral de elementos compostos ou 

decompostos. As decomposições implicam uma dependência, ou seja, a definição 

do conjunto depende da definição das partes, e as partes dependem da existência 

do conjunto. Por isso, um item de custo pode estar compreendido em outros, bem 

como um quadro estrutural é um conjunto de vigas e colunas. 

4. IfcRelDefines permite a uma instância herdar as propriedades de uma outra. Por 

exemplo, janelas diferentes dentro do modelo IFC podem pertencer ao mesmo tipo 

(mesmo catálogo ou produtor), então é possível compartilhar essas informações 

entre as instâncias. 

5. IfcRelAssigns esclarece as relações que se criam quando um objeto precisar dos 

serviços de outro. Por exemplo, pode-se atribuir um recurso específico a um objeto. 

 

Cada um desses 5 tipos está ramificado em relações adicionais (árvores subtipos) entre 

objetos, tipos, propriedades, etc., como mostrado pelo gráfico: 
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As 3 telas do usBIM.viewer+ proporcionam alguns exemplos de relações: 

 a primeira tela mostra a forma como IfcRelAggregates estabele a relação entre 

IfcBuilding (edifício) e todos os andares em que está subdividido, ou seja, 

IfcBuildingStorey; 

 a segunda tela mostra a forma como 

IfcRelContainedInSpatialStructure relaciona IfcBuildingStorey com 

todas as entidades que pertencem a ele; 

 a terça rela realça que IfcRelConnectsPathElements põe em contato entre si 

as duas entidades contíguas (paredes) contidas em IfcWallStandardCase. 

 

 

IfcRelAggregates | Relação IfcBuilding com todos os andares do IfcBuildingStorey 

 

https://www.accasoftware.com/ptb/visualizador-ifc
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IfcRelContainedInSpatialStructure | Relação IfcBuildingStorey com todas as entidades que pertencem a ele, ou seja, 
IfcDoor, IfcWallStandardCase, IfcSlab, IfcWindow  

 

 

 

 

 

 IfcRelConnectsPathElements | a relação entre duas entidades contíguas contidas no IfcWallStandardCase 

 

IfcPropertyDefinition 

IfcPropertyDefinition permite generalizar todas as propriedades que podem ser 

atribuídas aos objetos. Essa generalização permite definir conjuntos de propriedades ou 
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de tipos de objetos (type object). As propriedades definem as informações 

compartilhadas entre várias instâncias de objetos. 

A partir dessas propriedades, criam-se as seguintes: 

 IfcPropertySetDefinition, que permite a generalização do conjunto de 

propriedades; 

 IfcPropertySet, que representa o recipiente que contém todas as propriedades, 

definidas e classificadas por meio do nome. Os conjuntos de propriedades são 

relacionados aos objetos(IfcObject) por meio da relação 

IfcRelDefinedByProperties; 

 IfcProperty, que define a generalização dos tipos de propriedades a serem 

associadas aos objetos IFC, e depende de um conjunto de propriedades. 

 

 

 Arquitetura arquivo IFC | Gráfico da árvore IfcPropertyDefinition 

 

 

IfcProperty é dividido em: 

 IfcComplexProperty, utilizado para definir propriedades complexadas a serem 

gerenciadas dentro de um conjunto de propriedades; 

 IfcSimpleProperty, que classifica as propriedades atribuídas para cada objetos. 

Os subtipos de IfcSimpleProperty estabelecem as várias maneiras para 

configurar um valor da propriedade. 
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Arquitetura arquivo IFC | Gráfico descrição IfcSimpleProperty 

IfcSimpleProperty 

A IfcSimpleProperty se ramifica em 6 subtipos diferentes, que já vamos ver. 

