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RESUMO 

 

A Construção Civil é uma área da Engenharia que está constantemente passando por processos 

de mudanças, buscando sempre se aperfeiçoar, tanto na forma de projetar quanto na forma de 

construir. Nesse contexto, vem ganhando força a utilização de uma nova metodologia para 

modelagem, armazenamento e análise do modelo, o BIM ou Modelagem da Informação da 

Construção. À vista disso, o objetivo desta pesquisa é contribuir para uma maior compreensão 

acerca dos benefícios proporcionados pela metodologia BIM na elaboração de projetos e na 

execução de obras de grande porte na Construção Civil. O método utilizado foi o Estudo de 

Caso de uma obra de grande porte situada em Fortaleza – CE, o edifício BS Design. A coleta 

de dados foi realizada a partir de entrevistas, questionários, observação in loco e obtenção de 

materiais. Na etapa de análise e interpretação dos dados, houve o esclarecimento das fases da 

etapa anterior, juntamente com o desenvolvimento da pesquisa em quatro partes isoladas: 

identificação dos benefícios do processo de visualização 3D; verificação das facilidades e 

contribuições geradas pelo uso do BIM no canteiro de obras; cálculo do valor economizado 

com a utilização do BIM a partir da detecção de interferências; verificação do funcionamento e 

das vantagens da utilização do BIM 4D na construção da estrutura metálica. A partir da análise 

explicitada, foi identificado como essa tecnologia pode ajudar na solução de problemas 

recorrentes na indústria da construção, como retrabalhos, desperdícios, dificuldade na busca 

por informações e na comunicação entre os projetistas, entre outros. Frisou-se a importância 

dessa tecnologia para o construtor e para os projetistas, uma vez que a modelagem 3D completa 

a fase de projetos e permite o perfeito entendimento de cada etapa construtiva de forma 

eficiente. Ressalta-se também que essa tecnologia é ainda mais relevante ao ser levada ao 

canteiro de obras por meio de dispositivos móveis, visto que o modelo completo em meio digital 

permite um grande aproveitamento das informações do modelo BIM. Ademais, verificou-se 

que o valor economizado pela detecção de interferências entre as instalações e a estrutura 

metálica do BS Design foi significativo. Por fim, o estudo do BIM 4D mostrou a relação entre 

a evolução da construção ao longo do tempo e a possibilidade de interação com o canteiro de 

obras em todos as etapas da construção, impactando positivamente na realização do 

planejamento da construção. 
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ABSTRACT 

 

Civil Construction is an area of Engineering that constantly goes through changing processes, 

which seeks to improve in both design and building methods.  In this context, the use of a new 

methodology for modelling, storing and analyzing the model, named BIM or Building 

Information Modeling, has been gaining strength. Hence, the objective of this research is to 

contribute to a better understanding of the benefits provided by the BIM methodology in the 

design project and execution of significant works in Civil Construction. The method used was 

the Case Study of a large building located in Fortaleza - CE, named BS Design. The research 

was gathered through interviews, questionnaires, on-site observation and collection of 

materials. In the data analysis and interpretation stage of the study, the previous step was 

clarified along with the development of the research in four isolated sections. The first one 

investigated the benefits of the 3D visualization process. The second verified the facilities and 

contributions generated by the use of BIM at the construction site. The third section was the 

calculation of the saved value with the use of BIM for clash detection. Lastly, the fourth check 

the operation and advantages of using the BIM 4D in the construction of the metal structure. 

Therefore, the explicit analysis identifies how this technology contributes on the solution of 

problems that often happens in the construction industry, such as rework, materials waste, 

difficulty to find information and to communicate among designers. The importance of this 

technology for the constructor as well as for the designers was enhanced since 3D modelling 

completes the design phase and allows the perfect understanding of each constructive step in 

an efficient way. It is also worth regarding that this technology is even more relevant when it is 

taken to the construction site through mobile devices, inasmuch as the complete digital model 

allows a great use of the information of the BIM model. Also, it was verified that the saved 

value by the clash detection between the installations and the metal structure on BS Design was 

significant. Finally, BIM 4D study revealed the relation between the construction evolution 

over time and the possibility of interaction with the construction site in all stages of 

construction, positively impacting the construction planning. 

 

 

 

 

 

Keywords: BIM. Tool. Technology. Civil Construction.



 
 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1 -   Integração proporcionada pelo BIM...................................................................... 26 

Figura 2 -   Objetos BIM...........................................................................................................27 

Figura 3 -   Macrofases do ciclo de vida de um empreendimento e os principais benefícios 

da adoção BIM...................................................................................................... 29 

Figura 4 -   Estágios de adoção da tecnologia BIM.................................................................. 34 

Figura 5 - Adoção do BIM no Brasil e no mundo.................................................................. 35 

Figura 6 - Interoperabilidade por meio do IFC.......................................................................38 

Figura 7 -  Comparativo entre o processo tradicional de trocas de informações e o 

estabelecimento de um modelo compartilhado..................................................... 39 

Figura 8 - Análise de interferências........................................................................................ 40 

Figura 9 - BS Design Corporate Towers.................................................................................45 

Figura 10 -   Projeto de Arquitetura............................................................................................ 48 

Figura 11 - Projeto de Estrutura de Concreto........................................................................... 48 

Figura 12 - Projeto de Estrutura Metálica.................................................................................49 

Figura 13 - Projeto de Instalações Sanitárias............................................................................49 

Figura 14 - Projeto de Instalações Hidráulicas..........................................................................50 

Figura 15 - Projeto de Combate a Incêndio...............................................................................50 

Figura 16 - Projeto de Contenção..............................................................................................51 

Figura 17 - Modelagem 3D: fluxograma.............................................................................. 52 

Figura 18- BIM no canteiro de obras: fluxograma................................................................. 53 

Figura 19 - Interferências: fluxograma................................................................................... 56 

Figura 20 - Comando Clash Detective......................................................................................57 

Figura 21 - Listagem de interferências encontradas..................................................................57 

Figura 22 BIM 4D: fluxograma............................................................................................ 59 

Figura 23 - Criação de parâmetros no Revit............................................................................. 60 



 
 

Figura 24 - Criação de filtros no Revit..................................................................................... 60 

Figura 25 - Projetos na plataforma Dalux.................................................................................69 

Figura 26 - Plugin instalado no Revit.......................................................................................69 

Figura 27 - Imagens aplicativo Dalux BIM Viewer..................................................................71 

Figura 28 -  Utilização do aplicativo em campo........................................................................71 

Figura 29 - Clash Detection no Navisworks.............................................................................72 

Figura 30 - Abertura feita no Revit...........................................................................................73 

Figura 31 - Vigas metálicas com aberturas já realizadas...........................................................74 

Figura 32 - Subdivisão em arranques........................................................................................75 

Figura 33 - Ligação entre arranques e suas datas de início e término...................................... 76 

Figura 34 - Evolução da construção......................................................................................... 76 

Figura 35 - Etapas do modelo 4D............................................................................................. 77 

 
 
 
 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 -   Implementação CAD e BIM .................................................................................. 24 

Gráfico 2 -   Formação dos projetistas participantes...................................................................62 

Gráfico 3 -   Familiaridade dos participantes com a plataforma BIM.........................................63 

Gráfico 4 -   Vantagens percebidas nas empresas que utilizam o BIM.......................................64 

Gráfico 5 -   Motivos pelos quais algumas empresas não utilizam o BIM.................................64 

Gráfico 6 -   Impacto positivo do BIM para visualização e compreensão 3D............................65 

Gráfico 7 -   Impacto positivo do BIM para solução de problemas............................................65 

Gráfico 8 -   Impacto positivo do BIM para interoperabilidade................................................. 65 

Gráfico 9 -   Importância da implementação do BIM no setor de projetos.................................66 

Gráfico 10 -  Importância da contratação de uma empresa especializada em conversão e                                                                                                                            

compatibilização de projetos em BIM................................................................... 66 

Gráfico 11 -  Importância da utilização do BIM no empreendimento BS Design.......................67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Abertura nas almas das vigas................................................................................. 73    

 

 
 
 
 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABECE Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural 

BIM Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção) 

CAD Computer-Aided Design (Desenho assistido por computador) 

NBR Norma Brasileira Regulamentar 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................. 15 

1.1 Problema de Pesquisa e Questões Motivadoras......................................................... 17 

1.2 Justificativa.................................................................................................................... 18 

1.3 Objetivo.......................................................................................................................... 19 

1.3.1 Objetivo Geral................................................................................................................ 19 

1.3.2 Objetivos Específicos...................................................................................................... 19 

1.4 Estrutura do trabalho................................................................................................... 20 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.................................................................................... 21 

2.1 Cenário atual da Indústria da Construção Civil........................................................ 21 

2.2 Progresso tecnológico na Construção Civil................................................................ 22 

2.2.1 Evolução: Prancheta – CAD......................................................................................... 22 

2.2.2 Evolução: CAD – BIM................................................................................................... 23 

2.3 BIM - Surgimento e crescimento................................................................................. 24 

2.3.1 O que é o BIM? ............................................................................................................. 25 

2.3.2 Componentes BIM......................................................................................................... 27 

2.3.3 Vantagens do BIM.......................................................................................................... 28 

2.3.4 BIM no Canteiro de Obras............................................................................................ 30 

2.4 Dificuldades de Implantação........................................................................................ 31 

2.5 Situação atual do BIM no Brasil.................................................................................. 33 

2.6 Ferramentas e utilidades BIM..................................................................................... 36 

2.6.1 Formato IFC.................................................................................................................. 37 

2.6.2 Modelo federado no BIM............................................................................................... 38 

2.6.3 Clash Detection.............................................................................................................. 39 

2.7 Dimensões BIM............................................................................................................. 41 

2.7.1 BIM 4D........................................................................................................................... 42 

3 MATERIAIS E MÉTODOS......................................................................................... 44 

3.1 Objeto do estudo........................................................................................................... 45 

3.2 Coleta de dados............................................................................................................. 46 

4 DESENVOLVIMENTO............................................................................................... 52 

4.1 Modelagem 3D - Benefícios para os projetistas e para o construtor........................ 52 

24.2 BIM no canteiro de obras............................................................................................. 53 



 
 

4.3 Interferências - Estrutura metálica e Instalações...................................................... 55 

4.4 BIM 4D – Estrutura metálica...................................................................................... 58 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES................................................................................. 62 

5.1 Processo de modelagem 3D e seus benefícios para os projetistas e para o 

construtor....................................................................................................................... 62 

5.1.1 Questionário................................................................................................................... 62 

5.1.2 Entrevista: Benefícios para o construtor....................................................................... 67 

5.2 BIM no canteiro por meio de ferramentas de visualização....................................... 68 

5.2.1 Escolha do Aplicativo..................................................................................................... 68 

5.2.2 Entrevista: Implementação do aplicativo...................................................................... 70 

5.2.3 Registro fotográfico da utilização do aplicativo............................................................ 70 

5.3 Interferências entre Estrutura metálica e Instalações por meio da ferramenta de 

Clash Detection.............................................................................................................. 72 

5.4 BIM 4D na construção das lajes corporativas............................................................ 75 

5.4.1 Subdivisão em etapas construtivas................................................................................ 75 

5.4.2 Modelo 4D...................................................................................................................... 77 

6 CONCLUSÕES............................................................................................................. 79 

 REFERÊNCIAS............................................................................................................ 81 

 APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO....................................................... 85 

 APÊNDICE B – ENTREVISTA SOBRE A TECNOLOGIA BIM E SUA 
UTILIZAÇÃO NO BS DESIGN.................................................................................. 87 

 APÊNDICE C – PASSO A PASSO DALUX BIM VIEWER.................................... 89 

 APÊNDICE D – ENTREVISTA ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

SOFTWARE DALUX BIM VIEWER NO BS DESIGN........................................... 92 

 APÊNDICE E – TERMOS DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES.......................................................................................................... 94 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 



15 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Construção Civil engloba toda e qualquer atividade ligada à confecção de 

obras, ou seja, planejamento, desenvolvimento de projetos, execução, gerenciamento da 

manutenção e restauração (SAMARCOS, 2000). Essa área da Engenharia está constantemente 

passando por processos de mudanças, buscando sempre se aperfeiçoar, tanto na forma de 

projetar quanto na forma de construir, para atender a projetos cada vez mais complexos e a 

clientes cada vez mais exigentes. 

Na Construção Civil, as tecnologias inovadoras têm uma enorme importância para 

os engenheiros que buscam as melhores alternativas para solucionar até mesmo projetos de 

grande porte e complexidade. Nesse sentido, algumas construtoras vêm buscando romper com 

o tradicional, utilizando novas formas de racionalização da organização produtiva, alterando 

seus processos e implementando sistemas construtivos modernos que as ajudem a encontrar 

erros e interferências antes do real andamento da obra, economizando assim tempo e 

reduzindo custos, além de proporcionar maior qualidade nas construções. 

A partir dos anos oitenta, a tecnologia trouxe significativas mudanças para o 

processo de criação. Na Arquitetura, a prancheta começou a ser substituída pelo computador 

por meio do desenho computadorizado (CAD) ao tempo em que desenhos realizados em 

camadas ou layers substituíram as mesas de luz. Essas mudanças trouxeram inúmeros 

benefícios para a Arquitetura e consequentemente, para a Engenharia e, atualmente, com as 

ferramentas de representação gráfica tridimensional, está ocorrendo outro processo de 

transformação. Uma das maiores inovações dos últimos anos, o Building Information 

Modeling (BIM), em português, Modelagem da Informação da Construção, consiste em uma 

tecnologia que vem revolucionando o mercado brasileiro, e a sua utilização resultará em 

mudanças definitivas na maneira de projetar e construir. (CATELANI, 2016).  

De acordo com a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural 

(2016) “O BIM é uma atividade multidisciplinar integrada, que contribui para mudar a cultura 

e a forma como os departamentos interagem, tornando a companhia mais eficiente e 

produtiva, melhorando os processos e custos”. O BIM não é apenas um modelador 

tridimensional, mas uma filosofia de trabalho que integra arquitetos, engenheiros e 

construtores na elaboração de um modelo virtual federado que gera uma base de dados com 

informações precisas. Essa filosofia de trabalho deve ser utilizada em todas as fases de um 

empreendimento, incluindo a concepção da ideia, o desenvolvimento dos projetos, o 
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planejamento, a construção da edificação, o processo de uso e manutenção e até mesmo o 

procedimento de demolição. 

A modelagem 3D e a maquete eletrônica proporcionam, em conjunto, a 

visualização exata do que foi projetado, por mais complexo que seja, possibilitando não só ao 

cliente, mas também ao construtor, uma visualização do futuro empreendimento bem próxima 

da realidade. Essa visualização pode ocorrer por intermédio do computador ou até mesmo por 

meio de dispositivos móveis. 

Outra grande vantagem é a detecção automática de interferências entre projetos. 

Uma vez que a integração das informações permite que se encontrem facilmente os problemas 

através da compatibilização, proporcionando a identificação de soluções para a obra antes de 

chegar ao canteiro, minimizando erros e retrabalho, além de reduzir significativamente os 

custos (MESSNER, 2011). Vale ressaltar também que o BIM pode reduzir o impacto de 

mudanças que eventualmente ocorram no projeto bem como no planejamento no decurso da 

obra. 

Dentre as várias dimensões do BIM existe o BIM 4D, que engloba o planejamento 

e sequenciamento 4D, permitindo ao gestor que acompanhe o avanço físico da construção, 

estudando todas as etapas previstas para a execução daquela obra diretamente associada ao 

cronograma da mesma (MATTOS, 2014), ou seja, o tempo é tomado como uma variável no 

modelo. Assim, pode-se estudar previamente todo o processo da construção. 

