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RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo identificar o potencial de aplicação de
ferramentas que suportem o conceito BIM (Building Information Modeling) para a
compatibilização de projetos de edificações, como uma alternativa mais eficaz ao
métodos bidimensionais tradicionais, que se utilizam de abstrações e sobreposições
de desenhos e representações bidimensionais em CAD 2D para a identificação de
interferências físicas entre diferentes disciplinas de projeto. A pesquisa foi
organizada em três etapas: i. pesquisa bibliográfica, buscando levantar as limitações
da compatibilização bidimensional, os benefícios e barreiras da implantação do BIM
na indústria da construção civil brasileira; ii. levantamento das ferramentas BIM e
aplicativos disponíveis no mercado e; iii. realização de um estudo de caso, com o
desenvolvimento de modelos virtuais em ferramenta BIM dos projetos de arquitetura,
estrutura, ar condicionado e hidráulica de um pavimento tipo de um empreendimento
complexo, ao longo do projeto básico e projeto executivo, para comparação entre o
processo tradicional de compatibilização e o baseado em um modelo da informação
da construção. O estudo de caso comprovou que o processo de compatibilização
utilizando modelos BIM detectou 75% mais interferências e inconsistências que o
método convencional em CAD 2D. Isto se deve em parte à maior facilidade de
visualização do modelo virtual, e aos atributos automáticos dos softwares utilizados
para verificação de incompatibilidades. Por outro lado, a análise das interferências
encontradas em ambos os casos mostrou que o próprio procedimento de execução
dos modelos BIM afeta a avaliação e a percepção do projeto, permitindo a detecção
de um número maior de problemas, de tipos diferentes dos encontrados pelo
procedimento convencional.

Palavras-chave: Compatibilização de projetos; BIM, 3D, Interferências Físicas

ABSTRACT
Design coordination using BIM tools
This work aims to identify the potential to use BIM (Building Information
Modeling) tools in the design coordination process as a more effective alternative to
the traditional two-dimensional methods, based on abstraction and overlaying of
drawings for interference checks and clash detections among different design
disciplines. This research was organized in three stages: i. literature review, aiming
to identify the limitations of the traditional two-dimensional coordination process and
the benefits and obstacles for BIM implementation in the Brazilian AEC industry; ii.
survey of BIM tools and applications available on the Brazilian market and; iii. the
execution of a case study, with the development of the Architectural, Structural,
Plumbing and HVAC BIM models of a standard pavement in a complex building
during the schematic design and the design development phases, in order to
compare the traditional process of design coordination and the one based on building
information models. The case study showed that the methodology with BIM detected
75% more design interferences and inconsistencies than the two-dimensional one.
This is partly due to the easier visualization of the virtual model, and to the software´s
attributes that enable automatic interference checks. On the other hand, the analysis
of the interferences found in both processes demonstrated that the modeling
procedure alone can affect project perception and evaluation, allowing the detection
of not only a larger number of incompatibilities during the process, but also different
kinds of problems compared to the ones found through the conventional method.

Keywords: Design Coordination, BIM, 3D, Clash Detection, Interference Check.
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1

INTRODUÇÃO
A construção civil é uma das mais importantes atividades econômicas para o