 

IfcPropertySingleValue 

É possível atribuir um valor específico para esta propriedade, que é composta pelos 

elementos: 

 Name 

 Nominal Value 

 Type (através do IfcValue) 

 Unit 

Por exemplo, se quiser descrever as propriedades de uma porta produzida pelo 

"Produtor A" com espessura de 4 cm e transmitância térmica de 2,6w/(m² K), 

conseguimos: 

 Esquema exemplo do IfcPropertySingleValue 

 

IfcPropertyEnumeratedValue  

IfcPropertyEnumeratedValue define uma propriedade cujo valor foi definido a partir 

de lista de valores enumerados. A lista se encontra dentro da classe 

IfcPropertyEnumerated, que representa o subtipo IfcPropertyEnumeratedValue. 

É composta pelos elementos: 



Arquivo IFC - ACCA software - Whitepaper 
 

 

18  

 

 Name 

 Value (EnumerationValue) 

 Type 

 IfcPropertyEnumeratio 

conforme imagem abaixo. 

 Esquema exemplo do IfcPropertyEnumeratedValue 

 

IfcPropertyBoundedValue 

Define uma propriedade que possui dois valores limite: o primeiro valor diz respeito ao 

limite superior, enquanto o segundo trata do limite inferior. 

É composta pelos elementos: 

 Name 

 UpperBoundValue 

 LowerBoundValue 

 Type 

 Unit 

Essa propriedade detecta, por exemplo, os limites de gabarito ou de peso de um objeto 

a ser transportado para um ponto do canteiro de obra. 

 Esquema de exemplo do IfcPropertyBoundedValue 

 

IfcPropertyTableValue 

Define uma propriedade à qual estão atribuídos dois elencos de valores, que compõem 

uma tabela com duas colunas. Os valores da primeira coluna definem o âmbito de 

aplicação dos valores da segunda. 

É composta pelos elementos: 

 DefiningValues 

 DefiningValueType 

 DefingUnit 

Por exemplo, através de uma tabela é possível indicar os valores da perda de 

transmissão sonora dentro de um certo intervalo. 
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 Esquema exemplo do IfcPropertyTableValue 

 

IfcPropertyReferenceValue 

Atribui um valor à propriedade através de uma ligação com propriedades complexas, 

pré-definidas dentro do esquema IFC. 

 

IfcPropertyListValue 

Define uma propriedade à qual foram atribuídos vários valores, tomados de um elenco 

preciso e ordenado: a ordem de visualização dos valor é significativa. Cada valor dentro 

do elenco é único e não é possível duplicá-lo. 

É composta pelos elementos: 

 Name 

 ListValue 

 Type 

 Unit 

Por exemplo, essa propriedade permite indicar as dimensões, dentro de um certo 

elenco, a serem atribuídas para realizar um item específico. 

 Esquema exemplo IfcPropertyListValue 

 

MVD (Model View Definition) 

As MVD representam subgrupos do esquema IFC definidos pela buildingSMART 

International e reúnem informações úteis para fluxos de trabalho ou finalidades 

específicos. 

Essas visualizações acabam sendo muito úteis, uma vez que agilizam a troca de dados 

e impedem compartilhar informações inúteis ou redundantes. O esquema seguinte dá 

bem a entender a complexidade do esquema IFC, e mostra como uma MVD especifica 

consegue simplificar o esquema, utilizando as informações úteis para um determinado 

fim. 
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 Representação esquemática da MVD 

 

Portanto, a MVD é uma visualização filtrada que mostra uma parte (ou todas) as 

informações do esquema. 

Suponhamos ter um modelo geral de um edifício, ou seja, um gêmeo digital: podemos 

realizar uma simulação dele através de uma federação de modelos. Imaginamos as 

diferentes MVDs aplicadas ao modelo federado, conseguindo: 

 modelo estrutural; 

 modelo arquitetônico; 

 modelo das instalações MEP. 

Fica evidente que a MVD não trata de aplicativos e de produtos das software houses, e 

sim de dados: isso devido à exigência de evitar a perda de informações durante a troca 

de dados entre os tantos softwares internacionais. 

 

MVD e certificação dos softwares 

A MVD também serve para a certificação dos softwares que conseguem controlar 

alguns processos: buildingSMART emite uma certificação sempre que um software 

conseguir gerenciar corretamente o conjunto das classes presentes no esquema IFC e 

inclusas dentro de uma certa MVD. 