Como dito anteriormente, podem ser muitas as vantagens proporcionadas pelo uso 

do BIM, todas bastante significativas no âmbito da construção. Contudo, no Brasil essa 

tecnologia ainda está em fase de implementação e vem sendo um processo lento, 

predominando ainda projetos em duas dimensões, pois parte das empresas apresentam 

resistência a esse processo de mudanças por toda a dificuldade que traz consigo, como a 

compra das ferramentas e capacitação dos funcionários.  

Essa tecnologia, embora ainda esteja em desenvolvimento, já vem sendo objeto de 

estudo em inúmeros trabalhos acadêmicos em todo o mundo e tende a ser uma grande aposta 

para o futuro da Construção Civil. 
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1.1 Problema de Pesquisa e Questões Motivadoras 

 

A indústria da Construção Civil ainda está bastante defasada em relação à outras 

indústrias no uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Devido a seu 

importante papel socioeconômico para o país, é imprescindível que setor da engenharia 

apresente bom desempenho, alta produtividade e qualidade, porém diversos problemas 

básicos ainda ocorrem, como a realização de retrabalhos em canteiros de obras, o que 

ocasiona muitos prejuízos, como gastos com materiais e mão-de-obra, reduzindo os lucros.  

Dentre as causas do retrabalho estão as divergências entre o projeto e a execução, 

devido à má comunicação entre o gestor e o empreiteiro, além da falta de interação entre os 

diversos projetos e da ausência de um fluxo de informações adequado entre os vários 

participantes do projeto. Ademais, há dificuldade em encontrar informações organizadas 

durante as etapas de gestão e manutenção das edificações, e são recorrentes situações de 

improviso no canteiro de obras.   

O crescimento econômico do Brasil está diretamente associado ao 

desenvolvimento da indústria da Construção Civil. Isso evidencia a importância e a 

necessidade dessa indústria buscar constantemente o seu aprimoramento, utilizando-se de 

novas tecnologias e apostando em inovações. Nesse contexto, começou-se a utilizar uma 

tecnologia inovadora que é o BIM ou Modelagem da Informação da Construção.  

No Brasil a adoção do BIM é ainda incipiente e tem muitos pontos a serem 

estudados e descobertos. Necessita-se ter um maior conhecimento sobre quais são esses 

pontos que ainda são pouco explorados nos modelos BIM, e quais as vantagens práticas do 

uso desse modelo, principalmente em obras mais complexas e de grande porte. 

Assim, as questões de pesquisa que motivaram este trabalho serão expostas a 

seguir: 

• De que forma o processo de modelagem 3D pode proporcionar benefícios 

durante a elaboração de projetos e construção do empreendimento? 

• Quais as facilidades e contribuições para a produtividade geradas pelo uso do 

BIM em campo, por meio da utilização de dispositivos móveis? 

• Qual o valor economizado quando se utiliza o BIM na detecção de 

interferências entre a estrutura metálica e as instalações no caso em estudo? 

• Como funciona e quais as vantagens do BIM 4D na construção da estrutura 

metálica e de que forma esse estudo é elaborado? 



18 
 
1.2 Justificativa 

 

O BIM é uma tecnologia que vem crescendo bastante no Brasil e que irá 

proporcionar grandes mudanças na Construção Civil. Esse setor da engenharia deveria contar 

com uma total interação entre as diversas partes, porém esta realidade ainda não está 

acontecendo. No entanto, a solução para muitos dos problemas que ocorrem na Construção 

Civil atualmente, diz respeito à inovação e à visão de futuro que a Construção Civil será capaz 

de planejar para si. 

A Modelagem da Informação da Construção visa à integração entre construtor, 

incorporador e projetistas e é uma tecnologia cabível a todo o ciclo de vida de um 

empreendimento. Com o BIM pode-se elaborar uma estrutura que atenda às necessidades do 

produto e da arquitetura da forma mais racional possível para a execução da obra com menor 

custo para o empreendimento, isso porque diminui o número de revisões de projetos relativos 

a problemas de compatibilidade devido ao processo rápido e automático de checagem de 

interferências. Além disso, a integração das informações garante assertividade e pode 

proporcionar melhoras significativas nos diversos problemas que ocorrem atualmente na 

indústria da construção.  

Desse modo, companhias que utilizarem a metodologia BIM poderão ter uma 

maior eficiência e produtividade, melhorando os processos, reduzindo os custos e evitando 

problemas na execução, como retrabalho e improviso no canteiro de obras, pois a modelagem 

3D possibilita a visualização prévia e exata do que será construído. O BIM ainda está em sua 

fase inicial no Brasil, portanto um estudo de caso de uma obra de grande porte que está em 

fase de execução e foi inteiramente projetada em BIM será de enorme importância para o 

aprofundamento dos conhecimentos já existentes sobre essa tecnologia e para a análise das 

vantagens do uso do BIM na Construção Civil em comparação com obras onde o BIM não é 

utilizado. 
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1.3 Objetivo 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para uma maior compreensão acerca 

dos benefícios proporcionados pela tecnologia BIM na elaboração de projetos e na execução 

de obras de grande porte na Construção Civil por meio de um estudo de caso. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

(a) Identificar os benefícios decorrentes do processo de visualização 3D durante 

a elaboração de projetos e a construção do empreendimento. 

(b) Verificar quais serão as facilidades e contribuições para a produtividade 

geradas pelo uso da tecnologia BIM no canteiro de obras por meio da 

utilização do modelo em dispositivos móveis. 

(c) Calcular o valor economizado quando se utiliza a Modelagem da Informação 

da Construção para a detecção de interferências entre a estrutura metálica e as 

instalações no caso em estudo. 

(d) Verificar o funcionamento e as vantagens da utilização do BIM 4D na 

construção da estrutura metálica do edifício e a forma como esse estudo é 

elaborado. 

 

Espera-se, com a realização deste trabalho, aprofundar os conhecimentos acerca 

de alguns pontos pouco explorados atualmente nos modelos BIM e verificar quais as 

vantagens práticas do uso do mesmo, principalmente em obras mais complexas e de grande 

porte, com foco nos pontos de estudo mencionados nos objetivos específicos supracitados. 

Além disso, busca-se mostrar de que forma a tecnologia BIM pode ajudar na 

solução de problemas que ocorrem, atualmente, com frequência na Construção Civil, como 

retrabalhos, dificuldade na busca por informações organizadas, dificuldades na interseção 

entre os projetistas, entre outros. 
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1.4 Estrutura do trabalho   

  

O presente trabalho está subdividido em seis capítulos, sua estrutura foi planejada 

para contemplar os objetivos específicos estabelecidos. O capítulo 1 apresenta uma introdução 

ao tema, o problema de pesquisa e as questões de motivadoras, a justificativa do trabalho e os 

objetivos, geral e específicos, propostos no trabalho. O capítulo 2 expõe uma revisão 

bibliográfica acerca de temas abordados no trabalho, como: cenário atual da Indústria da 

Construção Civil; progresso tecnológico na Construção Civil; surgimento e crescimento do 

BIM; dificuldades de implantação; situação atual do BIM no Brasil; ferramentas e utilidades; 

dimensões do BIM. O capítulo 3 apresenta os materiais e métodos necessários para realização 

do trabalho. A análise foi feita por meio de um estudo de caso e inclui: uma apresentação do 

empreendimento, o levantamento dos dados obtidos e o método que foi adotado para chegar 

os objetivos estipulados. O capítulo 4 contempla o desenvolvimento do trabalho dividido em 

quatro partes, onde cada uma está relacionada a um objetivo específico. O capítulo 5 mostra 

os resultados e as discussões do estudo de caso em questão. E o capítulo 6 aponta os 

principais pontos que puderam ser concluídos a partir dos dados obtidos e analisados neste 

trabalho. Por fim, seguem as referências bibliográficas e os apêndices da pesquisa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Cenário atual da Indústria da Construção Civil  

 

O planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer atividade, pois implica 

em objetividade, ganho de tempo, redução de custos e maximização de resultados. Na 

Construção Civil não pode ser diferente: o processo de planejamento torna-se cada vez mais 

necessário, apesar de muitas vezes ainda não ser utilizado por falta de incentivo e apoio. É 

necessário que as empresas e os profissionais estejam bem preparados e com processos bem 

definidos para poderem superar, em curtos prazos, desafios que acabam surgindo dentro dos 

canteiros de obra, como por exemplo: falta de mão-de-obra qualificada para determinadas 

atividades, cronogramas e orçamentos desatualizados, falhas técnicas, dificuldades de 

encontrar informações organizadas entre outros. Com isso, mostra-se necessária a utilização 

de ferramentas que auxiliem nesses problemas (SOUZA, 2012).  

Diante da situação exposta, e com obras cada vez maiores e mais complexas que 

vêm surgindo, percebe-se que o mercado da Construção Civil precisa ampliar suas 

possibilidades. De acordo com Ruschel et al. (2013) a indústria da Construção Civil é carente 

de uma sistemática eficaz de administração dos processos de comunicação e troca de 

informações, o que gera conflitos, retrabalho e desperdícios. 

Dentro de um processo construtivo, há muito retrabalho e repetição de 

procedimentos até mesmo em algumas fases já concluídas, o que implica em paralisar frentes 

de serviço que estão em andamento, a partir daquela etapa, e em um enorme desperdício de 

tempo e dinheiro. 

Um processo de planejamento completo da obra deve iniciar na fase de concepção 

da ideia e conceituação dos projetos, seguindo para o projeto executivo, chegando a execução 

da obra e ao projeto as built, termo em inglês que se refere ao projeto no qual foram lançadas 

todas as modificações que ocorreram durante a construção. 

Conforme Formoso (2004), quando não é realizado o controle nos três níveis de 

tempo: longo, médio e curto prazo, ou se esses controles não forem feitos de forma integrada, 

é ocasionada uma diminuição da eficácia do projeto, pois as tomadas de decisões são 

dificultadas, já que as informações não são consistentes entre si, além de ocorrerem 

improvisos nos canteiros de obra.  Na maior parte das obras, o improviso e a falta de 

organização são fatores que causam acidentes, além de gerarem custos inesperados e 

atrasarem o prazo de entrega do empreendimento. 
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Atualmente as empresas utilizam mais de um software para o acompanhamento de 

uma obra, isso porque, hoje em dia, na Construção Civil não existe um processo integrado de 

gerenciamento. Porém, isso faz com que não haja um controle dentro dos três níveis 

hierárquicos: estratégico, tático e operacional, gerando uma má coordenação e dificuldade na 

integração de projetos.  

 

2.2 Progresso tecnológico na Construção Civil 

 

A Construção Civil está em constante processo de mudança e evolução, buscando 

sempre melhorias em suas técnicas construtivas e sucesso na construção de novos 

empreendimentos, com maior qualidade no produto final.  

 

2.2.1 Evolução: Prancheta – CAD 

 

A origem dos desenhos auxiliados por computador ocorreu no início da década de 

1960 quando Ivan Sutherland, do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), em 1962, 

publicou uma tese intitulada "O homem-máquina e os sistemas de comunicação gráficos", 

mostrando a viabilidade da computação gráfica interativa. Ivan Sutherland criou o primeiro 

software CAD digno desse nome: era o Sketchpad. De lá para cá, o progresso foi incrível 

(SIQUEIRA, 2008). 

Um marco para a Arquitetura e Engenharia Civil ocorreu em 1982, quando a 

empresa Autodesk introduziu uma das primeiras ferramentas CAD 2D que substituiria as 

pranchetas e os projetos elaborados manualmente com o auxílio de vários acessórios. Esse 

software foi inicialmente chamado MicroCAD e atualmente é conhecido com AutoCAD 

(GIANACCINI, 2012), onde a sigla CAD significa “Computer Aided Design”, ou seja, 

desenho auxiliado por computador. Além do AutoCAD existem outras eficientes ferramentas 

de projeto 2D, como o SolidWorks-3D, o Catia, o Pro-Engineer, o Inventor e o Microstation.  

Os desenhos realizados na ferramenta CAD têm capacidade para armazenar muito 

mais informações do que é visto na tela do computador ou do que pode ser impresso. Não se 

mensura a qualidade de um desenho apenas pelo seu fator estético, mas pela quantidade de 

informações contidas, que, quando manuseadas de forma correta por todos os envolvidos no 

processo, contribuem para uma melhor qualidade de todos os projetos (PANIZZA, 2004). 

O CAD geométrico, mesmo sendo a ferramenta padrão para a indústria da 

construção e apresentando inúmeros benefícios, trabalha de forma isolada cada processo 
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envolvido na produção, o que se constitui em um obstáculo para a interação entre os diversos 

setores do processo construtivo. Na busca de uma solução para esta falta de interatividade, 

muitas pesquisas e estudos foram realizados ao longo dos anos, culminando com o 

desenvolvimento e a aplicabilidade de ferramentas tridimensionais (3D) em adição aos 

bidimensionais (2D).  

 

2.2.2 Evolução: CAD – BIM  

 

No ano 1974 um professor do Instituto de Tecnologia da Georgia, Charles M. 

Eastman, já estava desenvolvendo pesquisas iniciais sobre sistemas de modelagem sólidos e 

paramétricos para a indústria de construção.  Eastman, ainda nos anos 70, criou dois 

importantes conceitos: Conceito BDS – “Building Description System” ou Sistema de 

descrição do edifício e Conceito BPM – “Building Product Modeling” ou Modelagem de 

produtos de construção.  

Em 1986 surgiu o aplicativo ArchiCAD 2.0, o aplicativo foi lançado em 1987, 

com o conceito de "Edifício Virtual" da Graphisoft. O ArchiCAD foi reconhecido como o 

primeiro produto CAD que podia ser utilizado em computadores pessoais capaz de criar 

geometria 2D e 3D, bem como o primeiro produto BIM comercial para computadores 

pessoais, sendo considerado "revolucionário" pela capacidade de armazenar grandes 

quantidades de informações dentro do modelo 3D (SOLIHIN; LEE; EASTMAN, 2016). 

Finalmente, em 1996 foi desenvolvido o formato IFC, trouxe a noção de um 

modelo único, consolidado em um único arquivo, garantindo a interoperabilidade. Em 2000 

surgiu o Revit Technology Corporation – Revit 1.0, um poderoso software que revolucionou a 

tecnologia BIM.  

Para representar o contexto do início das implantações do CAD e do BIM no 

Brasil e no exterior, ao longo do tempo, são apresentados no Gráfico 1 os anos das 

implementações dessas tecnologias. 
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Gráfico 1 - Implementação CAD e BIM 

 

Fonte: Adaptada de MENEZES (2012) 

 

2.3 BIM - Surgimento e crescimento  

 

A cada dia se busca uma maior eficiência, produtividade e qualidade em todos os 

setores produtivos. Nesse contexto, muitas mudanças ocorreram nas últimas décadas, porém o 

nível de complexidade dos projetos atuais continua exigindo novos métodos de 

gerenciamento de informações para que o setor da Construção Civil consiga alcançar a mesma 

evolução verificada em outros setores da indústria. 

Buscando uma melhoria das técnicas e processos tornou-se essencial uma 

abordagem integrada dos diferentes aspectos relacionados ao produto, a fim de atingir um 

mercado cada vez mais exigente quanto a prazos, qualidade e custos. Logo, a modelagem do 

produto em três dimensões surge como uma potencial ferramenta para auxiliar na concepção, 

validação e estruturação do produto, assegurando uma maior produtividade e a melhoria dos 

negócios (SOUZA; AMORIM; LYRIO, 2009).  

Nesse cenário em que a Construção Civil está trazendo para si a aplicação de 

soluções já adotadas na indústria da manufatura é que surge o conceito de BIM (Building 

Information Modeling). Essa migração para o BIM é mais complexa do que a migração da 

prancheta para o CAD, pois para o início da utilização do CAD o conhecimento de uso do 

software era suficiente, já que o conceito de desenho permanecia o mesmo. Já na evolução 

para o BIM, deixa-se de trabalhar apenas com uma ferramenta de representação gráfica, e 

passa-se a trabalhar com um ambiente para o desenvolvimento do projeto. O BIM exige uma 
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nova maneira de pensar o processo de projetar, pois nele os elementos passam a ser realmente 

elementos, e não somente desenhos.  