país, tendo respondido por 9,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2009
(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010). Apesar da
sua importância, o setor também é reconhecido pela baixa produtividade em relação
a outros países, apresentando também desempenho abaixo daqueles alcançados
por outros setores da indústria nacional (FIESP, 2008).
Uma das causas para este quadro é o alto índice de desperdício na
construção (PERALTA, 2002), muitos deles advindos de falhas de projeto
(CAMBIAGHI, 1992), o que resulta em custos adicionais. No Brasil, algumas
pesquisas informam que o desperdício na construção civil alcança até 25% do valor
final do empreendimento (AGOPYAN, 2001), afetando significativamente as
margens de lucro.
Na conjuntura atual de abertura de capital e altos investimentos financeiros na
construção nacional, a modernização do setor buscando a melhoria da qualidade e
da produtividade de projeto é necessária.
Melhado (1992) afirma que é necessário e fundamental que haja coerência,
organização e integração tecnológica na comunicação e transmissão das
informações de projeto para a execução da obra. Essa comunicação passa pela
documentação, pela representação e pelas atividades dos agentes envolvidos.
Segundo Melhado et al. (2001), o projeto de um edifício é resultado da integração
entre as diversas disciplinas de projeto, assim como o processo do desenvolvimento
do projeto é resultado da ação de vários profissionais.
Neste sentido, a compatibilização de projetos é assunto de interesse e
relevância, pois é uma das principais atividades de projeto em que se pode interferir
na qualidade final do projeto e da obra, através da redução de retrabalhos,
desperdício de materiais, e no tempo de execução dos projetos e da obra. Estudos
sobre o setor, como o Plano Estratégico para a Ciência Tecnologia e Inovação da
área de Tecnologia do Ambiente Construído com ênfase na Construção Habitacional
(FORMOSO, 2002), corroboram que o investimento nesta fase do projeto tem
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potencial para reduzir custos na produção, e que o uso de tecnologias como
modelos tridimensionais (SANTOS; FERREIRA, 2008), e o BIM (Building Information
Modeling) pode tornar o processo de projeto mais eficiente e eficaz.
Apesar de o CAD tridimensional ser considerado hoje como tecnologia
consolidada como parte do processo de desenvolvimento de produto em alguns
setores da indústria nacional, como a aeronáutica (BERNARDES, 20001 apud
FERREIRA, 2007) e a automobilística (RUTKAUSKAS; SANTOS, 2006), na
construção civil, setor considerado ainda pouco industrializado e bastante
conservador em relação às inovações tecnológicas (SCHEER et al., 2007), o
sistema tridimensional é utilizado ainda de maneira limitada.
No Brasil, O CAD bidimensional ainda é a ferramenta mais comum no
desenvolvimento

de

projetos,

tanto

de

arquitetura

quanto

dos

projetos

complementares, com o objetivo de obter a documentação final do projeto,
representando o conteúdo técnico das diferentes disciplinas de projeto, o que torna a
informação fragmentada entre os diversos projetos e seus documentos, segundo
Ferreira e Santos (2007).
De maneira geral, Caron (2007) e Ferreira (2007) observam que o uso de
modelos tridimensionais no projeto de edifícios ainda tem como objetivo a
visualização estética para apresentação e a visualização para compreensão do
projeto. Apesar de seu uso estar crescendo no cenário nacional (SOUZA et al.,
2009), são ainda raras as empresas de projeto que exploram o potencial dos
modelos virtuais no desenvolvimento de projeto, utilizando sistemas como o BIM
(Building Information Modeling), ou o CAD 4D - que adiciona a dimensão do tempo
(planejamento) à tridimensionalidade espacial do modelo, o CAD nD, que possibilita
análises de desempenho térmico, acústico, planejamento da obra, etc. (LEE et al.,
2002).

1

BERNARDES, R. Redes de inovação e cadeias produtivas globais: impactos da estratégia de competição da
EMBRAER no arranjo aeronáutico da região de São José dos Campos. Rio de Janeiro: Instituto de Economia,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000. 52p. (Relatório final, Contrato BNDES/FINEP/FUJB: Arranjos e
sistemas produtivos locais e as novas políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico).
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No cenário internacional, é notável nos últimos anos o número de pesquisas e
o desenvolvimento dessas ferramentas voltadas para a construção civil, apontando
para o uso de modelos tridimensionais de informação da construção. A implantação
de sistemas integrados como o BIM é uma realidade a que o mercado internacional
vem se adaptando ao longo dos últimos anos e, embora de maneira distinta,
representa uma mudança estrutural e técnica do processo de projeto, assim como
ocorreu nas últimas duas décadas com o advento do CAD.
Os modelos tridimensionais também podem representar de forma mais
completa a realidade, ao possibilitar melhores condições na troca de informação
entre diversas disciplinas de projeto, tornando mais ágeis a visualização e a
compreensão do objeto de projeto (FERREIRA, 2007). O BIM apresenta a
possibilidade de integrar a tridimensionalidade do projeto à informação relativa a
todos os seus componentes, representando potencial para proporcionar melhor
visualização, maior colaboração entre os agentes de projeto e uma mudança
significativa da compreensão do empreendimento como um todo
Resumindo, embora haja pesquisas avançadas sobre o assunto, o BIM e
mesmo o CAD tridimensional ainda são pouco utilizados na indústria da construção
civil (arquitetura, engenharia e construção) no Brasil. De maneira geral, a
disponibilidade dessa tecnologia e o interesse que ela desperta no mercado não se
traduzem no uso adequado e efetivo pelos profissionais do setor nacional
(FERREIRA, 2007).
O setor da construção civil, entretanto, tem mostrado indícios de mudança
nesse quadro, à medida que construções tornam-se mais complexas, o mercado
mais exigente, e as normas de qualidade mais rigorosas, demandando cada vez
mais otimização de recursos, e análises técnicas de desempenho de qualidade e de
sustentabilidade para garantir a durabilidade e a eficiência da edificação. A utilização
da modelagem BIM para o desenvolvimento da construção pode ser um processo
que atenda a todas essas demandas, mas para isso deverão ser tomadas
providências para que as dificuldades de implantação da tecnologia sejam
superadas.
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1.1