Conheça todos os softwares certificados pela BSI. 

 

https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/
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 Softwares certificados conforme as várias MVDs MVD 

 

Como se pode observar da lista dos softwares, cada software traz consigo: 

 versão do esquema (es: IFC 2x3); 

 MVD-exchange/requirement (es. CV 2.0 arch); 

 importação/exportação; 

 data; 

 link de um relatório com as especificações dos testes realizados para obter a 

certificação. 

IFC e sistemas de classificação na construção 

Um sistema de classificação, para ser válido, necessita possuir os seguintes requisitos: 

 estabilidade: deve ser aplicável em qualquer contexto sem sofrer alterações 

substanciais; 

 flexibilidade: deve ser expansível adicionando novas peças. 

Aristóteles foi o primeiro a introduzir um sistema de organização do conhecimento: 

abordou a classificação dos seres vivos, dividindo eles em dois grupos principais, 

plantas e animais, por sua vez divididos em subgrupos. O filósofo pode, portanto, ser 

considerado o primeiro taxonomista (do grego taxis, ordenamento e nomos, norma ou 

regra), pois organizou as informações em uma estrutura hierárquica. 
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Hoje, de maneira mais geral, o termo taxonomia indica qualquer organização de 

entidades ou conceitos colocados hierarquicamente em uma estrutura em forma de 

árvore: a categoria mais geral é representada pelo nó raiz; partindo desse nó e 

passando pelas categorias pai até às subcategorias filhas, é possível acessar os nós 

folhas representando os objetos em detalhe. 

Os objetos podem ser agrupados conforme 2 modelos organizacionais: 

 classificação hierárquica-enumerativa; 

 classificação analítica-sintética (ou facetada). 

 

Sistema de classificação hierárquico-enumerativo 

O sistema hierárquico-enumerativo é um sistema de classificação mais tradicional 

baseado na taxonomia: através de uma estrutura hierárquica rígida e unidimensional 

com forte desenvolvimento vertical, cada elemento é classificado em uma única 

categoria. Todas as categorias estão ligadas entre si através de uma organização de 

subconjuntos, como em um jogo de caixas chinesas. 

Cada elemento classificado possui uma posição única nessa hierarquia e pode ser 

encontrado através de um caminho gradual, que vai do conjunto mais geral de 

elementos aos conjuntos mais específicos: alguns exemplos desse tipo de classificação 

podem ser árvores genealógicas ou a divisão de livros em capítulos, subcapítulos, 

parágrafos, frases, palavras e letras. No entanto, esse sistema implica alguma rigidez e 

dificuldade para alterar e adicionar elementos. 

 

 

IFC e sistemas de classificação na construção | Esquema hierárquico enumerativo em forma de árvore 
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A classificação analítica-sintética (ou facetada) 

Este sistema de classificação é mais elástico, pois substitui o sistema enumerativo e 

hierárquico por uma metodologia feita de esquemas flexíveis e abertos com 

desenvolvimento horizontal, mais facilmente adaptáveis no caso de alterações 

subsequentes. 

Na classificação analítica-sintética, o objeto a ser catalogado deixa de ser descrito por 

uma única característica principal, que o representa e determina sua localização em um 

local específico na hierarquia de dados, e passa a ser identificado simultaneamente por 

várias características não sobrepostas, chamadas de "facetas" (do termo inglês facets - 

facetas). Tudo isso resulta em um sistema aberto, que pode ser enriquecido por novas 

características descritivas do objeto. 

Esse objeto descrito mais amplamente é identificável, de maneira fácil, por vários 

acessos de pesquisa fornecidos por um único recurso ou pela agregação de vários 

recursos. 

 

 Exemplo de classificação facetada 

 

IFC e sistemas de classificação na construção 

Em tempos pré-digitais, houve inúmeras tentativas de codificar os sistemas de 

classificação da informação e dos dados na indústria da construção; às vezes, essas 

tentativas respondiam melhor ao modelo hierárquico-enumerativo do que ao modelo 

"facetado", ou costumavam incluir os dois. 