Nos últimos anos a metodologia BIM vem crescendo bastante: cada vez mais 

artigos e livros são publicados, seminários e congressos abordam o tema e no mercado 

encontram-se cada vez mais profissionais buscando capacitação para trabalhar com essa 

tecnologia. Ademais, as indústrias de softwares também estão lançando novos programas e 

trazendo melhorias aos já existentes, ao tempo em que as empresas de produtos para a 

construção estão desenvolvendo ou contratando terceiros para desenvolver seus produtos em 

forma de biblioteca e templates em plataformas BIM. 

 

2.3.1 O que é o BIM? 

 

O BIM não é apenas um modelador tridimensional, mas uma filosofia de trabalho, 

por esta razão, definir o que é BIM não é tão simples. Todavia, com o intuito de ajudar no 

entendimento do que é BIM, Eastman et al. (2008), definiu da seguinte forma os modelos que 

podem ser caracterizados como não sendo BIM: modelos que incluem apenas dados em três 

dimensões; modelos que não apresentam suporte à parametrização, modelos compostos por 

muitas referências 2D que apenas de forma associada podem definir uma edificação e, 

principalmente, modelos em que alterações em alguma dimensão não são automaticamente 

refletidas nas outras. 

Ainda segundo Eastman et al. (2008) com o uso da tecnologia BIM podem ser 

produzidos modelos virtuais consistentes de uma construção, capazes de oferecer suporte ao 

projeto em todas as suas fases, para uma análise e gestão do todo de forma mais completa em 

relação ao resultado obtido com os processos manuais. De forma que, depois de criados, esses 

modelos apresentam geometria e dados precisos por terem sido gerados por computador, 

dando apoio ao processo construtivo, fabricação e aquisição por meio das quais a construção é 

realizada. 

A utilização de modelos tridimensionais possibilita que até mesmo aqueles que 

não conhecem as simbologias e representações de desenho possam compreender o projeto 

(KYMMEL, 2008). Todavia, essa tecnologia vai muito além de uma representação 3D 

precisa, o BIM melhora o fluxo de trabalho e traz ganhos na entrega do projeto, além do que, 

a integração entre as partes envolvidas garante muito mais eficiência ao projeto (AHZAR, 

2011).  
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Essa utilização da tecnologia BIM proporciona uma ampla integração dos 

projetos, além de facilitar a comunicação entre todos os envolvidos no processo da construção 

através de uma plataforma digital composta por um modelo mestre capaz de agregar 

informações para os mais diversos fins, como pode ser visto na Figura 1. Essa integração 

proporciona os seguintes ganhos: aumento da qualidade, redução dos custos, diminuição do 

tempo de projeto e uma maior produtividade (EASTMAN et al., 2008).  Ainda segundo 

Eastman et al. (2008), o BIM pode ser considerado como uma evolução na prática de projetar 

e uma enorme mudança em relação aos CAD tradicionais. 

Conforme o National Institute Of Building Sciences (2007), o BIM é um produto, 

uma ferramenta e um processo. Enquanto produto, o BIM corresponde ao modelo da 

edificação criado a partir de ferramentas de tecnologia da informação. Enquanto ferramenta, o 

BIM faz referência aos softwares que permitem a modelagem da edificação e aos que 

acrescentam e extraem informações do modelo da edificação. Enquanto processo, o BIM pode 

ser compreendido como um processo colaborativo, através do qual podem ser obtidas as 

informações necessárias às atividades desenvolvidas durante todo o ciclo de vida da 

edificação. 

De forma geral, o BIM é uma maneira de otimizar o processo como um todo, 

evoluindo o conceito e o detalhamento de um empreendimento desde a fase inicial de estudo 

até a gestão da operação do mesmo. 

 

Figura 1 - Integração proporcionada pelo BIM 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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2.3.2 Componentes BIM 

 

De acordo com Santos e Catelani (2017) no processo de modelagem na 

plataforma BIM o primeiro passo é a seleção de componentes em bibliotecas, esses 

componentes são referentes a todos os elementos que compõem uma construção e podem ser 

modelados pelo próprio usuário ou fazerem parte das bibliotecas internas contidas no 

software. Após a seleção do componente, o mesmo é inserido no modelo e seus parâmetros 

são ajustados.  

A principal diferença entre as ferramentas CAD e as ferramentas BIM, é a 

semântica associada aos componentes, isto é cada objeto BIM pode incluir diversas 

informações como marcas, modelos, normas atendidas, materiais componentes, além de 

permitir links para bases de dados externas. É essa semântica que permite aos aplicativos 

compreenderem o modelo BIM e, a partir daí, desenvolverem tarefas inteligentes baseadas no 

modelo. De modo que, cada componente BIM tenha suas propriedades e sua forma de 

associação aos demais elementos do modelo. 

Outra grande diferença entra CAD e BIM é que nas ferramentas CAD a 

representação de cada elemento é criada passo a passo cada vez que é necessária em um 

projeto, em contrapartida, no BIM um projetista dificilmente necessita modelar um novo 

componente, geralmente só há a necessidade de serem inseridos elementos prontos, 

anteriormente modelados. 

Catelani (2016) classifica os objetos BIM como fixos, semiparamétricos ou 

paramétricos, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Objetos BIM 

 

Fonte: CATELANI (2016) 
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Além disso, ele afirma que objetos BIM podem ser genéricos ou específicos, 

sendo os objetos específicos correspondentes a produtos de um determinado fabricante. Até 

mesmo no Brasil, onde a adoção BIM ainda está em sua fase inicial, fabricantes como DECA, 

DOCOL e Tigre, por exemplo, já desenvolveram bibliotecas de objetos BIM correspondentes 

aos seus produtos.  

Atualmente, um Grupo de Trabalho específico criado no âmbito da CEE-134, que 

conta com especialistas nos diferentes usos de BIM e representantes dos fabricantes dos 

principais aplicativos BIM disponíveis no Brasil, está desenvolvendo uma Norma Brasileira 

que fornece diretrizes claras para os interessados em desenvolver componentes BIM para 

representarem os produtos que oferecem no mercado (SANTOS; CATELANI, 2017). 

 

2.3.3 Vantagens do BIM 

 

A tecnologia BIM apresenta vantagens de grande valia para todos os agentes da 

construção e também para o cliente final. Nesse contexto, Kaizuka e Evangelista (2017) 

listaram as seguintes vantagens que essa tecnologia proporciona no desenvolvimento dos 

projetos estruturais: fidelização total entre o modelo 3D e a documentação 2D, pré-análise 

com a detecção de incompatibilidades e possíveis dificuldades de execução o que permite a 

antecipação da solução desses problemas,  fidelidade entres plantas, cortes e elevações, uma 

vez que todos tem origem no mesmo modelo 3D, possibilidade de representação de elementos 

complexos e grandes ganhos para o fluxo de informações no escritório, pois todos os 

colaboradores internos envolvidos no projeto trabalham ao mesmo tempo num único modelo. 

Além das vantagens já listadas, no Manual da Pensilvânia State (MESSNER, 

2011), foram citadas outras vantagens que podem ser encontradas nos diversos usos da 

tecnologia BIM, que estão listadas a seguir: 

a) redução do custo do projeto e melhor nível de precisão nas estimativas de 

custos;  

b) aumento da qualidade geral do projeto;  

c) desenvolvimento de um projeto mais eficiente em termos energéticos visando à 

sustentabilidade do projeto de construção; 

d) redução de tempo de execução do projeto;  

e) criação de documentação de projeto de forma mais eficiente facilitando o 

desenvolvimento de estimativas e a inserção de dados para o sistema de 
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manutenção, além de facilitar o registro da progressão da construção e 

comparação com a evolução planejada;  

f) programação e manutenção preventiva do edifício;  

g) identificação de possíveis conflitos geométricos antes da construção, 

permitindo que a equipe corrija com antecedência;  

h) aumento da produtividade e da eficiência no canteiro de obras, ao possibilitar a 

visualização clara do planejamento da construção;  

i) aumento da eficácia do projeto;  

j) modelo de registro 3D preciso;  

k) revisão do progresso do projeto, através do acompanhamento do progresso 

durante a construção;  

l) cálculo rápido do custo associado às mudanças de design;  

m) eliminação de conflitos de campo através da eliminação de interferências entre 

subsistemas construtivos. 

Alguns dos principais benefícios do uso do BIM em cada uma das macrofases do 

ciclo de vida de um empreendimento são mostradas na Figura 3. 

 

Figura 3 - Macrofases do ciclo de vida de um empreendimento e os principais 
benefícios da adoção BIM 

 
Fonte: CATELANI (2016) 
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2.3.4 BIM no Canteiro de Obras 

 

Na Construção Civil, comumente, utilizam-se plantas impressas para repassar os 

dados necessárias ao canteiro de obras. Embora essa maneira de transferência de informações 

seja a mais tradicional e amplamente utilizada, por vezes, ela prejudica a compreensão 

fidedigna dos dados que estão sendo repassados, devido à não uniformidade de suas 

informações, que variam de projetista para projetista. Além disso, ocasionalmente, as plantas 

estão incompletas, passíveis de erros que são dificilmente alterados.  

De acordo com Andrade, Assis e Brochardt (2015) com o advento da tecnologia 

BIM, surgiu a possibilidade de melhorias no fluxo de informações no canteiro de obras por 

meio da utilização de aplicativos acessados a partir de dispositivos móveis, como 

smartphones e tablets, que permitem a visualização de informações precisas dos diversos 

projetos, em tempo real, com todo o detalhamento possibilitado pelo modelo BIM. Ademais, 

a utilização dessas ferramentas de visualização BIM em campo, possibilita: o recebimento 

instantâneo das atualizações do modelo, o aperfeiçoamento do fluxo de informações e uma 

maior facilidade de comunicação no canteiro de obras quando comparado ao uso de plantas 

impressas, por fornecer um modelo mais concreto do empreendimento. Tudo isso resulta na 

redução de custos e em resultados mais efetivos.  

A utilização de dispositivos móveis permite que um maior número de 

profissionais usufrua do modelo, pois o manuseio é intuitivo e todos podem ter acesso através 

dos seus dispositivos móveis pessoais. Os aplicativos de visualização BIM, incorporam todos 

os projetos BIM referentes ao empreendimento, agregando em um único modelo informações 

dos vários sistemas do edifício. Pode-se então visualizar o modelo como um todo ou cada 

parte isolada do mesmo, bem como, a sua contextualização compatibilizada com os demais 

sistemas, sendo possível filtrar a informação que interessa a cada envolvido no projeto e na 

construção (ANDRADE; ASSIS; BROCHARDT, 2015). 

Apesar de serem claras as vantagens da implementação de modelos digitais no 

canteiro de obras, ainda existem algumas barreiras nessa transposição. O software 

Navisworks, da Autodesk, permite que os profissionais analisem de forma completa os 

modelos e é uma ferramenta bastante utilizada para a visualização do empreendimento gerado 

em plataformas BIM, no canteiro de obras. Porém, mesmo sendo um excelente software, ele 

apresenta limitações quando se trata da visualização em dispositivos móveis como celulares e 

tablets. Não obstante, existem muitos aplicativos de visualização do modelo do edifício para 
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smartphones e tablets disponíveis no mercado para plataforma iOS e Android, alguns deles 

estão expostos a seguir: 

• BIMx - Aplicativo de visualização e de comunicação móvel da 

GRAPHISOFT. Possui o Hyper-model, uma tecnologia única para a navegação 

em projetos de construção 2D e 3D integrados (GRAPHISOFT). 

• Bentley View - Visualizador gratuito de DGN, DWG e i-model. É uma 

poderosa ferramenta para projetos que exigem um aplicativo de visualização, 

medição e impressão para projetos MicroStation, AutoCAD ou projetos 

híbridos usando i-model (BENTLEY). 

• BIM 360 - É um software de gerenciamento inovador, que amplia o processo 

de BIM do projeto até a fase de construção, garantindo acesso às informações 

para coordenação de modelos e detecção de interferências para todos os 

envolvidos no projeto, por meio do desktop e de dispositivos móveis 

(AUTODESK). 

• Revizto - Software de colaboração visual para a indústria AEC. Conecta 

especialistas do BIM, com o designer de construção virtual com tomadores de 

decisão e torna mais rápido o fluxo de trabalho do projeto BIM (REVIZTO). 

• Trimble Connect - Plataforma de colaboração de projeto construída para o 

setor de construção (TRIMBLE). 

• Dalux BIM Viewer - Aplicativo gratuito que permite o compartilhamento de 

modelos e desenhos BIM. A visualização e a movimentação no modelo se dão 

através de plantas baixas conectadas ao modelo 3D (DALUX). 

• Dalux Field - Software para utilização em canteiro de obra que permite: 

supervisão, garantia de qualidade, inspeção de segurança, listas documentadas 

com fotos entre outras funcionalidades. A movimentação no modelo BIM se dá 

através da utilização de PDF e plantas do CAD (DALUX). 

 

2.4 Dificuldades de Implantação  

 

Segundo Souza, Amorim e Lyrio (2009) apesar dos diversos benefícios 

proporcionados pela adoção do BIM, existem alguns pontos que dificultam essa 

implementação. Eles explicam que trabalhar com o BIM exige, além do aprendizado de novos 

comandos, que os profissionais mudem sua maneira de pensar acerca do processo de projetar. 
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Entretanto, como muitos dos projetistas e profissionais renomados estão há muito tempo no 

mercado, muitas vezes, esses profissionais mostram-se resistentes a mudanças. Assim, as 

empresas relutam em adotar toda uma nova metodologia com tamanho grau de renovação, e a 

mudança de software pela equipe acaba sendo um empecilho a ser vencido. 

Um fator que torna mais difícil a implantação dessa tecnologia é que, ao contrário 

de quando ocorreu a evolução prancheta-DWG, que foi um processo advindo da universidade 

para o mercado de trabalho, esse segundo período de mudanças que corresponde à 

implementação do BIM, é um processo que está ocorrendo de forma inversa ao tradicional, 

iniciando no mercado e a partir daí chegando nas universidades. Infelizmente ainda são raras 

as universidades no Brasil que abordam esse conceito, o que demostra que o mercado está 

necessitando do uso do BIM, porém, atualmente, os alunos não saem da universidade aptos a 

trabalhar com essa metodologia.  

Tem-se observado também que a falta de tempo para implantação da tecnologia 

nas empresas é um dificultador, pois, por ser um processo novo, não há tantos profissionais 

com domínio sobre as ferramentas, o que obriga os escritórios a oferecerem aulas e 

treinamentos, demandando tempo e dinheiro investido. Apesar desse processo de mudança 

estar ocorrendo em alguns escritórios de arquitetura, a tecnologia BIM ainda está sendo pouco 

utilizada por outros projetistas (instaladores, calculistas), o que é um problema visto que um 

bom uso do BIM exige que todas as áreas trabalhem em conjunto. 

Santos (2015) identifica algumas dificuldades encontradas pelos profissionais das 

diversas áreas que têm interesse em trabalhar com o BIM, iniciando pela arquitetura, onde 

felizmente, o atual cenário dos escritórios no Brasil é favorável, pois em muitos deles os 

projetos já são feitos no BIM. Porém existem ainda algumas empresas onde a equipe é 

resistente à mudança de software.  

No Cálculo Estrutural a falta de normas e padronização no uso do BIM estão entre 

os principais retardadores da adoção completa do conceito. Não há uma única ferramenta 

que lide com toda a complexidade de um projeto estrutural, portanto a transferência de dados 

de um software para outro pode ser comprometedora (SANTOS, 2015). Além disso, 

ferramentas BIM para o cálculo estrutural que estão entre as mais completas, como o Robot 

da Autodesk, não incluem as normas técnicas Brasileiras como a NBR 6118, o que pode ser 

corrigido através de alterações nas configurações do programa, mas que exige esforço e 

tempo. 