Justificativa
Dentro do contexto atual da indústria da construção, o aumento da

produtividade e da eficiência na utilização de recursos como tempo e materiais no
processo de construção são fatores que podem determinar economia nos custos da
execução e também diferencial de competitividade no mercado. A compatibilização
de projetos é uma atividade que visa à racionalização do emprego desses recursos,
assim como das manutenções posteriores, tendo como objetivo a redução das
possíveis falhas que podem ocorrer desde a fase de concepção até a fase de
execução da obra. Entretanto, segundo Ferreira (2007), esse processo ainda é feito
a partir da sobreposição de desenhos, apresentando muitas limitações devido às
representações bidimensionais (SHIH, 1996).
O procedimento tradicional da compatibilização é uma atividade que
despende tempo considerável no desenvolvimento de projetos (SHIH, 1996). Além
disso, segundo o autor, o método em duas dimensões apresenta outras limitações,
como pouca consistência entre as diversas informações (em planta, corte e
elevação) e baixa eficiência na produção de desenhos. Erros e omissões nas
documentações podem gerar custos inesperados, atrasos e até processos judiciais
contra projetistas (EASTMAN et al., 2008).
A utilização de modelos tridimensionais no desenvolvimento de projeto tende
a reduzir erros e falhas de representação entre projeto e produção, (BRITO, 2001) e
a facilitar profissionais na detecção de problemas construtivos, melhorando a
comunicação entre os envolvidos, e

evitando

retrabalhos

e

desperdícios

(FERREIRA; SANTOS, 2007).
A modelagem BIM é capaz de agregar todo o processo de projeto, sendo uma
tecnologia que permite maior colaboração entre os projetistas, desde as etapas
iniciais de projeto até durante o uso da edificação, abrangendo todo o ciclo de vida
do projeto (Eastman et al, 2008). A tecnologia apresenta potencial para ser utilizada
como alternativa aos processos tradicionais de desenvolvimento de projeto, em
especial na fase de compatibilização, pois ultrapassa a tridimensionalidade
geométrica do CAD ao incorporar a simulação virtual do processo de construção
(SANTOS, 2008).
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Entretanto, embora seu uso tenha crescido nos últimos anos no cenário
internacional da indústria da construção civil (EASTMAN et al, 2008), a tecnologia
ainda é pouco utilizada e compreendida, especialmente no Brasil (SOUZA et al.
2009), onde ainda há poucas pesquisas sobre o assunto (ANDRADE; RUSCHEL,
2009b). Este trabalho se propõe a estudar a potencialidade do uso de ferramentas
BIM no processo de compatibilização de projetos, contribuindo para reduzir as
barreiras à implantação desta tecnologia no Brasil.

1.2

Objetivos
O objetivo geral desta dissertação é identificar o potencial de aplicação de

ferramentas que suportem o conceito BIM para a compatibilização de projetos de
edificações, como uma alternativa ao método bidimensional tradicional.
Como objetivos específicos, buscou-se: i. identificar os fatores limitantes da
aplicação da modelagem da informação da construção na atividade de
compatibilização de projetos; ii. comparar o processo de compatibilização usando o
modelo BIM em relação ao processo tradicional (CAD 2D), por meio de um estudo
de caso considerado complexo; iii. avaliar qualitativamente a natureza das
interferências encontradas; iv. contribuir para a difusão do conhecimento sobre o
modelo BIM na construção civil, discutindo sua adoção como alternativa aos
processos tradicionais de projeto.