Neste artigo de aprofundamento, focamos nos sistemas de classificação mais 

conhecidos, tais como: 

 SfB (Samarbetskommitten for Byggnadsfragor) 

 UniFormat; 

 MasterFormat. 
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O plano de classificação SfB 

A primeira elaboração do plano de classificação SfB (Samarbetskommitten for 

Byggnadsfragor), a pedido do comitê de coordenação da construção sueca, remonta 

aos anos '40. Atualizado e desenvolvido nos anos seguintes, este plano de classificação 

e codificação para a indústria da construção foi exportado para vários países europeus, 

incluindo a Itália desde 1983. 

A maneira de trabalhar do plano SfB pode ser definida como "facetada": cada parte ou 

componente do projeto pode ser dividida em quatro níveis de leitura, chamados de 

"tabelas". 

TABELAS CLASSIFICAÇÃO 
 

CÓDIGO 

Tabela 0 

(Ambiente natural e 
construído) 

Planejamento 
territorial e 
tipologias de 
construção 

  Par de números 

Tabela 1 

(Elementos de 
construção) 

Partes do edifício 
Em função e 
conforme ordem de 
sua realização 

Par de números entre 
parênteses 

Tabela 2 

(Atividades de 
construção) 

Tipos de serviço 

Em relação ao 
aspecto físico dos 
materiais necessários 
para realizá-los 

Letra maiúscula 

Tabela 3 

(Recursos de 
construção) 

 Tipos de material 
Em relação a sua 
natureza 

Letra minúscula + número de 
1 a 9 

Tabela 4 

(Atividades e 
requisitos) 

Atividades de 
construção e uso 
de recursos 

  
Letra minúscula entre 
parênteses 

 

A cada característica, que pertence a uma das 4 tabelas, é atribuído um código. 

Essa atribuição torna a identificação de sujeitos e ações mais evidentes, enquanto a 

possibilidade de associar as tabelas entre si abre o caminho para novas possíveis 

combinações para a classificação de dados. 

 

UniFormat 

O UniFormat nasceu na América em 1973 como ferramenta para classificar elementos 

de construção e relacionadas tarefas. Este sistema de classificação está baseado em 2 

elementos: 

 a estrutura da classificação é hierárquica-enumerativa; 

 os objetos classificados são escolhidos com base na relação incidência de 

custo/frequência de uso. 

A classificação de UniFormat está baseado em três níveis principais de objetos: 
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 nível 1, inclui os principais grupos de objetos (fundações, paredes e partições); 

 nível 2, prevê a divisão do primeiro nível em subgrupos; 

 nível 3, especifica os objetos contidos no segundo nível. 

Aqui está a tabela com algumas das categorias do sistema de classificação UniFormat. 

 

Level 1 

Major Group Elements 

Level 2 

Group Elements 

Level 3 

Individual Elements 

A - Substructure 

A10 - Foundations 

A1010 - Standard Foundations 

A1020 - Special Foundations 

A1030 - Stab on Grade 

A20 - Basement construction 

A2010 - Basement Excavation 

A2020 - Basement Walls 

B - Shell (involucro) 

 

 

 

 

 

B10 - Super Structure 

B1010 - Floor Construction 

B1020 - Roof Construction 

B20 - Exterior Enclosure 

  

B2010 - Exterior Walls 

B2020 - Exterior Windows 

B2030 - Exterior Doors 

B30 - Roofing 

B3010 - Roof Coverings 

B3020 - Roof Openings 

C - Interiors C10 - Interior Construction C1010 - Partitions 

Etc.     

 

A tabela utiliza cores diferentes para representar a subdivisão dos elementos, da 

categoria maior até o elemento em detalhe: a categoria Substructure (subestrutura) é 

marcada com uma letra maiúscula A e é especificada nas duas subcategorias 

Foundations (fundações) e Basement construction (porão); a subcategoria das 

fundações é marcada com o código A10, incluindo o elemento individual Standard 

Foundations (fundações padrão) identificado com o código A1010. 