Por último, nos projetos elétricos e hidrossanitários também há carência de 

normas, padrões e bibliotecas, porém existem exemplos como o da empresa Tigre, que 
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investiu fortemente na criação de bibliotecas e templates dos seus produtos, para usuários do 

Revit MEP, sendo de grande interesse para as companhias e tornando ainda mais palpáveis os 

bons resultados. 

Outra preocupação dos escritórios, de forma geral, é com o investimento em 

equipamentos que possam suportar as ferramentas BIM. Os arquivos gerados nos programas 

BIM são pesados e exigem muita capacidade de processamento. A falta de compatibilidade 

com outros programas também é um problema, pois as empresas encontram dificuldades na 

troca de arquivos entre os diversos programas utilizados atualmente e até mesmo na 

conversão do arquivo BIM para DWG.  

Além de todos os problemas supracitados, existe o fator cultural: os engenheiros 

ainda trabalham muito com a filosofia de “cada um por si” ao invés de trabalhar em conjunto 

na busca pelo melhor resultado, o que poderia ser estimulado por intermédio do incentivo e 

investimento do setor público, como acontece em alguns países da Europa. Um último 

problema a ser pontuado é a dificuldade na adaptação das ferramentas aos padrões 

construtivos nacionais, ou seja, muitos dos engenheiros de obra ainda não aderiram à 

tecnologia, o que dificulta sua aplicação nesse estágio da Construção Civil. 

Dificultadores sempre existem, em todos os processos, e tendem a ser enfatizados 

quando se tenta implantar o novo. É necessário que se enxergue com uma visão de 

médio/longo prazo para que seja possível a visualização dos benefícios da implementação do 

BIM nas empresas, ainda que essas mudanças não resultem necessariamente em lucros 

instantâneos.  

A AD Editorial Team (2016) observa que tais benefícios ocorrem devido às 

mudanças nos processos internos, que acontecem de várias formas e que levam a um fluxo de 

trabalho exclusivo do BIM, geralmente criando fatores intangíveis que são difíceis de 

quantificar em cálculos de ROI (Retorno sobre Investimento), mas cuja quantificação permite 

que as empresas compreendam mais claramente como a medição e a inovação tecnológica 

podem ser combinadas de forma estratégica para informar o progresso para os futuros níveis 

de maturidade BIM. 

 

2.5 Situação atual do BIM no Brasil  

 

De acordo com Succar (2009) existem estágios de adoção da tecnologia BIM. O 

primeiro estágio se refere à utilização de ferramentas BIM como: Revit, Tekla, ArchiCAD, 

Home Designer Suite, entre outros, os quais são utilizados isoladamente por 

http://www.mundotigre.com.br/downloads
http://www.archdaily.com.br/br/author/ad-editorial-team
http://www.archdaily.com.br/br/tag/bim
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580508001568
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cada disciplina do projeto gerando resultados específicos. No segundo estágio ocorre algum 

compartilhamento entre as diversas disciplinas. Essa interação entre projetos de diferentes 

áreas propicia uma maior previsão de incompatibilidades, permitindo que sejam realizadas 

mudanças e melhorias nos projetos antes que os mesmos saiam da tela do computador e 

passem à fase de execução. O terceiro estágio envolve análises mais complexas por meio da 

prática integrada. Os estágios de adoção do BIM, conforme apresentado por Feitosa (2016), 

podem ser vistos na Figura 4. Pode-se considerar que o Brasil se encontra, atualmente, em 

uma fase intermediária entre o primeiro e o segundo estágio de adoção do BIM.  

 

     Figura 4 - Estágios de adoção da tecnologia BIM 

 
      Fonte: FEITOSA (2016) 

 

Os fabricantes de software vêm buscando incentivar o uso do BIM, mostrando 

todas as suas vantagens, porém ainda existe uma grande resistência à sua adoção pelo setor de 

projetos no Brasil, onde a maioria dos projetos de edifícios ainda são realizados na forma 

tradicional, com desenhos 2D e documentos de texto (SOUZA; AMORIM; LYRIO, 2009). 

Por ser quem mais se beneficia e lucra com a adoção da metodologia BIM, o 

contratante deveria ser o maior incentivador da implantação das ferramentas e do treinamento 

dos profissionais (KYMMEL, 2008). Porém, via de regra, os próprios escritórios de projeto 

subcontratados acabam arcando com despesas e riscos na implantação desta tecnologia. A 

situação brasileira ainda é agravada por não ser dado o devido reconhecimento financeiro ao 

setor de projetos. Essa limitação de recursos financeiros é um dificultador, pois os escritórios 
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precisam arcar com altos investimentos em equipamentos, software e treinamento para 

implantar a tecnologia, o que, muitas vezes, não gera um retorno financeiro que compense 

essa reestruturação, pois continuam recebendo uma parcela muito pequena diante do custo 

global da construção (JACOSKI; LAMBERTS, 2002). 

Mesmo com as dificuldades iniciais, o cenário brasileiro apresenta-se bastante 

favorável à adoção da metodologia BIM, pois no Brasil existe um grande mercado para a 

construção com um enorme potencial de otimização de obras e planejamento. 

De acordo com Construction (2014) existem três aspectos que compõem o nível 

de engajamento BIM: experiência com BIM, nível de experiência e nível de implementação. 

Em comparação com as outras regiões, no Brasil a adoção do BIM é recente, refletindo em 

um baixo índice de engajamento BIM, pois a maioria das empresas nacionais ainda vê o BIM 

como uma inovação. Estudos realizados e expostos no Building Innovation 2014 acerca do 

uso internacional do BIM mostraram o resultado de uma comparação entre o Brasil e as outras 

regiões do mundo nos três componentes que compões o nível de engajamento dessa 

tecnologia, além de mostrar o tempo em que vem sendo utilizada essa tecnologia, conforme 

mostrado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Adoção do BIM no Brasil e no mundo 

 
Fonte: Construction 2014 (Traduzido pela Autora) 
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2.6 Ferramentas e utilidades BIM 

 

Atualmente existem inúmeras ferramentas que utilizam os conceitos BIM, cada 

uma apresenta particularidades, limitações e focos de atuação. Existem desde ferramentas 

mais simples, até outras mais complexas, mas de forma geral todas as áreas são atendidas. 

Além disso, existem programas que podem ser utilizados de forma complementar às 

ferramentas BIM, agregando mais valor ao produto final.  

Algumas das ferramentas BIM mais conhecidos e utilizados atualmente são as 

seguintes: ArchiCAD (desenvolvido pela Graphisoft), Edificius (produzido pela Acca 

Software), Home Designer Suite (distribuído pela Better Homes & Gardens), Tekla 

Structures, Vectorworks Architect, Revit e Navisworks (sendo os dois últimos produzidos e 

desenvolvidos pela Autodesk). 

Abaixo serão mostrados alguns exemplos de ferramentas que serão utilizados no 

trabalho com uma breve descrição: 

• Revit - Software construído especificamente para BIM, capacitando 

profissionais de design e construção para trazer ideias do conceito para 

construção, com uma abordagem coordenada e consistente baseada em modelo. 

Inclui a funcionalidade de todas as disciplinas Revit (arquitetura, MEP e 

estrutura) em uma interface unificada (AUTODESK).  

• Navisworks Manage - Software de análise de projetos. Permite que 

profissionais de arquitetura, engenharia e construção analisem de forma 

completa os modelos e dados integrados para controlar melhor os resultados do 

projeto (AUTODESK). 

• MS Project - O Project fornece diversas ferramentas importantes de 

planejamento. Em sua interface básica são inseridas informações como o nome 

da tarefa, a duração, as datas, e qualquer outro dado definido pelo usuário. 

Nesse programa é gerado automaticamente o gráfico de Gantt do projeto, e 

outros relatórios como o diagrama PERT/CPM, diagrama de rede, além do 

cálculo do caminho crítico. Para cada tarefa, podem ser ainda associados 

recursos e equipes necessárias à sua realização, para posteriormente serem 

gerados histogramas de uso de materiais e de mão de obra (MICROSOFT). 
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2.6.1 Formato IFC 

 

Para se chegar ao produto final da construção ocorre um longo processo que tem 

início na fase de projetos, passando pela fase de execução, uso e manutenção. Apesar de 

serem realizados na fase inicial, os projetos acompanham todo esse processo, nas suas 

diversas fases, com o envolvimento de diferentes participantes que necessitam trocar 

informações ao longo de todo o clico de vida do empreendimento. Entretanto, dificuldades na 

troca de informação, devido à baixa interoperabilidade entre as partes envolvidas, se mostram 

como limitações ao uso do BIM no processo de projeto.  

A interoperabilidade pode ser compreendida como capacidade de identificar os 

dados necessários para serem transferidos entre diferentes ferramentas BIM (EASTMAN et 

al., 2008). Visando uma eficaz interoperabilidade é fundamental a implantação de um 

protocolo internacional padrão de trocas de dados nos programas e nos processos do projeto. 

O protocolo mais utilizado atualmente é o IFC, que vem do inglês: Industry Foudation 

Classes, sendo um modelo de dados do edifício que tem como base objetos (ANDRADE; 

RUSCHEL, 2009) conforme pode ser visto na Figura 6. Todavia, o que pode ser observado na 

prática, de acordo com Kiviniemi et al. (2008), é que o uso de padrões IFC atende a requisitos 

para certas tarefas, sendo que outras não são abrangidas, por não serem suportadas por esse 

formato. Um dos maiores empecilhos para a adoção do IFC é a perda de informações na 

interface disponível nos aplicativos, tornando isso um grande dificultador para um amplo uso 

do IFC como protocolo principal para troca de dados do edifício (ANDRADE; RUSCHEL, 

2009). De acordo com Kiviniemi et al. (2008), isto decorre do fato de que o conceito de BIM 

ainda está em fase de implementação no mercado e que o reuso de dados ainda é uma tarefa 

limitada. Muitas empresas da indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção não 

consideram o modelo baseado na integração como algo importante, mas essa necessidade de 

troca de dados entre aplicativos já foi detectada há muito tempo na Construção Civil.  

Atualmente, o modelo BIM baseado na integração é visto como algo de extrema 

importância e como um dos maiores benefícios que a tecnologia BIM por propiciar, portando 

as falhas ainda existentes no modelo IFC estão em fase de estudo e busca de soluções.  
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Figura 6 - Interoperabilidade por meio do IFC 

 
Fonte: ROSSO (2011) 

 

2.6.2 Modelo federado no BIM  

 

A tecnologia BIM apresenta, como uma de suas maiores vantagens, a 

possibilidade de integração entre os diversos agentes do setor da construção. Essa 

interatividade existe graças a um modelo virtual integrado, conhecido como modelo federado. 

Um projeto de construção envolve vários participantes, muitas vezes de 

organizações diferentes, que precisam colaborar entre si no processo de design.  Os 

profissionais responsáveis pelos projetos de construção geralmente usam diferentes 

ferramentas de autoria de modelo para seu modelo de dados exclusivo. Portanto, a adoção de 

um modelo integrado é muito importante, pois permite a interoperabilidade (SOLIHIN; 

EASTMAN; LEE, 2016). O termo modelo federado é utilizado para designar um modelo de 

referência constituído por modelos de diferentes disciplinas, interligados entre si propiciando 

um processo colaborativo de grande valia quando comparado ao processo tradicional, 

conforme representado na Figura 7. 
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Figura 7 - Comparativo entre o processo tradicional de trocas de informações e o 
estabelecimento de um modelo compartilhado. 

 
Fonte: CATELANI (2016) 

 

O modelo federado consiste em um banco de dados único no tocante à sua lógica 

e ao tempo em que se encontra distribuído e sincronizado em suas várias partes (BENTLEY, 

2003). Esse modelo permite aos usuários que trabalhem com dados e formatos da forma que 

consideram mais produtiva, proporcionando também, um controle central para gerenciar a 

conectividade e as grandes transações. Esse conjunto ou federação de bancos de dados 

associados precisa ser coordenado por algum aplicativo para manter a consistência. De acordo 

com Bentley (2003), esse método permite que sejam feitos ajustes finos, promovendo ganhos 

graduais no modelo BIM, criando assim um modelo globalmente escalável.  

Na utilização do modelo federado, manter a compatibilidade e a consistência entre 

esse e os modelos individuais é o grande desafio para a gestão.  

 

2.6.3 Clash Detection  

 

Como o BIM compreende um conjunto de modelos de diferentes disciplinas, 

como estrutura, arquitetura, instalações, etc e como todas essas disciplinas funcionam em 

conjunto, é importante estabelecer uma abordagem bem coordenada, onde não existam 

choques. A análise das interferências é uma importante ferramenta da tecnologia BIM, essa 

ferramenta é chamada de Clash Detection e é baseada no princípio básico de que dois corpos 
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não podem ocupar o mesmo espaço físico ao mesmo tempo, quando isso ocorre é dito que 

está havendo um clash ou interferência, como pode ser observado na Figura 8. As 

interferências podem ser geométricas, por exemplo, tubos atravessando vigas ou baseadas em 

cronograma, quando diferentes aspectos do trabalho que devem ser sequenciais estão 

programados para ocorrer juntos ou de forma reversa (PATEL, 2014).   

 

Figura 8 - Análise de interferências 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Além disso, de acordo com Patel (2014) o processo de detecção de interferências 

pode ser dividido nos seguintes tipos:  

• “Hard clash” - Quando dois objetos estão ocupando o mesmo espaço.  

• “Soft Clash/Clearance Clash” - Indica que o objeto precisa de tolerâncias 

geométricas e espaciais dentro de sua zona de amortecimento para melhor 

acessibilidade, isolamento, manutenção e segurança.  

• “4D/Workflow Clash” - Determinar os choques de agendamento para as 

tripulações, a confecção de equipamentos / materiais e os confrontos de 

entrega. Além disso, outros problemas da linha do tempo do projeto podem ser 

examinados e percebidos usando um projeto de modelagem BIM. 

O uso dessa ferramenta de detecção de interferências permite que o usuário estude 

todos os elementos de uma só vez ou que ele escolha quais categorias de objetos gostaria de 

comparar, economizando assim tempo e poder de processamento do computador. Essa 

ferramenta funciona baseada na comparação da localização espacial dos diferentes objetos, de 

forma que o software gera um relatório indicando pontos onde há mais de um objeto 

ocupando o mesmo espaço. Esse sistema ignora a presença de elementos de desenho como, 

http://www.hitechcaddservices.com/author/nikunj-patel/
http://www.hitechcaddservices.com/author/nikunj-patel/
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por exemplo, a simbologia de elementos de tomada, hidráulico, linhas de referência entre 

outros (MÜLLER, 2015). 

A partir dessa ferramenta podem ser tomadas decisões preventivas, permitindo, 

por exemplo, que soluções possam ser realizadas ainda em fábrica, reduzindo 

significativamente os custos, evitando atrasos, economizando tempo e recursos e permitindo 

que decisões tomadas anteriormente possam ser revistas da melhor forma. Além da 

ferramenta de Clash Detection, a viabilidade do processo construtivo também pode ser 

estudada através do BIM, pois a construção virtual permite que problemas reais e lógicos 

possam ser pensados em busca de soluções antes de o processo construtivo iniciar no canteiro 

de obras. Para suportar a identificação de interferências, alguns aplicativos são capazes de 

agregar dados de vários projetos e realizar essa checagem, eles incluem o Autodesk 

Navisworks e o Bentley Navigator. 