1.3

Metodologia
Para cumprir os objetivos propostos, adota-se nesta pesquisa a metodologia

de estudo de caso, estruturada dentro das seguintes etapas:
•

Revisão

bibliográfica,

pesquisando

temas

relativos

a

projeto

e

compatibilização, e às tecnologias utilizadas no desenvolvimento do
processo de projeto, conceituando o BIM e sua utilização no mercado
nacional e internacional;
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•

Levantamento das ferramentas que suportam o conceito BIM disponíveis
no mercado brasileiro;

•

Realização de estudo de caso, através da elaboração de um modelo
tridimensional do pavimento-tipo de um edifício vertical residencial que
inclua projetos de arquitetura, estrutura, hidráulica,elétrica e arcondicionado, dentro de um processo de compatibilização, ao longo de
diferentes fases de projeto, com objetivo de identificar possíveis
interferências físicas, e produzir um relatório de compatibilização;

•

Caracterização do processo de compatibilização de projetos com
emprego dos recursos de ferramentas que suportem modelos de
informação da construção;

•

Elaboração de análise comparativa, quantitativa e qualitativa, entre as
interferências físicas encontradas no modelo BIM e no método de
compatibilização 2D tradicional, e classificação dos problemas quanto à
sua origem.

1.4

Estrutura do trabalho
Além deste capítulo de introdução, que trata da justificativa, dos objetivos e da

metodologia empregada, a dissertação possui mais seis capítulos.
O Capítulo 2 discorre sobre a pesquisa bibliográfica sobre conceitos de
projeto e suas fases. O Capítulo 3 trata sobre compatibilização de projetos,
enquanto o Capítulo 4 descreve as tecnologias utilizadas na representação e
desenvolvimento do projeto (CAD 2D, 3D e BIM).
O Capítulo 5 apresenta um levantamento sobre as ferramentas BIM
disponíveis no mercado e uma pequena descrição das principais, assim como
daquela que será utilizada para o desenvolvimento do estudo de caso.
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No Capítulo 6, é apresentado o estudo de caso da utilização de ferramentas
BIM no processo de compatibilização de projetos, com a modelagem do projeto de
arquitetura, estrutura e hidráulica e ar condicionado do pavimento-tipo de um
empreendimento. Ao final, é feita uma análise comparativa entre o método proposto
e o tradicional com o objetivo de quantificar e classificar as interferências físicas
encontradas em cada um deles, e são apresentados os resultados obtidos no estudo
de caso.
No Capítulo 7, são apresentadas as conclusões principais e uma perspectiva
para futuras pesquisas.
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2

PROJETO DE EDIFICAÇÕES
Segundo a NBR-5674 (1999), projeto é definido como a descrição gráfica e

escrita das propriedades de um serviço ou obra de Engenharia ou Arquitetura,
determinando seus atributos técnicos, econômicos, legais e financeiros.
Para Melhado e Agopyan (1995) o projeto é informação. Extrair as
informações necessárias e úteis e gerenciá-las adequadamente para evitar erros e
prever soluções é uma das tarefas principais da atividade de projetar, segundo
Ozkaia e Akin (2006) apud Ito (2007).
O projeto na construção civil deve comunicar a intenção e as características
físicas da edificação para o objetivo da execução, tendo em vista:
“reduzir a ocorrência de problemas e patologias construtivas, garantir a
qualidade, a racionalidade e a construtibilidade do empreendimento,
reduzir o tempo total de execução da obra assim como seus custos
finais, sem perder de vista a segurança do trabalhador, do usuário e a
preservação do meio ambiente, tanto na fase de execução quanto de
seu uso” (OLIVEIRA; FABRICIO; MELHADO, 2004).

Sendo uma atividade que integra o processo de construção, segundo
Melhado (1994), o papel do o projeto é desenvolver, organizar, registrar e transmitir
as características técnicas e volumétricas do produto para serem utilizadas em sua
execução. Ou seja, é uma representação das características do edifício e de seus
processos construtivos que serão interpretados na fase de construção.
Segundo Pentillä (2005), apesar de uma edificação ser um objeto difícil de
descrever, e o processo de construção apresentar difícil controle, devido à
heterogeneidade dos agentes envolvidos, tendo cada um suas necessidades
próprias, menos de 10% dos custos de construção final são investidos no projeto.
A valorização do projeto em relação ao custo total empreendimento se
comprova como uma estratégia positiva para a eficiência na obra, como afirma o
estudo do CII (Construction Industry Institute), que demonstra como a capacidade de
influenciar o custo final de um empreendimento é maior nas fases de projeto que na
execução da obra, conforme representa o Gráfico 1 (CII, 1987).
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Gráfico 1– Capacidade de influenciar o custo final de um empreendimento de edifício ao
longo do tempo.
Fonte: Adaptado de CII (1987)