Outros sistemas de classificação também costumam associar um código alfanumérico a 

cada elemento, de acordo com o nível específico de informação, mas o UniFormat tem o 

mérito de levar em conta a eficiência analítica do aspecto econômico do processo de 

produção. 
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A imagem abaixo mostra como classificar qualquer entidade (no caso, um telhado) de 

um modelo IFC: tente você mesmo classificar os elementos de um modelo 3D (IFC, 

DWG, SKP, etc.), utilizando gratuitamente o usBIM.viewer+. 

Você só precisa abrir o arquivo desejado, (baixe aqui um arquivo de exemplo) e 

selecionar o botão "Edit" na seção "Classification" da faixa de opções. 

 

 

IFC e sistemas de classificação na construção | Exemplo de classificação UniFormat com usBIM.viewer+ 

 

 

MasterFormat 

MasterFormat foi publicado em 1963 e atualizado em 1974 pelos Institutos de pesquisa 

norte-americanos CSI (Construction Specification Institute) e pelo CSC (Construction 

Specification Canada): atualmente, ele é o sistema de classificação na indústria da 

construção mais utilizado nos EUA e no Canadá. 

Esse sistema possui uma estrutura hierárquica e, embora seja dividido em grupos e 

subgrupos, estes últimos não são numerados; pelo contrário, acabam sendo numeradas 

"divisões" associadas aos subgrupos. Por sua vez, cada divisão possui "seções" 

marcadas por um número de seis dígitos, que pode ser expandido sem alterar a ordem 

geral de todo o sistema. 

 

 

https://www.accasoftware.com/ptb/visualizador-ifc
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/acca.biblus.downloads/International/IFC/IFC%20project.zip
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Specifications Group   

General Requirements 
Subgroup 

  

  Division 01 - General Requirements 

Facility Construction 
Subgroup 

  

  Division 02 - Existing Conditions 

  Division 03 - Concrete 

  Division 04 - Masonry 

  Division 05 - Metals 

  Division 06 - Wood, Plastics and Composites 

  Etc. 

Process Equipment Subgroup   

  Division 40 - Process Integration 

  Division 41 - Material Processing and Handling          Equipment 

  Division 42 - Process Heating, Cooling, and Drying Equipment 

  Etc. 

 

 

 IFC e sistemas de classificação na construção | Exemplo de classificação UniFormat com usBIM.viewer+ 
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A norma ISO 12006-2 

Finalmente, a ISO 12006: a mãe de todos os sistemas de classificação na construção. A 

primeira versão da ISO12006 foi elaborada pela International Organization for 

Standardization (Organização Internacional de Padronização) e publicada quando ainda 

não existiam sistemas internacionais de padronização de sistemas de classificação. 

Revisada posteriormente, acompanhando o progresso tecnológico e o desenvolvimento 

de diferentes sistemas de classificação, a ISO 12006-2 visa criar tabelas que permitam 

classificar tipos, elementos e relações de acordo com uma especialização específica. 

Essas tabelas descrevem todo o processo de construção de um edifício, desde a fase 

de projeto até a realização e manutenção. Aqui estão algumas dessas tabelas: 

 

A.1 Construction entities (by form) 

 Buildings 

 Pavements/landscaping 

 Tunnels (and other underground constructions) 

 Embankments, retaining walls, dams 

 Tanks, silos, etc. 

 Bridges, viaducts, etc. 

 Towers, masts, superstructures 

 Pipes, ducts, cables 

A.2 Construction entities (by function or user activity) 

 Hospital buildings 

 Health centre buildings 

 Footbridges 

 Airport terminal buildings 

 School buildings 

 Etc. 

A.3 Construction complexs (by function or user activity) 

Elementos de detalhe 

A.7 Elements (by characteristic predominating function of the construction entity) 

 Floors 

 Roofs 

 Columns 

 Etc. 

A.8 Designed elements (element bytype of work) 

Relações e atores envolvidos no processo de construção. 