Por meio dessa ferramenta, assuntos mais delicados, como análise de aberturas em 

vigas e lajes ou até mesmo detalhamento de peças mais complexas, ficam muito mais rápidos 

e simples. Essa ferramenta possibilita inúmeros benefícios que se estendem desde o 

planejamento e orçamentação da obra até o gerenciamento das manutenções do 

empreendimento. 

Relatórios podem ser feitos e apresentados em reuniões com os gerentes de 

projetos da construtora e com os projetistas envolvidos, presencialmente ou por intermédio de 

plataformas online. Neles são sugeridas soluções para as interferências e “erros” de 

construtibilidade, em seguida cada responsável pode corrigir o que foi apontado. Depois que a 

obra inicia, novos problemas podem surgir e é possível que seja feito o acompanhamento da 

construção com soluções e demonstrações em BIM junto com a equipe da obra.  

 

2.7 Dimensões BIM 

 

A Modelagem da Informação da Construção permite mais do que, as já 

conhecidas, três dimensões. A partir do modelo tridimensional podem ser incorporadas 

diversas interfaces de informação que representam as dimensões complementares, todavia, 

depois da quarta dimensão, o entendimento torna-se abstrato. A explicação sobre cada 

dimensão do BIM varia entre diferentes autores.  

Kacprzyk e Kepa (2014) definiram as dimensões da modelagem BIM da seguinte 

forma:  
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a) BIM 3D - É a forma básica do BIM. É basicamente o modelo tridimensional 

com informações contidas nele e seu uso é limitado apenas para fazer a 

documentação do edifício; 

b) BIM 4D – A dimensão tempo é adicionada ao modelo, cada componente no 

modelo passa a conter informações sobre sua data de criação e, possivelmente, 

tempo de destruição;  

c) BIM 5D – Adicionam-se informações sobre o custo de cada tarefa; 

d) BIM 6D - Oferece análises de energia e sustentabilidade;  

e) BIM 7D - Refere-se ao uso do modelo na manutenção do edifício.  

 

2.7.1 BIM 4D 

 

De acordo com Boton, Kubicki e Halin (2011) a fase de pré-construção tem uma 

enorme importância no processo construtivo, pois permite minimizar riscos, despesas gerais, 

evitar desperdícios, maximizar a produtividade e a confiabilidade durante a fase de 

construção, além de garantir cronogramas mais precisos e viáveis. Durante essa fase da obra, 

o uso de modelos federados e de simulações 4D apresenta-se como uma solução inovadora 

para suportar muitas das atividades de simulação. 

O BIM 4D consiste em vincular um modelo 3D do edifício com o planejamento 

de obras para simular o desenvolvimento da construção ao longo do tempo. As técnicas de 

BIM 4D podem suprir várias necessidades, como o gerenciamento de projetos, através da 

análise de construtibilidade e do planejamento de tarefas, além disso, oferece a vantagem de 

se verificar a logística do canteiro de obras através da análise da utilização do espaço da 

construção, antes mesmo de o canteiro ser erguido, sem gastar recursos (CASTRONOVO et 

al., 2014). 

Embora a maioria das aplicações 4D deem suporte à revisão das programações 

através de uma sequência animada de atividades de construção, alguns usos avançados 

incluem tarefas como coordenação comercial e espacial; sequências de montagem; 

modelagem interativa virtual em tempo real de equipamentos de construção e 

desenvolvimento de diferentes cenários para análise de interferências (CASTRONOVO et al., 

2014).  

A visualização do progresso planejado no ambiente 4D permite que os 

participantes e clientes do projeto compreendam as restrições espaciais e explorem as 

alternativas de projeto e construção antes do início da obra (SONG et al., 2005).  
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O modelo BIM, o cronograma da obra e o planejamento da mesma funcionam de 

maneira complementar, de forma que, para a elaboração do planejamento 4D, além do projeto 

modelado precisa-se de um cronograma digital para ser integrado e associado aos elementos 

no modelo. Essa programação 4D pode ser realizada no software Navisworks da Autodesk, 

onde é realizada a importação dos dados do modelo, seguido da atribuição das respectivas 

tarefas a cada componente. Na sequência, são definidas as datas de início e de término de 

cada tarefa e a animação 4D já pode ser criada, permitindo que se visualize a evolução do 

empreendimento ao longo de sua construção, auxiliando na realização e interpretação do 

planejamento. 

A modelagem 4D possibilita a realização de um estudo detalhado de todas as 

etapas e atividades que ocorrem na execução de uma obra. Esse recurso permite que o 

processo construtivo seja simulado virtualmente antes da execução em campo, podendo 

proporcionar uma redução de descontinuidades, imprevistos, incertezas e riscos na 

construção, garantindo mais eficácia no processo de orçamentação e no cumprimento de 

prazos. Portanto, esse recurso é de grande valia para a indústria da construção (CATELANI, 

2016). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O método adotado para esta pesquisa foi o Estudo de Caso. Segundo Gil (2010), 

as etapas a serem seguidas para a realização do método estudo de caso são: (i) formulação do 

problema; (ii) definição das unidades-caso; (iii) seleção dos casos; (iv) coleta de dados; (v) 

análise e interpretação dos dados. 

A etapa (i) formulação do problema consta na seção 1.1, e abordou como 

problema de pesquisa o retrabalho em canteiros de obras, como gastos com materiais e 

redução dos lucros, além da dificuldade em encontrar informações organizadas durante as 

etapas de gestão e manutenção das edificações. Para isso, uma solução que visa a melhoria 

desses processos é a utilização do BIM. 

Todavia, a partir das etapas (ii) definição das unidades-caso e (iii) seleção dos 

casos, entende-se que o caso selecionado para estudo é um caso único por se tratar de um 

fenômeno raro, que “se refere a comportamentos e situações sociais que por serem muito 

raros merecem ser estudados” Gil (2010).  O caso selecionado foi uma obra de grande porte 

situada em Fortaleza – CE, que está atualmente em fase de construção. 

A etapa (iv) coleta de dados foi realizada a partir de entrevistas, questionários, 

observação in loco e obtenção de materiais. As entrevistas foram feitas com profissionais 

responsáveis pelo planejamento da construção do empreendimento selecionado. Já os 

questionários foram realizados com os projetistas envolvidos no edifício em estudo. A 

observação in loco foi feita durante o desenvolvimento desta pesquisa e, por fim, os materiais 

obtidos referem-se aos arquivos e documentos entregues pela construtora e pelos profissionais 

envolvidos no desenvolvimento do modelo BIM. 

Finalmente, a etapa (v) análise e interpretação dos dados, foi o esclarecimento das 

fases da etapa anterior, juntamente com o desenvolvimento dos objetivos específicos: (a) 

identificar os benefícios do processo de visualização 3D; (b) verificar as facilidades e 

contribuições para geradas pelo uso do BIM no canteiro de obras; (c) calcular o valor 

economizado com a utilização do BIM a partir da detecção de interferências; e (d) verificar o 

funcionamento e as vantagens da utilização do BIM 4D na construção da estrutura metálica. 

Abaixo, será descrito o empreendimento objeto do estudo, bem como a realização 

da coleta de dados. 
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3.1 Objeto do estudo 

 

O caso único e raro escolhido para esta pesquisa foi o empreendimento BS Design 

Corporate Towers. A escolha do BS Design foi devido a esse ser considerado um marco na 

capital cearense, caracterizando-se pela inteligência e alto padrão arquitetônico e contando 

com avançadas tecnologias para seu gerenciamento e sua construção. 

O BS Design é constituído por 72.000 m² de área construída com 21 andares, 2 

torres com acessos independentes, 5 subsolos de estacionamentos, 690 salas comerciais, 25 

elevadores e um vão central livre com pé-direito de 35 metros.  

Esse empreendimento será o primeiro edifício A+ de Fortaleza, ou seja, um 

edifício caracterizado pela inteligência e pelo elevado padrão arquitetônico, reunindo alto 

nível de tecnologia, segurança e conforto. Além disso, o edifício apresenta pré-certificação 

LEED, selo que orienta e atesta o comprometimento de uma edificação com os princípios da 

construção sustentável. 

A partir do 8º andar lajes corporativas farão a ligação entre as torres, criando um 

grande vão de 35m de altura. Essas lajes corporativas serão de estrutura metálica e se 

conectarão às duas torres de concreto formando o que é conhecido como estrutura híbrida. 

O BS Design, representado na Figura 9, é resultado de uma engenharia inovadora 

e está sendo uma das primeiras obras da cidade de Fortaleza a utilizar integralmente o BIM, se 

tornando um ótimo exemplo para a avaliação de vantagens e desvantagens da utilização dessa 

tecnologia através de um estudo prático. 

 
Figura 9 - BS Design Corporate Towers 

 
Fonte: Material disponibilizado pela Incorporadora BSPAR 
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3.2 Coleta de dados 

 

Com o intuito de obter dados consistentes, buscou-se realizar uma parceria com a 

Incorporadora BSPAR e com empresas que utilizam a metodologia BIM e que estão 

trabalhando em conjunto com a Incorporadora na modelagem, no planejamento e na execução 

do empreendimento em estudo. Deste modo, os dados utilizados no presente trabalho foram 

obtidos através das seguintes empresas: 

• BSPAR Incorporações – Incorporadora que atua no setor da Construção Civil 

em Fortaleza e Natal. Com projetos de design arrojados, elevado padrão de 

qualidade e produtos diferenciados, vem se consolidando como uma das 

principais empresas nos mercados onde atua.  

• SIPPRO – Empresa inovadora que atua na indústria da Construção Civil, nas 

áreas de gestão de obras, orçamento, planejamento e controle da produção 

integrado às tecnologias da informação e ao BIM. Realiza a modelagem de 

todo o empreendimento através de plataformas BIM, permitindo a 

compatibilização de projetos, a detecção de interferências e a retirada de 

quantitativos precisos. 

• RCM Estruturas Metálicas - Escritório de cálculo estrutural fundado pelo 

engenheiro calculista Raimundo Calixto de Melo Neto, um dos maiores 

especialistas em estruturas metálicas do Brasil. Realiza projetos de grande 

porte em estruturas de aço e de vidro por todo o país.  

• CODEME – Empresa que é referência no mercado de Construção em Aço e é 

reconhecida por desenvolver soluções sob medida para cada obra, possuindo 

um corpo técnico altamente capacitado.  

Para o desenvolvimento deste trabalho foi fundamental a obtenção dos diversos 

projetos do empreendimento já convertidos em formato BIM.  

O modelo da estrutura metálica foi desenvolvido pela empresa RCM da seguinte 

forma: inicialmente foi realizada uma análise estrutural utilizando o ETABS, um pacote de 

software integrado para o projeto e a análise estrutural de edifícios, essa análise foi feita com 

os elementos de aço e de concreto efetivamente integrados em um único modelo. A partir dos 

resultados da análise e dimensionamento, foi gerado o modelo em Revit e o mesmo foi 

transferido para a empresa fabricante, Codeme, que analisou os arquivos de detalhamento 

para fabricação realizando os devidos ajustes.  
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Já o modelo da estrutura de concreto foi desenvolvido por um escritório de 

cálculo estrutural, com a utilização do TQS, um software completo para a engenharia de 

estruturas que gera um modelo que pode ser exportado no formato IFC e que possui um 

plugin de exportação para o programa Revit. Entretanto, mesmo com essa vantagem em 

relação às outras disciplinas, o modelo da estrutura de concreto teve que ser refeito 

diretamente no programa Revit, de maneira minuciosa, visando uma perfeita 

compatibilização, 

Por fim, todos os demais projetistas entregaram seus projetos na plataforma 

AutoCAD e a empresa Sippro foi a responsável por realizar separadamente a modelagem de 

cada um desses projetos desenvolvidos nas diferentes áreas de atuação, a saber: arquitetura, 

contenção, ambientação, fachada, paisagismo, revestimento e as seguintes instalações: 

sanitárias, hidráulicas, elétricas, combate a incêndio, gás, telefônicas, climatização, drenagem, 

fontes.  

O processo de modelagem ocorreu após o início da execução em campo, na fase 

de recebimento de projetos, visando à compatibilização dos mesmos. A Sippro recebeu os 

projetos, em sua grande maioria, no formato .dwg e a modelagem foi realizada no programa 

Revit da empresa Autodesk. Mesmo os projetos recebidos em formato .rvt, que é a extensão 

de arquivo do software Revit, precisaram ser refeitos de forma mais detalhada visando à 

futura retirada de quantitativos dos elementos.  

Inicialmente modelou-se a estrutura, em seguida, a arquitetura, depois instalações 

e assim por diante. Os projetos seguiram uma ordem lógica de modelagem com o intuito de 

que os últimos projetos a serem modelados fossem os mais passíveis de modificações. Ao 

longo do processo foram realizadas compatibilizações, no software Navisworks da empresa 

Autodesk, para que as incompatibilidades e interferências pudessem ser encontradas e 

corrigidas.  

As figuras 10 a 16 exibem alguns dos projetos modelados no Revit, como 

Arquitetura (Figura 10), Estrutura de Concreto (Figura 11), Estrutura Metálica (Figura 12), 

Instalações Sanitárias (Figura 13), Instalações Hidráulicas (Figura 14), Combate a Incêndio (  

Figura 15) e Contenção (Figura 16). 
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Figura 10 - Projeto de Arquitetura 

 
Fonte: Material disponibilizado pela empresa Sippro 

 

Figura 11 - Projeto de Estrutura de Concreto 

 
Fonte: Material disponibilizado pela empresa Sippro 
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Figura 12 - Projeto de Estrutura Metálica 

 
Fonte: Material disponibilizado pela empresa RCM Estruturas Metálicas em conjunto com 

a empresa Codeme. 

 

Figura 13 - Projeto de Instalações Sanitárias 

 
Fonte: Material disponibilizado pela empresa Sippro 
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Figura 14 - Projeto de Instalações Hidráulicas 

 
Fonte: Material disponibilizado pela empresa Sippro 

 

  Figura 15 - Projeto de Combate a Incêndio 

 
  Fonte: Material disponibilizado pela empresa Sippro 
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Figura 16 - Projeto de Contenção 

 
Fonte: Material disponibilizado pela empresa Sippro 

 

A metodologia BIM engloba inúmeros aspectos da construção, portanto, decidiu-

se por aprofundar o estudo em alguns desses pontos. Após o levantamento dos dados do 

empreendimento, dividiu-se o desenvolvimento do trabalho em quatro partes, cada uma 

relacionada a um objetivo específico do trabalho, sendo os três primeiros relacionados ao 

BIM na terceira dimensão e o último relacionado ao BIM 4D.
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4 DESENVOLVIMENTO 

 
4.1 Modelagem 3D - Benefícios para os projetistas e para o construtor  

 

Uma das grandes vantagens proporcionada pelo BIM é a da interoperabilidade. A 

partir do momento que todos os projetistas desenvolvem seus projetos em plataformas BIM, 

utilizando o formato IFC, é possível que haja uma comunicação entre eles. No caso do BS 

Design, a maioria dos projetistas não desenvolveram seus projetos em ferramentas BIM, por 

esse motivo, a empresa Sippro foi contratada para convertê-los e compatibilizá-los. 

Entretanto, a interoperabilidade continuou existindo, pois ao longo da construção estão 

acontecendo diversas reuniões com os projetistas de cada disciplina, sempre com a presença 

de um profissional BIM. Esse profissional é responsável pela navegação no modelo, 

localizando os pontos de interesse e identificando, com precisão, eventuais correções a serem 

efetuadas.  

A Figura 17 apresenta os passos executados no desenvolvimento dessa parte da 

pesquisa.   