Segundo Melhado (1995), a etapa de projeto de um empreendimento possui a
maior influência sobre o custo total da obra, definindo a qualidade e a
competitividade de uma empresa. Ou seja, quanto mais cedo uma interferência ou
falha de execução for detectada maior será a capacidade de influenciar
positivamente o custo total da obra.
Rodriguez (2001) aponta que, em estudos feitos em países europeus, a maior
quantidade de falhas na construção das edificações tem origem em problemas
relacionados ao projeto, conforme a Tabela 1.
Tabela 1- Origem das falhas nas edificações (em %)

ORIGEM DAS FALHAS DAS EDIFICAÇÕES
Fases da Obra
Percentagem do total de falhas (%)
Projeto
40 a 45
Execução
25 a 30
Materiais
15 a 20
Uso
10
Fonte: Adaptado de Rodriguez (2001)
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Portanto, é no projeto da edificação em que as principais decisões são
tomadas, definindo-se os custos posteriores da execução, e onde os erros devem
ser evitados. Dentro desse contexto, a compatibilização de projetos é um processo
necessário para a melhora da qualidade e para o aumento da racionalização da
obra, buscando solucionar aspectos da falta de eficiência do setor da construção.

2.1

As etapas do processo de projeto
A intercambialidade de projetos entre os agentes envolvidos em um

empreendimento requer que haja uma padronização do que se entende como fases
de projeto.
Com enfoque nos produtos do desenvolvimento de projetos, a NBR 13.351 –
“Elaboração de Projetos de Edificações” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1995) define etapas de projeto como partes sucessivas em que é
dividido o desenvolvimento dos projetos de edificação e de seus elementos,
instalações e componentes. A norma indica as seguintes etapas de atividades
técnicas do projeto de edificação: levantamento de dados; programa de
necessidades; estudo de viabilidade; estudo preliminar; anteprojeto; projeto legal; e
projeto executivo, conforme descrito na Tabela 2 a seguir.
Tabela 2- Etapas de Projetos segundo a norma técnica NBR 13.531.

ETAPAS DO PROCESSO DE PROJETO
NBR 13.531
Levantamento (LV)
Programa de Necessidades (PN)
Estudo de viabilidade (EV)
Estudo preliminar (EP)
Anteprojeto (AP) e/ou Pré‐Execução (PR)
Projeto Legal (PL)
Projeto Básico (PB)
Projeto para Execução (PE)
Fonte: ABNT (1995)
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A quantidade de informações cresce a cada fase de projeto, devido ao fator
dinâmico do processo de projeto, cujas soluções se aprofundam ao longo de seu
desenvolvimento. A cada fase, é necessária a produção de detalhes e
especificações, gerando maior quantidade de folhas com informações gráficas e
documentação. O desenvolvimento dos projetos se dá a partir de reuniões com
projetistas de todas as disciplinas de projeto, buscando soluções que atendam às
demandas de cada projeto e dos agentes envolvidos, com o objetivo de antecipar
incompatibilidades
O SINDUSCON (1995) apresenta a compatibilização como uma atividade
pertencente a mais de uma fase de projeto, sucedendo as fases de Estudo
Preliminar, Anteprojeto e Projeto Legal, conforme a Tabela 3 abaixo.
Tabela 3 - Etapas do processo de projeto e a atividade de compatibilização

ETAPAS DO PROCESSO DE PROJETO
Intenção ‐ Cliente
Levantamentos
Diretrizes
Estudo de Viabilidade
Estudo Preliminar (EP)
1ª Compatibilização
Anteprojeto
2ª Compatibilização
Projeto Legal
3ª Compatibilização
Projeto Executivo
Revisão Final ‐ Obra
Fonte: SINDUSCON (1995)