A.10 Management processes (by type of process) 

 Administrative management 

 Financial management 

 Marketing/sales management 

 Etc. 

http://biblus.accasoftware.com/ptb/pelo-cen-tres-novos-padroes-para-o-bim-building-information-modeling/
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A.15 Construction agents (by discipline) 

 Clients 

 Architects 

 Civil engineers 

 Etc. 

A metodologia de classificação da ISO12006-2 consiste em uma estrutura hierárquica 

que se desenvolve gradualmente, a partir de informações mais gerais até aquelas mais 

detalhadas. Porém, a ISO12006-2 ainda se limita a fornecer princípios básicos, 

constituindo então um sistema de classificação operacional e incompleto atualmente 

não utilizado nos padrões BIM, salvo como base. 

 

IfcClassificationReference: IFC e sistemas de classificação na construção 

O padrão IFC também usa ferramentas de classificação de dados para comunicar 

informações úteis no processo de construção e não veiculadas pela linguagem padrão: 

é evidente que, em muitos casos, pode ser necessário adicionar informações ao 

modelo, implementando os dados já presentes. Para fazer isso, é precisa uma 

linguagem não codificada pelo padrão IFC, e o vocabulário adotado deve ser 

concordado e compartilhado entre todos os envolvidos ao longo de todas as fases. 

A classe IfcClassificationReference é uma forma de classificação "leve" que 

permite dividir o edifício em partes de acordo com o tipo de classificação adotado. 

Este sistema visa também melhorar a leitura do modelo, adicionando detalhes às 

entidades e conseguindo selecionar elas com base em vários critérios: por exemplo, se 

formos atribuir classificação diferente às janelas de uma folha e àquelas de duas folhas, 

vamos conseguir selecionar as duas de jeito diferente e obter uma imagem mais 

detalhada das informações relacionadas aos objetos “janela”. 

Como exportar o próprio arquivo DWG para o arquivo aberto IFC 

Para exportar um arquivo DWG para o arquivo aberto IFC, siga estes passos: 

1. Baixe gratuitamente e instale usBIM.viewer+  

2. Escolha o comando Criar documento a partir de arquivos 3D 

3. Selecione o modelo 3D a ser exportado 

4. A partir da barra de ferramentas, clique em Exportar IFC. 

 

Vídeo sobre a exportação de um arquivo DWG para o arquivo aberto IFC 

Nesse vídeo, vamos aprender como conseguir nosso arquivo aberto IFC de forma 

simples e rápida. 

https://youtu.be/dY3qVBcT7fI 

 

https://www.accasoftware.com/ptb/visualizador-ifc
https://youtu.be/dY3qVBcT7fI


Arquivo IFC - ACCA software - Whitepaper 
 

 

30  

 

Abrir um arquivo IFC 

Conheça os passos necessários para abrir e visualizar de forma simples um arquivo IFC 

com nosso software usBIM.viewer+: 

1. baixe e instale gratuitamente usBIM.viewer+; 

2. abra o software e clique no comando Criar documento a partir de um arquivo 

IFC; 

3. selecione o arquivo IFC a abrir; 

4. visualize o modelo e suas entidades e propriedades no 3D. 

 

Alterar as propriedades do modelo IFC 

Com usBIM.viewer+ é possível realizar alterações às propriedades da entidades que 

compõem o modelo, alterando ou adicionando parâmetros. 

Faça o seguinte: 

 clique no comando Editar IFC da caixa de ferramentas, Alterar e selecione seu 

projeto entre os já abertos; 

 selecione as entidades cujas propriedades tem que ser alteradas; 

 selecione Editar na caixa de ferramentas Propriedades; 

 visualize as propriedades de uma entidade; 

 altere as propriedades dentro da janela dialog. 

 

Vídeo: como abrir e alterar arquivos IFC 

Assista nosso vídeo mostrando os simples passos para abrir e alterar arquivos IFC. 

https://youtu.be/fBasROo3Vwc 

 

Infográfica 

Confira uma útil infográfica mostrando os passos necessários para abrir e alterar um 

arquivo IFC. 

 

 

 

https://www.accasoftware.com/ptb/visualizador-ifc
https://youtu.be/fBasROo3Vwc
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