 

 Figura 17 - Modelagem 3D: fluxograma 

 
 Fonte: Elaborada pela autora 

 

Buscando identificar se o processo de visualização 3D pode trazer benefícios para 

a construção do empreendimento e de que forma isto pode acontecer, a evolução da 

construção foi acompanhada com utilização do BIM. Concomitantemente, participou-se das 

reuniões entre os diversos projetistas juntamente com o profissional BIM e foi entregue um 

questionário para cada projetista do BS Design visando à obtenção de um diagnóstico sobre as 

percepções dos mesmos a respeito da utilização da tecnologia BIM.  
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O questionário é constituído por sete questões objetivas e foi elaborado, embasado 

na pesquisa da Editora Pini sobre o uso do BIM, realizada em 2013, e no artigo de Dantas 

Filho et al., sobre o estado de adoção do BIM em empresas de arquitetura, engenharia e 

construção de Fortaleza, publicado em 2015. As perguntas tinham o intuito de identificar o 

grau de importância atribuído aos benefícios da implantação dessa metodologia, bem como 

descobrir qual a familiaridade que os projetistas já possuíam com essa tecnologia antes desse 

edifício, quais suas opiniões acerca da utilização da mesma e quais os impactos positivos, 

entre outros aspectos.  

A distribuição de alguns dos questionários ocorreu ao longo das reuniões que 

aconteceram no BS Design, enquanto outros foram entregues nos próprios escritórios dos 

profissionais. Com as respostas dos questionários, foram elaborados gráficos para ajudar na 

análise e compreensão dos resultados. O questionário elaborado para este trabalho está 

representado no Apêndice A. 

Além disso, foi realizada uma entrevista qualitativa semiaberta com uma 

engenheira de planejamento do BS Design visando identificar: quais as vantagens e 

desvantagens do BIM nesta obra; quais os benefícios da visualização 3D para o construtor; se 

o BIM estava ajudando na solução de problemas construtivos e de que maneira; como o BIM 

pode contribuir para integração entre os diversos projetistas e qual sua opinião a respeito da 

utilização da tecnologia BIM nesse empreendimento. 

 

4.2 BIM no canteiro de obras 

 

A Figura 18 representa o delineamento da segunda parte da pesquisa.  
 

Figura 18 - BIM no canteiro de obras: fluxograma 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Com o objetivo de encontrar uma boa ferramenta de visualização BIM que 

funcione em forma de aplicativo para tablets e smartphones e que seja de fácil manuseio, foi 

realizado um estudo entre alguns dos principais aplicativos disponíveis no mercado. Dessa 

forma, buscou-se descobrir qual seria o software mais adequado para solucionar essa 

limitação na obra em estudo. 

O estudo iniciou com a identificação dos aplicativos de visualização de modelos 

BIM disponíveis no mercado. Os aplicativos analisados foram descritos na revisão 

bibliográfica e são os seguintes: BIMx, Bentley View, BIM 360 Revizto, Trimble Connect, 

Dalux BIM Viewer, Dalux Field. Esses sete aplicativos foram estudados e classificados em 

função das suas características, dos tipos e preços de suas licenças, da quantidade de modelos 

suportados, da qualidade da informação apresentada, da dependência ou não de internet para o 

seu funcionamento, do modo de atualização do modelo, da facilidade de manuseio, entre 

outros aspectos. Para a realização desse estudo foram desenvolvidas pesquisas sobre os 

aplicativos e entrou-se em contato com seus representantes através de e-mails, buscando 

identificar quais os aplicativos mais adequados para utilização no canteiro de obra de um 

empreendimento de grande porte como o BS Design.   

Dentre os aplicativos de visualização identificados, buscou-se descobrir se as 

informações geradas no modelo BIM poderiam ser de fato extraídas no canteiro de obras, por 

meio de smartphones e/ou tablets. Essa identificação foi feita através do download e testes 

dos aplicativos. Também almejou-se reconhecer como se dá o fluxo da informação nos 

aplicativos em estudo, e se esses oferecem atualizações do modelo em tempo real. Por fim, 

buscou-se avaliar se esses aplicativos poderiam substituir o papel impresso nos canteiros de 

obras.  

Após um estudo aprofundado dos aplicativos supracitados, diversos fatores foram 

avaliados e o aplicativo que apresentou mais vantagens foi escolhido. O passo seguinte foi sua 

apresentação para a construtora e sua implementação, que se deu da seguinte forma:  

(a) primeiramente um manual foi elaborado e fornecido à construtora. Nesse 

momento, os engenheiros de planejamento tiveram acesso ao modelo BIM 

3D através do aplicativo e puderam começar a utilizá-lo; 

(b) durante as primeiras semanas foram realizadas visitas à obra para o 

acompanhamento e verificação da utilização desse visualizador de forma 

prática no edifício em estudo e para a realização de registros fotográficos do 

uso do aplicativo. Ademais, foi possível a retirada de dúvidas sobre a 

utilização do aplicativo; 
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(c) posteriormente, os engenheiros de planejamento repassaram toda a 

informação recebida para os diversos funcionários da obra e após 

aproximadamente três meses, foi feita uma entrevista qualitativa semiaberta 

com a engenheira responsável para saber como estava se dando a utilização 

do aplicativo, quais seus benefícios e seus dificultadores, quem estava 

utilizando, com que frequência, se o aplicativo estava sendo suficiente e 

suprindo as necessidades, se existiam críticas e sugestões. 

 

4.3 Interferências - Estrutura metálica e Instalações 

 

No processo de compatibilização entre os diversos projetos de um edifício são 

encontrados os mais variados tipos de interferências construtivas. Como discutido na revisão 

bibliográfica, a tecnologia BIM permite que seja realizada uma análise das interferências com 

a utilização da ferramenta Clash Detection. Um tipo de interferência construtiva identificada 

com grande frequência, nesse e na maioria dos projetos de edifícios, é a interferência que 

ocorre entre estrutura e instalações.  

O Edifício BS Design possui lajes corporativas compostas integralmente por 

estruturas metálicas. Quando ocorre um encontro entre uma tubulação e uma viga metálica 

deve ser realizada uma abertura nessa viga de forma que as tubulações possam atravessá-la 

sem a necessidade de desvios. Quando essas aberturas são realizadas in loco elas custam 

tempo e dinheiro, porém quando são realizadas na fábrica elas não têm custo adicional para a 

construtora.  

Sem a utilização da tecnologia BIM as interferências são encontradas quando a 

construção está sendo realizada e as aberturas são medidas e executadas em campo. Com a 

utilização da plataforma, esse tipo de problema é previamente identificado e resulta em uma 

economia para a construtora e incorporadora.  

A Figura 19 apresenta os passos executados no desenvolvimento da terceira parte 

da pesquisa.   
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Figura 19 - Interferências: fluxograma 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para descobrir o valor financeiro economizado quando se utiliza o BIM para a 

detecção de interferências entre estrutura metálica e instalações no caso em estudo, foi 

utilizado o software Navisworks. O modelo completo do edifício em BIM foi exportado do 

programa Revit para o programa Navisworks e com a ferramenta de Clash Detection foram 

localizadas e identificadas as interferências. Em seguida, os locais onde deveriam ser 

realizadas aberturas nas vigas metálicas puderam ser identificados. As interferências 

encontradas em todo o edifício foram quantificadas através de uma análise do que foi 

localizado em cada pavimento.  

O processo de detecção de interferências no programa Navisworks se deu da 

seguinte forma: através da opção de Clash Detective (Figura 20) iniciou-se um teste de 

detecção de interferências.  

O empreendimento foi separado por disciplinas e iniciou-se um teste de detecção 

de interferências entre a estrutura metálica e as instalações (instalações de combate a 

incêndio, instalações sanitárias, instalações hidráulicas e instalações de climatização). As 

interferências encontradas foram listadas e classificadas como “new”, ou seja, nova. Após 

conferir cada clash, os mesmos foram classificados como: novos, ativos, revisados, aprovados 

e resolvidos (Figura 21). Em seguida, voltou-se ao programa Revit para corrigir cada 

problema encontrado. 
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   Figura 20 - Comando Clash Detective 

 
   Fonte: Elaborada pela autora. 

 

     Figura 21 - Listagem de interferências encontradas 

 
      Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O seguinte passo foi a realização de um estudo do valor de uma abertura na alma 

de vigas de aço para a passagem das tubulações de serviço quando realizada em campo. A 

forma, o tamanho e a localização dos furos nas vigas foram cautelosamente estudados 
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contando com a ajuda dos engenheiros da Codeme. Na estrutura metálica em estudo algumas 

aberturas eram circulares, outras retangulares e outras quadradas. Além das diferentes formas, 

as aberturas possuíam diferentes dimensões, que foram medidas no programa Navisworks. 

O valor médio da abertura na alma da viga foi então multiplicado pela quantidade 

de interferências encontradas e chegou-se ao valor total, em reais, economizado através da 

detecção precoce de incompatibilidades entre instalações e vigas metálicas no edifício BS 

Design proporcionada pelo BIM. 

 

4.4 BIM 4D – Estrutura metálica  

 

O BS Design é um edifício que possui uma estrutura híbrida, ou seja, contém a 

combinação de estruturas de concreto e estruturas metálicas. Essa combinação arrojada entre 

diferentes sistemas construtivos deve ser efetuada com muita cautela. Além disso, o BS 

Design conta com lajes metálicas que ficam sobre um vão central livre com pé-direito de 35 

metros. A montagem e soldagem dessa estrutura metálica e de suas ligações requerem um 

minucioso estudo prévio para garantir a segurança.  

O acompanhamento através da modelagem 3D relacionada ao tempo, ou seja, o 

BIM 4D, pode trazer inúmeros benefícios para o empreendimento. No caso do edifício em 

estudo, foi realizado esse tipo de modelagem para a montagem da estrutura metálica central 

do edifício, incluindo as lajes corporativas, que estão sobre o vão livre, e o Core Central, que 

são as duas torres conectadas às estruturas de concreto.  

Para a modelagem 4D proposta, foram necessários os cronogramas planejados e 

realizados, com as datas de início e fim da montagem de cada pavimento, tanto das torres 

como do corporativo. Esses dados foram fornecidos pela Empresa Codeme. 

A Figura 22 indica os passos realizados para o desenvolvimento dessa parte da 

pesquisa.   
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Figura 22 - BIM 4D: fluxograma 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O estudo foi realizado da seguinte forma: a estrutura metálica, já modelada em 

BIM no programa Revit, foi modificada com a utilização de parâmetros e filtros. Foi decidido 

que as etapas seriam subdivididas da mesma forma que foram separadas em obra: a primeira 

etapa incluiu o sétimo pavimento ou pavimento técnico e as etapas seguintes foram separadas 

por arranques, sendo que cada arranque corresponde a três pavimentos seguidos. Além da 

divisão por pavimento, houve também a divisão por torres, 1 e 2, e lajes corporativas.  

No programa Revit cada etapa construtiva foi diferenciada por cor através da 

utilização de parâmetros e filtros. A criação de parâmetros ocorreu por meio da ferramenta de 

Project Parameters do programa Revit. Com essa ferramenta foi criado um novo parâmetro e 

o mesmo foi denominado “Arranque”. Em seguida, foram adicionadas ao novo parâmetro 

todas as categorias que podiam ser encontradas no projeto, no caso em estudo essas categorias 

eram: Generic Models, Structural Columns, Structural Framing e Specialty Equipment. Dessa 

forma o parâmetro foi criado e apareceu na lista de Project Parameters, como pode ser visto 

na Figura 23. 
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Figura 23 - Criação de parâmetros no Revit 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O passo seguinte foi a criação de filtros por meio da ferramenta 

Visibility/Graphic. Os filtros foram criados e sua cor e tipo de preenchimento foram 

modificados conforme Figura 24. Finalmente cada etapa de montagem foi separada 

manualmente em diferentes filtros que foram renomeados de acordo com a parte da estrutura 

à que se referiam. Os filtros podiam ser ligados e desligados dependo do que se desejava 

obter. Posteriormente foi realizada a associação entre os filtros e o parâmetro. 

 

Figura 24 - Criação de filtros no Revit 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Em seguida o arquivo foi exportado do programa Revit para o programa 

Navisworks, software que permitiu a realização da modelagem 4D. Uma planilha com todo o 

cronograma de montagem da estrutura metálica foi repassada pela Codeme e com esses dados 

pôde-se encontrar a data de início e de término de cada arranque. A data de início e término, 

planejado e realizado, de cada etapa construtiva foi computada e associada à etapa em questão 

através do comando TimeLiner. 

Para garantir um estudo mais aprofundado e mais real sobre essa tecnologia, 

ocorreram visitas semanais à obra em sua fase de execução para registro fotográfico e 

possível comparação das fotos com o modelo gerado, buscando identificar os benefícios e as 

restrições do uso da modelagem 4D no planejamento da construção. Por fim, foi elaborado o 

modelo 4D da construção da estrutura metálica.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A seguir, apresentam-se os resultados desta pesquisa a partir do método e do 

desenvolvimento apresentados anteriormente. Para isso, esta seção foi dividida em quatro 

partes: processo de modelagem 3D e seus benefícios para os projetistas e para o construtor; 

BIM no canteiro por meio de ferramentas de visualização; interferências entre estrutura 

metálica e instalações através da ferramenta de Clash Detection e BIM 4D na construção das 

lajes corporativas. 

 

5.1 Processo de modelagem 3D e seus benefícios para os projetistas e para o construtor  

 

5.1.1 Questionário 

 

Foram entregues questionários para cada projetista do edifício BS Design visando 

a obtenção de um diagnóstico sobre suas percepções a respeito da utilização da tecnologia 

BIM, entre outros aspectos. O questionário completo está no Apêndice A.  

Considerando-se que alguns escritórios dos projetistas participantes se localizam 

em Fortaleza, outros em São Paulo, um em Recife e um em Goiânia, não foi possível a 

obtenção da totalidade dos questionários respondidos. Não obstante, 80% dos profissionais 

envolvidos na elaboração dos projetos do edifício responderam o questionário. Dentre eles, 

6% eram engenheiros elétricos, 25% arquitetos e urbanistas, 6% engenheiros de produção, 

13% técnicos em edificações, 6% engenheiros agrônomos, 6% engenheiros agrimensores e 

38% engenheiros civis, conforme Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Formação dos projetistas participantes 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Os projetistas que responderam à pesquisa são os responsáveis pelos seguintes 

projetos do empreendimento em estudo: arquitetura, ambientação, estrutura de concreto, 

estrutura metálica, impermeabilização, esquadrias, elevadores, sistema viário e as seguintes 

instalações:  hidrossanitária, elétrica, telefônica, detecção, gás, combate a incêndio, fontes, 

hidrantes e irrigação automatizada. Com as respostas dos questionários foram elaborados 

gráficos para facilitar a análise dos resultados.  

Incialmente foi realizado um levantamento de como estavam sendo recebidos os 

projetos desse empreendimento nas diversas áreas 

Objetivando aferir a familiaridade dos projetistas com a tecnologia em estudo, 

foram oferecidas as seguintes opções de respostas: “não conheço”, “tenho a intenção de 

trabalhar com ela”, “estou buscando aprender”, e “já trabalho com BIM”. Como resultado, 

todos os sujeitos em análise mostraram ter conhecimento prévio sobre o assunto. Menos da 

metade dos profissionais alegaram que já trabalhavam diretamente com a tecnologia BIM 

(18%), alguns simplesmente não a utilizavam (12%), mas a maioria está buscando aprender 

(35%) ou demostraram interesse em aprofundar seus conhecimentos e trabalhar com essa 

tecnologia no futuro (35%). Segue no Gráfico 3, a distribuição percentual das respostas. 