2.1.1 Etapas de projeto segundo o Project Management Institute:
Segundo o Project Management Body of Knowledge – PMBOK (PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE, 2000), projeto é uma atividade com características
comuns aos serviços continuados: são executados por pessoas, possuem recursos
limitados, são planejados, executados e controlados. Entretanto, enquanto serviços
continuados são repetidos inúmeras vezes em seus processos produtivos, o projeto
tem um caráter temporário, único, com produtos diferentes a cada resultado.
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Nesse sentido, um empreendimento imobiliário é um projeto único, cujos
produtos são diferentes, e cuja produção não é repetitiva, apesar de seus processos
o serem. Essa característica não possibilita a execução de soluções comumente
adotadas industrialmente, como protótipos de seus produtos finais, A prototipagem é
possível em elementos e componentes, e até mesmo de um trecho da obra, mas
nunca de todo o conjunto, que seria a conclusão da obra.
O PMI divide as fases de um projeto “visando melhor controle gerencial e
ligação entre suas diversas atividades operacionais” (PMBOK, 2000), e o conjunto
das etapas de projeto é conhecido como ciclo de vida do projeto. Em cada fase,
procura-se completar produtos específicos, e estas fases adotam nomes que
caracterizam esses itens: levantamento de necessidades, desenho ou especificação,
implementação ou construção, documentação, implantação, manutenção, etc.
O ciclo de vida de um empreendimento é descrito por Morris

2

(1988 apud

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2000, p.15) conforme ilustrado no Gráfico 2,
abrangendo as seguintes etapas:
a) Viabilidade: fase de formulação de estudos de viabilidade, definição e
aprovação da estratégia a ser adotada, e decisão se o projeto será levado
adiante.
b) Planejamento e Projeto: fase em que se desenvolvem estudos
preliminares de projeto, custo e cronograma, termos e condições de
contratações, e planejamento;
c) Produção: fase de produção, entrega, construção, instalações e testes. O
edifício está relativamente pronto ao final desta etapa.
d) Lançamento: teste final e manutenção para funcionamento total da
edificação.

2

MORRIS P. W. G. Key issues in project management. In: CLELAND, D.I.; KING,W.R. (Ed.) Project
management handbook. USA: ITP, 1988. 997p.
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Gráfico 2 - Ciclo de vida de um projeto de construção.
Fonte: Adaptado de Project Management Institute (2000)

2.1.2 Etapas de projeto segundo a Associação Brasileira de Escritórios de
Arquitetura - AsBEA:
O Manual de Escopo de Projetos e Serviços da Arquitetura e Urbanismo
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA, 2003)
caracteriza as etapas para o desenvolvimento de projetos de arquitetura, a fim de
esclarecer os serviços essenciais, os escopos, os procedimentos e os produtos
finais para cada fase. Este manual define uma sequência de atividades, em seis
fases, que estão relacionadas àquelas estabelecidas pela NBR 15.531 (ABNT,
1995), como descrito a seguir.
a) Fase A – Concepção do Produto (Estudo Preliminar, segundo a NBR
15.531):
• Levantamento de dados (LV): análises de documentações, situação e
restrições legais, e características de zoneamento sobre terrenos
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• Programa de Necessidades (PN): caracterização conceitual do produto
pretendido, análises de entorno, determinação do potencial construtivo.
• Estudo de Viabilidade (EV): estudos de viabilidade técnica,e financeira
do empreendimento.
b) Fase B – Definição do Produto (Anteprojeto, segundo NBR 15.531):
• Estudo Preliminar (EP): desenvolvimento do conceito de arquitetura,
• Anteprojeto (AP): definição preliminar de sistemas construtivos, e
consolidação dos desenhos de arquitetura.
• Projeto Legal (PL): cálculos de áreas computáveis e não computáveis,,
memoriais descritivos.
c) Fase C – Identificação das interfaces (Projeto Básico segundo NBR
15.531)
• Projeto Básico (PB): Definição dos elementos e suas inter-relações,
definindo processos de comunicação entre os agentes envolvidos no
projeto. Deve ter como produto um projeto com todas as soluções
resolvidas, permitindo avaliação preliminar de custos, métodos e
prazos.
d) Fase D – Detalhamento dos projetos (Projeto Executivo segundo NBR
15.531)
• Projeto Executivo (PE): detalhamento dos projetos e elementos do
empreendimento, cujo resultado deve ser um projeto compatibilizado e
resolvido em todos os seus aspectos.
e) Fase E – Pós-entrega do projeto: garantia de que o projeto e suas
informações sejam compreendidas para sua execução.
f) Fase F – Pós-entrega da obra: análise do comportamento do edifício em
uso.
Com base na experiência de trabalho em escritórios de arquitetura, é possível
verificar que o fluxo do processo de projeto se dá como detalha a AsBEA (2003). De
maneira bastante simplificada, a Figura 1 exemplifica o processo de um projeto de
arquitetura,

como

é

comumente

organizado,

assinalando

as

principais

compatibilizações entre o Anteprojeto e o Projeto Básico e entre o Projeto Básico e o
Projeto Executivo (representadas pelos círculos vermelhos).
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Figura 1 - Fluxograma do Processo de Projeto.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Entendendo o processo de projeto como sequência de informações, é
necessário reduzir etapas desnecessárias para melhorar o entendimento do fluxo de
informações. Em um processo de projeto convencional, as informações são
produzidas e processadas de maneira linear e paralela (SANTOS, 2008). Os
projetos de cada disciplina são produzidos separadamente, para convergir somente
depois do fim de uma fase de projeto. Além disso, o desenvolvimento dos projetos
complementares

se

dá

a

partir

de

bases

que

também

continuam

em

desenvolvimento, o que dificulta o controle dos arquivos ou desenhos utilizados
como referência em cada disciplina de projeto.
A Figura 2 mostra como o fluxo de projeto se desenvolve num caso tradicional
(SANTOS, 2008), em contraponto com o fluxo de projeto gerado pelo processo BIM
(Figura 3).
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Figura 2 - Fluxo de projeto convencional.
Fonte: Adaptado de Santos (2008)

Figura 3 - Fluxo de projeto com BIM.
Fonte: Adaptado de Santos (2008)

O desenvolvimento de projeto convencional, segundo Santos (2008), tem
como objetivo a produção de documentação satisfatória para a construção. Este
processo de produção, entretanto, pode sofrer com falta de integração entre as
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disciplinas desenvolvidas paralelamente, apresentando resultados com informações
insuficientes ou conflitantes nos projetos de execução.
Segundo Ferreira (2007), o uso de modelos tridimensionais pode auxiliar no
desenvolvimento de projetos, ao facilitar a troca de informações e dados de projeto
entre o coordenador e os projetistas complementares. Ao criar uma base comum
para os projetos, estes passam a ser integrados, ao invés de desenvolvidos
fragmentada e paralelamente. Assim, o foco passa a ser o projeto (modelo) e não
somente o documento (desenhos).
A utilização do modelo BIM no desenvolvimento de projetos altera não só o
fluxo de informações, mas também as interfaces entre os projetistas e o coordenador
de projetos, apresentando uma modificação na maneira de se encarar o próprio
processo. A partir do BIM, o projeto deixa de ser encarado como um processo linear
e paralelo e torna-se integrado (SANTOS, 2008).

3

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
Segundo Melhado (2005), a compatibilização de projetos é a atividade que

integra todos os projetos de uma edificação objetivando o ajuste perfeito entre estes,
para a obtenção de padrões de controle de qualidade total da obra. Na
compatibilização, é feita a sobreposição de projetos de disciplinas diferentes, com o
objetivo de verificar possíveis interferências e problemas, para que sejam então
solucionados. O mesmo autor afirma que a compatibilização deve ser feita depois
dos projetos já concebidos, uma espécie de “pente fino”, onde possíveis erros
possam ser detectados (MELHADO, 2005).
Já segundo Rodriguez e Heineck (2003), a compatibilização deve ocorrer em
cada uma das etapas de projeto, ou seja, estudo preliminar, anteprojeto, projetos
legais e projetos executivos, buscando a integração geral das soluções e a
verificação de suas interferências geométricas. Quanto mais cedo, mais facilmente
acontece o processo da compatibilização (Figura 4).
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Figura 4 - Modelo de Processo de Projetos de Edificações.
Fonte: Rodriguez; Heineck (2003)