 

Gráfico 3 - Familiaridade dos participantes com a tecnologia BIM 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Ao analisar as vantagens percebidas nas empresas que utilizam o BIM, foi visto 

que a vantagem mais reconhecida foi a otimização da integração entre os diversos projetistas 

com 21%, seguido pela agilidade nas modificações de projeto e pela diminuição de erros de 

desenho, com 18% e 17% respectivamente. O efeito atribuído à facilidade na visualização 3D 

foi e à maior quantidade de informações e detalhes nos projetos foi de 14%, já à elaboração de 

desenhos de forma mais rápida foi de 11%. Vale ainda ressaltar que 5% dos projetistas 

marcaram a opção “outras” e evidenciaram uma mesma vantagem, mesmo esta não constando 
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nas alternativas previamente estabelecidas, essa vantagem foi a da facilidade na 

compatibilização e compreensão entre os projetos. O resultado pode ser visto no gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Vantagens percebidas nas empresas que utilizam o BIM 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Com a intenção de compreender porque algumas das empresas ainda não utilizam 

a tecnologia em estudo foram perguntados os motivos da não utilização do BIM por parte 

delas. A maioria dos projetistas alegou que a tecnologia requer alto investimento na compra 

de equipamentos (31%) muitos justificaram que existem poucos profissionais especializados 

em BIM (23%). Dentre os projetistas, 15% afirmou que a tecnologia requer alto investimento 

em treinamentos e a mesma porcentagem disse que não existem ferramentas BIM que se 

adequam tão bem ao seu trabalho. A minoria justificou não perceber benefícios a curto prazo. 

Além disso, um dos projetistas de instalações afirmou que faltam famílias componentes de 

muitos fabricantes como sendo a justificativa de ainda não ter adotado o BIM (8%). Ninguém 

respondeu que os clientes e parceiros não veem vantagens. Conforme gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Motivos pelos quais algumas empresas não utilizam o BIM 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

14%

18%

17%21%

11%

14%

5%

Facilidade na visualização 3D

Agilidade nas modificações de projeto

Diminuição de erros de desenho

Melhoria na integração entre os diversos projetistas

Elaboração de desenhos de forma mais rápida

Maior quantidade de informações e detalhes nos projetos

Facilidade na compatibilização e compreensão entre os

projetos

31%

15%

23%

8%

15%

8%

Requer alto investimento na compra de equipamentos

Requer alto investimento em treinamentos

Existem poucos profissionais especializados em BIM

Não vejo benefícios a curto prazo

Não existem softwares BIM que se adequam tão bem ao meu

trabalho

Meus clientes e meus parceiros não veem vantagens

Falta de famílias componentes de muitos fabricantes



65 
 

Quando foi perguntado sobre o efeito positivo do BIM nos aspectos da 

visualização e compreensão 3D, solução de problemas e interoperabilidade, as respostas 

foram bastante positivas. A maioria dos projetistas considerou os efeitos positivos como 

“muito alto”, e quando analisadas apenas as atribuições de efeito máximo (5), a contribuição 

benéfica do BIM foi relacionada especialmente à visualização e compreensão 3D, onde 100% 

dos participantes considerou “muito alta” essa contribuição (gráfico 6). O impacto positivo do 

BIM para a solução de problemas foi considerado “muito alto” por 67% dos participantes 

(gráfico 7) e a mesma porcentagem de participantes considerou o impacto positivo do BIM 

para interoperabilidade também como “muito alto” (gráfico 8).  

 

Gráfico 6 - Impacto positivo do BIM para visualização e compreensão 3D 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

           Gráfico 7 - Impacto positivo do BIM para solução de problemas 

 
                           Fonte: Elaborada pela autora 

 

           Gráfico 8 - Impacto positivo do BIM para interoperabilidade 

 
             Fonte: Elaborada pela autora 
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Além disso, foi questionado acerca da importância da implementação do BIM na 

área de projetos e 80% dos projetistas considera essa implementação muito importante. 

Ademais, 33% dos participantes considera a importância da contratação de uma empresa 

especializada em conversão e compatibilização de projetos em BIM muito alta e 27% 

considera como importância moderada. Os resultados podem ser vistos nos        Gráfico 9 e 

Gráfico 10. 

 

       Gráfico 9 - Importância da implementação do BIM no setor de projetos 

 
             Fonte: Elaborada pela autora 

 

Gráfico 10 - Importância da contratação de uma empresa especializada                                                                                                                    
em conversão e compatibilização de projetos em BIM 

 
 Fonte: Elaborada pela autora 

 

Por fim, questionou-se acerca da importância da utilização do BIM no 

empreendimento BS Design e o resultado da pesquisa foi bastante positivo: 75% dos 

profissionais considerou como muito alta a importância da utilização do BIM nesse 

empreendimento e os outros 25% considerou alta. O resultado pode ser visto no  Gráfico 11. 
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 Gráfico 11 - Importância da utilização do BIM no empreendimento  
 BS Design 

 
            Fonte: Elaborada pela autora 
 

5.1.2 Entrevista: Benefícios para o construtor 

 

Foi realizada uma entrevista com uma das engenheiras de planejamento do BS 

Design sobre a tecnologia BIM e sua utilização no empreendimento visando saber quais as 

vantagens e desvantagens observadas em decorrência do uso do BIM nesta obra. O conteúdo 

original da entrevista está expresso no Apêndice B. 

O BS Design está sendo a primeira obra em que a engenheira entrevistada está 

trabalhando com a utilização da tecnologia BIM, apesar de já possuir uma boa visão anterior 

sobre o BIM, pois havia realizado um curso de pós-graduação acerca desta metodologia. Com 

a experiência prática de utilização do BIM no BS Design, foi ressaltado como principal ponto 

positivo a facilidade de percepção antecipada, através da construção virtual, dos problemas 

que podem vir a existir na obra, além da possibilidade de adiantar as ações para tentar evitá-

los. Como pontos negativos ela citou os altos custos com software, o tempo que é gasto para o 

aprendizado do mesmo e a falta de pessoal capacitado para poder trabalhar com essa 

plataforma. 

Ela também explicou, que no BS Design, a maioria dos projetistas não entregaram 

seus projetos em BIM, mas contribuíram antecipando a entrega de seus projetos para que 

houvesse tempo para o processo de conversão e compatibilização. A engenheira concluiu 

dizendo que “a utilização da tecnologia BIM nesse empreendimento é maravilhosa, benéfica, 

tem tudo para ajudar e é realmente cativante”. 
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5.2 BIM no canteiro por meio de ferramentas de visualização  

 

5.2.1 Escolha do Aplicativo 

 

Visando encontrar o aplicativo mais adequado para a visualização do 

empreendimento em campo, foram estudados os seguintes aplicativos: BIMx, Bentley View, 

BIM 360, Revizto, Trimble Connect, Dalux BIM Viewer e Dalux Field.  

Alguns aplicativos se revelaram como uma solução de visualização muito 

genérica apresentando pouco potencial para utilização em canteiro de obras, outros 

apresentaram custos elevados, outros mostraram-se de difícil manuseio e pouca praticidade. 

Além disso, alguns aplicativos permitiam apenas a utilização de arquivos específicos de um 

determinado formato. Por estas e outras limitações encontradas entre os aplicativos estudados, 

o Revizto, o Dalux BIM Viewer e o Dalux Field foram os que melhor atenderam aos pré-

requisitos necessários. 

Os três aplicativos foram testados com os arquivos .rvt do empreendimento e 

todas as dúvidas foram retiradas diretamente com o suporte técnico de cada empresa através 

de e-mails.  

Em virtude de quesitos como preços de suas licenças, quantidade de modelos 

suportados, qualidade da informação apresentada, facilidade de manuseio, facilidade de 

inserção em obra em substituição das plantas impressas, entre outros aspectos, o software 

escolhido foi o Dalux BIM Viewer.  

Esse software é um visualizador BIM para dispositivos móveis e computadores 

que foi lançado por uma empresa Dinamarquesa. Ele funciona com o armazenamento de 

dados na nuvem, é gerenciado através da internet, pode ter um número ilimitado de usuários 

por projeto e pode ter até 38 modelos Revit em um único visualizador. Uma grande vantagem 

apresentada por esse aplicativo é que ele combina a segunda e a terceira dimensão, tendo sua 

vista 3D relacionada diretamente às plantas baixas de forma que a equipe da obra tenha 

máxima clareza na interpretação do projeto, evitando erros de execução. Esse software pode 

trabalhar off-line e funciona em Android e iOS.  

A gestão do aplicativo iniciou-se com a criação de uma conta no Dalux BIM 

Viewer para o empreendimento em estudo. Em seguida os diferentes projetos (arquitetura, 

estrutura de concreto, ambientação, contenção, fachada, paisagismo, revestimento, estrutura 

metálica e instalações: sanitária, hidráulica, elétrica, incêndio, gás, telefone, climatização, 

drenagem e fontes) foram adicionados à conta previamente criada (Figura 25) através de um 
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plugin instalado no Revit (Figura 26). Por último, o login foi repassado aos engenheiros da 

obra que experimentaram o aplicativo em campo. 

 

Figura 25 - Projetos na plataforma Dalux 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 26 - Plugin instalado no Revit 

 
             Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Após a etapa inicial de estudo sobre os programas e gestão do aplicativo, o 

modelo BIM foi inserido em tablets próprios da construtora e levado à obra. Além disso, foi 

elaborado um manual de utilização, apresentado no Apêndice C. Finalmente, iniciaram-se os 

testes da utilização desse visualizador de forma prática no edifício em estudo conforme 

explicado no desenvolvimento do trabalho. 
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5.2.2 Entrevista: Implementação do aplicativo 

 

A implementação do software no canteiro de obras foi acompanhada, e a opinião 

da engenheira de planejamento que acompanhou a implementação dessa nova forma de 

visualização BIM foi registrada através de uma entrevista. O conteúdo original da entrevista 

está contido no Apêndice D. 

A engenheira entrevistada explicou que após a implementação do software Dalux 

BIM Viewer no empreendimento BS Design, o mesmo passou a ser utilizado diariamente por 

toda a equipe da obra, engenheiros, estagiários e técnicos, todos com o aplicativo instalado 

nos celulares e em pleno uso. Segundo ela, os profissionais da área de execução conseguem, 

em campo, navegar no aplicativo e dirimir dúvidas a respeito dos serviços que estão sendo 

realizados, sem precisar ir às salas técnicas checar as pranchas. Além disso, os profissionais 

da área de planejamento, ao receberem algum questionamento, facilmente acessam o 

programa via celular ou computador, podendo esclarecer o ponto questionado e orientar a 

execução. 

Sob a ótica da engenheira, o aplicativo apresenta as seguintes desvantagens: a 

ferramenta de “esconder elementos” não é tão efetiva e inexiste uma ferramenta de medição. 

Além disso, para que funcione perfeitamente, é necessário que o projeto esteja sempre 

atualizado dentro do programa.  

Como vantagens, ela citou que o programa permite que a movimentação dentro do 

edifício ocorra com facilidade e cita que o mesmo tem uma boa organização, pois existe uma 

divisão por pavimentos através das plantas baixas.  Além disso, ela salientou que o usuário do 

aplicativo tem a possibilidade de estudar o projeto a qualquer hora e em qualquer local, 

ganhando tempo, agilidade e facilidade na visualização. Por último, ressaltou que imagens 

podem ser retiradas do aplicativo para a elaboração de relatórios.  

 

5.2.3 Registro fotográfico da utilização do aplicativo 

 

Além da entrevista, o uso dos equipamentos como tablets e celulares no canteiro 

foi registrado fotograficamente. A figura 27(a) mostra o empreendimento como um todo visto 

através do aplicativo, a figura27(b) ilustra a visão interna de um pavimento tipo e a 

figura27(c) exibe as instalações hidrossanitárias de um banheiro.  
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  Figura 27 - Imagens aplicativo Dalux BIM Viewer  

 
  Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura 28 relaciona uma imagem real, retirada em campo, com uma imagem da 

visualização através de um dispositivo móvel. Essa visualização em 3D se torna muito clara e 

auxilia o pessoal de campo na leitura de projetos, pois permite a visualização exata do que foi 

projetado, por mais complexo que seja, além de proporcionar um planejamento e controle do 

empreendimento de forma visual. 

 

Figura 28 - Utilização do aplicativo em campo 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A construção virtual com possibilidade de visualização em campo através de 

dispositivos móveis permitiu que, no empreendimento BS Design, fossem identificadas mais 

facilmente as dificuldades de execução e também, que se propusessem, com antecedência, 

alternativas de solução para os problemas, resultando em uma menor quantidade de erros 

durante a execução.  

Vale-se ressaltar que o aplicativo Dalux BIM Viewer passou a ser utilizado 

efetivamente no canteiro de obras do empreendimento em estudo, sendo a esta aplicação 

prática um dos resultados mais gratificantes desse trabalho. 

 

5.3 Interferências entre Estrutura metálica e Instalações por meio da ferramenta de 

Clash Detection 

 

Com a utilização da ferramenta de Clash Detection foram encontradas todas as 

interferências entre a estrutura metálica e as instalações: de combate a incêndio, sanitárias, 

hidráulicas e climatização.  

Após realizado o processo de Clash Detection no programa Navisworks, foi 

criada, uma lista com todas as interferências encontradas. Ao selecionar o clash que se deseja 

visualizar, o mesmo aparece em 3D nas cores vermelha e verde como pode ser visto na    

Figura 29.  

 

   Figura 29 - Clash Detection no Navisworks 

 
   Fonte: Elaborada pela autora 

 

Com a utilização do Software Navisworks e da ferramenta de Clash Detection 

foram encontradas e identificadas diversas interferências entre as instalações e as estruturas 

metálicas, após isso, pôde-se marcar os locais onde deveriam ser realizadas aberturas nas 
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vigas metálicas. Após identificadas as interferências, o modelo foi aberto no programa Revit e 

cada interferência foi corrigida. A   Figura 30 mostra uma viga metálica com uma abertura 

feita no Revit. Esse material foi mandado para a fábrica para que fossem executadas as 

aberturas. 

 

  Figura 30 - Abertura feita no Revit 

  
  Fonte: Elaborada pela autora 

 

As interferências encontradas em todo o edifício foram quantificadas através de 

uma análise do que foi encontrado em cada pavimento e o valor total encontrado foi de 2252 

locais onde deveriam ser realizadas aberturas. Através da  Tabela 1 pode-se verificar a 

quantidade de cada tipo de abertura que precisou ser realizado.  

 

 Tabela 1 – Abertura nas almas das vigas 

Total de aberturas na estrutura metálica 
Tamanho (mm) Quantidade 

50 608 

75 362 

100 770 

120 112 

150 108 

170 4 

180 64 

Extra (120x220) 36 

Extra (220x220) 4 

Extra (240x270) 4 

Extra (280x470) 180 

Total de aberturas circulares 2028 

Total de aberturas retangulares 224 

Total de aberturas 2252 
 Fonte: Elaborada pela autora 
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Para que seja realizada uma abertura em uma viga em campo, é necessário que 

seja realizado um estudo aprofundado dos mecanismos de resistência do perfil. Além do valor 

desse estudo, devem ser contabilizados os gastos com materiais e os gastos com profissionais. 

Portanto, o valor dos diversos tipos de aberturas realizados nas vigas metálicas do edifício em 

estudo foi definido com base em inúmeros critérios definidos juntos aos engenheiros da 

Codeme.  

O valor de uma abertura na alma de vigas metálicas varia de acordo com a 

quantidade de polegadas da abertura, porém o valor médio para a elaboração de furos 

circulares informado pela Codeme foi de: R$100,00 para a mão de obra, levando em conta 

dois funcionários durante uma hora, e R$75,00 para as ferramentas e insumos, considerando 

serra copo e locação de equipamento, totalizando R$175,00 para cada furo. 

 Já para furos retangulares, o valor fornecido foi de: R$200,00 para a mão de obra, 

com o trabalho de dois funcionários durante duas horas, e R$100,00 para as ferramentas e 

insumos, que incluem oxigênio, acetileno e locação de equipamento, totalizando R$300,00 

para cada furo. Estes valores já incluem o custo do andaime para acesso. 

No empreendimento em estudo foram encontrados 2028 furos circulares e 224 

furos retangulares. Assim sendo, o valor médio de uma abertura circular (R$175,00) foi 

multiplicado por 2028, totalizando R$354.900,00 e o valor médio de uma abertura retangular 

(R$300,00) foi multiplicado por 224, totalizando R$67.200,00. Por fim, encontrou-se o valor 

total de R$422.100,00, economizado por intermédio da aplicação do BIM na detecção precoce 

de incompatibilidades entre estrutura metálica e instalações. 

Na Figura 31 encontra-se um registro fotográfico das aberturas realizadas nas 

vigas metálicas das lajes corporativas do edifício em estudo.   

 

Figura 31 - Vigas metálicas com aberturas já realizadas 

 
Fonte: Foto da autora 
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5.4 BIM 4D na construção das lajes corporativas  

 

5.4.1 Subdivisão em etapas construtivas 

 

O estudo foi realizado da seguinte forma: a estrutura metálica já modelada em 

BIM, no programa Revit, foi desmembrada em etapas construtivas através da utilização de 

parâmetros e filtros. As etapas foram agrupadas da mesma maneira que ocorreu em obra, 

como explicado no capítulo de desenvolvimento do trabalho.  

Na Figura 32 pode-se observar a vista frontal e a vista 3D da estrutura metálica do 

edifício, bem como sua subdivisão em diferentes etapas construtivas. No total foram 15 etapas 

construtivas: pavimento técnico da torre 1 e 2 e das lajes corporativas, primeiro arranque da 

torre 1 e 2 e das lajes corporativas, segundo arranque da torre 1 e 2 e das lajes corporativas, 

terceiro arranque da torre 1 e 2 e das lajes corporativas e quarto arranque da torre 1 e 2 e das 

lajes corporativas. 

 

Figura 32 - Subdivisão em arranques 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Após a subdivisão em etapas construtivas no programa Revit, o arquivo foi 

exportado para o software Navisworks, onde cada etapa foi relacionada à data de início e data 

de término, tanto a nível de planejamento quanto de execução, conforme Figura 33. 



76 
 

 Figura 33 - Arranques: datas de início e de término 

 

Fonte: Elaborada pela autora  

 

Para garantir um estudo mais aprofundado e mais real sobre esta tecnologia, 

ocorreram visitas à obra na fase de execução para registro fotográfico e possível 

comparação das fotos com o modelo gerado, conforme Figura 34. 

 

      Figura 34 - Evolução da construção 

 

       Fonte: Elaborada pela autora 
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5.4.2 Modelo 4D 

 

Finalmente o chegou-se ao modelo 4D (Figura 35). Vale ressaltar que para a 

elaboração do modelo 4D foram adotadas as cores verde para as etapas que seguiam conforme 

o planejado, amarelo para aquelas etapas que estavam sendo construídas antes da data prevista 

e vermelho para as etapas que estavam atrasadas em relação ao cronograma de construção. 

 

Figura 35 - Etapas do modelo 4D 

   

Dia: 26/01/2017 Dia: 10/02/2017 Dia: 12/03/2017 
 

   

Dia: 11/04/2017 Dia: 02/05/2017 Dia: 30/05/2017 
 

   

Dia: 06/06/2017 Dia: 21/06/2017 Dia: 04/07/2017 
 

  

 

Dia: 20/08/2017 Dia: 08/09/2017  

Fonte: Elaborada pela autora 
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Através da análise do modelo 4D, pôde-se perceber que a montagem da estrutura 

metálica iniciou conforme planejado, porém a partir do dia 11 de abril a montagem das lajes 

corporativas começou a sofrer atrasos, o que acabou por acelerar a construção das torres 1 e 2, 

que foram concluídas no dia 30 de maio, antes do previsto. Por fim, a estrutura completa foi 

concluída antes da data planejada.  

Esse material gerado foi utilizado pela empresa RCM para a realização de uma 

análise das fases incrementais da montagem da estrutura metálica principal, objetivando a 

verificação do impacto dos esforços e deformações geradas na fase de montagem em relação à 

análise prévia feita para o modelo estrutural global. Ou seja, foi feita uma comparação do 

esforço calculado previamente com o esforço gerado no momento da montagem, visto que a 

transferência de esforços nessa estrutura é muito complexa e varia de acordo com o momento 

da montagem.  
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6 CONCLUSÕES  

 

No Brasil, a tecnologia BIM está seguindo um caminho inverso ao tradicional, ou 

seja, de maneira geral, essa inovação não está sendo levada das universidades para o mercado 

de trabalho, e sim, a necessidade encontrada no mercado é que está levando esse conteúdo 

para as universidades. Porém, a utilização da metodologia BIM continua sendo algo recente 

no Brasil tendo em vista que muitas construtoras ainda não aderiram à tecnologia e as que 

aderiram não o fizeram em todas as suas obras.   

Desse modo, o presente trabalho buscou proporcionar um estudo aprofundado 

acerca da utilização da tecnologia BIM no Edifício BS Design por meio da obtenção de 

informações, através de entrevistas e questionários, com profissionais da área que estavam 

trabalhando de forma direta ou indireta com a tecnologia no empreendimento em questão. 

Além disso, os materiais fornecidos pelas empresas que estão trabalhando em parceria com a 

construtora contribuíram para proporcionar uma maior consistência ao estudo.  

Inferiu-se que a construção virtual do edifício proporciona muitas vantagens para 

o construtor, uma vez que a modelagem 3D completa a fase de projetos e permite o perfeito 

entendimento de cada etapa construtiva de forma eficiente, com todas as informações 

importantes e pertinentes ao projeto, além da visualização de detalhes. Ademais, a 

visualização 3D possibilita eficácia e alinhamento no processo de comunicação entre os 

diversos projetistas. Dessa forma, o presente trabalho mostrou que apesar da maioria dos 

projetistas ainda não estarem aplicando a metodologia BIM, seus benefícios na área de 

projetos são bem reconhecidos e existe uma grande intenção de utilização da mesma. 

Quando se trata da modelagem 3D sendo levada ao canteiro de obras através de 

dispositivos móveis (celulares e tablets), a contribuição tornou-se ainda mais relevante, visto 

que o modelo completo em meio digital, durante a fase executiva da obra, permite um grande 

aproveitamento das informações do modelo BIM. Além disso, possibilita também: extração 

de informações precisas, economia com gastos de impressão, qualidade da informação, 

rapidez, baixo custo e mobilidade, ajudando consideravelmente o fluxo de informação entre o 

escritório e o canteiro de obras.   

A partir da identificação de interferências por meio da ferramenta de Clash 

Detection, tornou-se possível a correção das mesmas, antes do início da obra. Desse modo, 

verificou-se o impacto financeiro desse processo de detecção prévio das interferências 

construtivas e o quão relevante é esse estudo, ao mostrar que valor economizado pela 
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detecção de interferências entre as instalações e a estrutura metálica do BS Design é 

significativo. 

Já no âmbito da construção da estrutura metálica, a pesquisa permitiu uma melhor 

compreensão a respeito do processo de construção de um modelo em BIM associado ao 

tempo, através da execução de um modelo BIM 4D de parte do edifício. Esse estudo mostrou 

como característica a evolução da construção ao longo do tempo, o que auxilia a realização do 

planejamento da construção. 

Por meio deste trabalho, foi possível compreender que a implantação do BIM 

pode ajudar na solução de problemas recorrentes na indústria da construção, como: 

retrabalhos; desperdícios; dificuldade na busca por informações e na comunicação entre os 

projetistas e, é nesse contexto que o trabalho desenvolvido espera ter contribuído. 

Sugere-se para trabalhos futuros que seja realizado um estudo 4D de todo o 

empreendimento para que se possa ter um acompanhamento da evolução completa da 

construção relacionada ao tempo, garantindo assim que sejam evitadas as imprecisões e 

aumentando o controle e a qualidade da construção. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Universidade Federal do Ceará 

Trabalho de Conclusão de Curso “Análise da contribuição da modelagem BIM na 

Construção Civil: Estudo de caso em uma obra de grande porte”  
 

1. Qual a sua formação? ____________________________________________ 

 

2. Quais serviços sua empresa presta? (Exemplo: projetos de arquitetura, projetos 

estruturais, projetos de instalações, etc) ______________________________ 

 

3. Qual a sua familiaridade com a tecnologia BIM?          

(   ) Não conheço      

(   ) Estou buscando aprender 

(   ) Tenho a intenção de trabalhar com ela 

(   ) Já trabalho com BIM                        

 

4. Caso sua empresa utilize BIM, quais as vantagens percebidas? 

(   ) Facilidade na visualização 3D  

(   ) Agilidade nas modificações de projeto 

(   ) Diminuição de erros de desenho 

(   ) Melhoria na integração entre os diversos projetistas 

(   ) Elaboração de desenhos de forma mais rápida 

(   ) Maior quantidade de informações e detalhes nos projetos 

(   ) Outras: ____________________________________________________ 

 

5. Caso sua empresa não utilize a tecnologia BIM, quais são os motivos? 

(   ) Requer alto investimento na compra de equipamentos 

(   ) Requer alto investimento em treinamentos 

(   ) Existem poucos profissionais especializados em BIM 

(   ) Não vejo benefícios a curto prazo 

(   ) Não existem software BIM que se adequam tão bem ao meu trabalho  

(   ) Meus clientes e meus parceiros não veem vantagens 

(   ) Outros: ____________________________________________________ 
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6. Em sua opinião, de 1 a 5, qual a importância da: 

• Implementação do BIM para o setor de projeto: ___            

• Contratação de uma empresa especializada em conversão e compatibilização 

de projetos em BIM: ___ 

• Utilização do BIM no empreendimento BS Design: ___ 

 

7. No seu ponto de vista, de 1 a 5, qual o impacto positivo do BIM para:        

• Visualização e compreensão 3D: ___     

• Solução de problemas: ___   

• Interoperabilidade: ___ 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA SOBRE A TECNOLOGIA BIM E SUA UTILIZAÇÃO 

NO BS DESIGN 

 

ENTREVISTADA: Engenheira de Planejamento do Edifício BS Design 

 

1. Você já trabalhou em alguma obra onde se utilizava a tecnologia BIM? 

Não, essa foi a primeira obra em que trabalhei utilizando a tecnologia BIM. 

 

2. Qual era sua visão sobre o BIM antes do BS Design? 

Antes do BS Design eu já tinha uma boa visão sobre o BIM porque eu trabalhava no setor 

de projetos da construtora e porque eu havia realizado um curso do IMBEC de pós-

graduação sobre BIM. 

 

3. Quais as vantagens da utilização do BIM nessa obra? 

Com a construção virtual nós podemos ver antecipadamente os problemas que podem vir 

a existir futuramente. 

 

4. E quais as desvantagens?  

O principal é o custo, tem o gasto com as ferramentas, além do tempo que é gasto para o 

aprendizado do mesmo. Além disso, tem a dificuldade de implementação, dificuldade dos 

projetistas aderirem e também de ter pessoal capacitado pra poder trabalhar.  

 

5. Em sua opinião, quais os benefícios da visualização 3D para o incorporador, para o 

construtor e para o cliente? 

Para o incorporador e para o cliente o BIM proporciona uma facilidade na visualização, 

pois eles não têm o mesmo conhecimento técnico de uma pessoa que está na obra no dia-

a-dia. Nós que somos da área conseguimos visualizar bem apenas olhando para o 2D, 

mas eles não, para eles o BIM facilita bastante nessa visualização daquilo que está 

apenas no papel em 2D. Já para o construtor o BIM serve para facilitar a execução. 

 

6. O BIM pode ajudar na solução de problemas construtivos? De que maneira? 

Sim, ele antecipa os problemas. Com ele nós podemos visualizar quais são os problemas e 

antecipar as ações para tentar evitá-los. 
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7. O BIM pode contribuir para integração entre os diversos projetistas? De que forma? 

Na verdade, aqui no BS Design, como não são os projetistas que estão modelando não 

existe essa integração, na verdade eles aceitaram bem o fato de estar nos ajudando a 

entregar com agilidade. Eu não posso dizer que o BIM está contribuindo na integração, 

porque não são eles que estão modelando.  

 

8. De maneira geral, qual sua opinião a respeito da utilização da tecnologia BIM nesse 

empreendimento?  

É maravilhosa, é benéfica, tem tudo para ajudar, é realmente cativante.  

 

9. E na economia, nos custos? 

Na economia e nos custos eu não sei te informar se nessa obra o BIM chegou a trazer 

uma economia. Isso porque o BIM entrou depois que a obra já havia iniciado. É muito 

difícil que entre antes do início da construção, pois os próprios projetistas muitas vezes 

terminam os projetos quando a obra já tem iniciado, por exemplo, o projeto de 

arquitetura muitas vezes não está finalizado no início da obra. Então não, não foi 

percebida uma economia com o uso do BIM na obra. 
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APÊNDICE C – PASSO A PASSO DALUX BIM VIEWER 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE 

DALUX BIM VIEWER NO BS DESIGN 

 

ENTREVISTADA: Engenheira de Planejamento do Edifício BS Design 

 

1. Após a implementação do software Dalux BIM Viewer no empreendimento BS 

Design, o mesmo está sendo efetivamente utilizado?  

Está sim, bastante e por toda a equipe da obra, tanto por nós do planejamento, que não 

vamos muito em campo, como pelos profissionais que estão em campo. 

 

2. De que forma está se dando a utilização?  

O pessoal de campo recebe todos os serviços, mas muitas vezes não tem os projetos 100% 

na cabeça, se aquela tubulação é de esgoto ou de drenagem ou de ventilação, ou então se 

essa parede era realmente para estar aqui ou não. Agora eles conseguem, em campo, 

abrir o Dalux, vê e já tirar essa dúvida, não perdem o tempo de descer até as salas 

técnicas e abrir uma prancha. Nós do planejamento, como não vamos em campo, 

recebemos algumas dúvidas e facilmente a abrimos ou no celular ou no computador e já 

respondemos, pois já podemos facilmente conferir como deve ser executado. 

 

3. Com que frequência está sendo utilizado?  

Diariamente. 

 

4. Quem está utilizando o aplicativo em obra? Apenas engenheiros, ou técnicos e 

estagiários também? 

Todos estão utilizando, engenheiros, estagiários, técnicos, todos já têm o aplicativo no 

seu celular e já estão utilizando.  

 

5. Estão sendo encontrados dificultadores na utilização do aplicativo? Se positivo, 

quais? 

Pelo Dalux mesmo não. O ruim é que na ferramenta de esconder você consegue apenas 

esconder parte por parte, mas na hora de voltar você não pode voltar apenas uma parte, 

tem que voltar tudo de uma vez. Além disso, você tem sempre que estar com o projeto 

100% revisado lá dentro.  
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6. De forma geral, quais as vantagens da utilização do Dalux BIM Viewer na obra?  

A principal vantagem é você realmente poder estudar o projeto em qualquer hora, em 

qualquer local. Muitas vezes nós podemos estar em casa conferindo uma tubulação que 

não deveria estar ali, ou uma parede que está no local errado, por exemplo. E ganho de 

tempo, rapidez, quando você quer saber uma solução não é tão fácil enxergar muito bem 

no 2D, mas abrindo o 3D consegue encontrar facilmente, além disso, ajuda na realização 

dos relatórios, nós pegamos muitas imagens do Dalux. Todos os usuários podem 

visualizar, mas apenas um pode gerenciar o aplicativo, colocar as atualizações etc.  

 

7. Quais são as críticas em relação ao aplicativo?  

Uma desvantagem é o fato de você não poder retirar uma cota, uma medida. Por outro 

lado, ele é fácil de mover, de andar, de afastar e a organização dele é boa, porque é por 

pavimento e por planta baixa. 

 

8. Há Necessidade de uma versão do programa Dalux superior a essa?  

Não, esse é suficiente para nossa necessidade. 

 

 

 

 



94 
 

APÊNDICE E – TERMOS DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES  
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