Para Novaes (1998), o procedimento da compatibilização também deve
ocorrer durante todas as fases de projeto, constituindo um importante fator de
melhoria da construtibilidade e da racionalização devido à integração dos diversos
agentes e disciplinas dentro do projeto. Segundo o autor, a compatibilização deve
“conciliar física, geométrica, tecnológica e produtivamente os componentes inseridos
nos elementos verticais e horizontais das edificações.
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Ferreira (2001) afirma que, embora muitos pensem que o ato de projetar seja
necessariamente compatibilizar, o processo de projeto pode ser dividido em uma
etapa conceitual e outra dimensional, colocando a compatibilização como parte do
processo de projeto. Segundo o mesmo autor, o papel do compatibilizador de
projetos pertence àquele que consegue trazer ao projeto a informação da
dimensionalidade sem perder o raciocínio conceitual inicial. Da interferência entre o
dimensionamento
instalações),

conceitual

surge

a

dos

diferentes

necessidade

da

projetos

(arquitetura,

compatibilização,

tornando

estrutura,
projetos

compatíveis com soluções integradas entre as diversas áreas que tornam um
empreendimento real.
Segundo Mikaldo Jr. (2006), houve uma separação conceitual entre a
atividade de projeto e a de execução ao longo das últimas décadas, o que se tornou
um dos principais motivos pelos quais se originou a necessidade de coordenar e
compatibilizar projetos, mas segundo o autor também há outros motivos atualmente:
•

Demanda cada vez maior para adoção de novas tecnologias nos
empreendimentos (cabeamentos, automação, ar condicionado, etc);

•

Especialização crescente de cada tipo de projeto;

•

Equipes de projeto formadas por profissionais de diferentes localidades, o
que cada vez é mais freqüente, com a globalização do mercado.

O processo de compatibilização visa evitar o desperdício de recursos como
materiais, tempo e mão de obra, visando à redução de falhas desde o estudo
preliminar até a fase de execução da obra, além de detecção de inconsistências
geométricas e interferências entre as diferentes disciplinas de projeto (CALLEGARI;
BARTH, 2007).
Outro fator que pode gerar falhas, retrabalhos e custos significativos tanto
para projetistas quanto para clientes e empreendedores, de acordo com Melhado
(2005), é a falta ou o atraso na tomada de decisões de ordem estrutural e
construtiva, ou em relação a materiais e custos, afetando negativamente a qualidade
final do produto.
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A importância da compatibilização no desenvolvimento de projetos é aparente
quando

se

computam

os

prejuízos

causados

pelas

interferências

e

incompatibilidades de projetos detectadas em obra, e pelos inevitáveis retrabalhos,
improvisações e patologias construtivas subsequentes. Segundo Castro (1999), um
dos

problemas

mais

recorrentes

nas

diversas

manifestações

patológicas

encontradas em edifícios de estrutura metálica é a interferência entre o projeto
estrutural e os de instalações, vindas de incompatibilidades de projetos ou
alterações durante o andamento da obra.
Outros fatores também estariam ligados aos custos relativos ao desperdício
originados pela falta de compatibilização de projetos, entre os seguintes, segundo
Rodriguez (2005):
a) Superdimensionamento ou subdimensionamento dos sistemas;
b) Atrasos e retrabalhos devido a interferências entre os projetos, ou por
falta ou incorreção de informações;
c) Baixa

produtividade

devido

ao

emprego

de

componentes

não

padronizados;
d) Desperdício de recursos materiais e de mão de obra devido à falta de
construtibilidade;
e) Desperdício de recursos materiais e de mão de obra para a operação e a
manutenção.
A compatibilização é também uma atividade que contribui para a
retroalimentação e a melhoria contínua de processos de projeto e de construção.
Segundo Callegari e Barth (2007), o projeto torna-se dinâmico ao passar por uma
análise

de

compatibilização,

pois

ao

detectar,

analisar

e

resolver

as

incompatibilidades, permite a retroalimentação das etapas, corrigindo e propondo
novas soluções, colaborando para o desenvolvimento de futuros projetos com
redução de incertezas construtivas. A falta da compatibilização ainda pode fazer com
que as falhas na execução da edificação sejam indevidamente apontadas como
responsabilidade do pessoal no canteiro de obra (SOUZA et al., 2009).
Atualmente,

apesar

dos

avanços

tecnológicos

em

sistemas

CAD

tridimensionais, os profissionais da área da construção, para compatibilizarem os
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projetos, utilizam-se da experiência na leitura de folhas bidimensionais sobrepostas,
ou de layers (camadas) sobrepostos dentro um sistema computacional de desenho,
como exemplificado na Figura 5.
Como

as

diferentes

disciplinas

de

projeto

utilizam

simbologias

e

representações diferentes, o que ocorre até mesmo dentro do mesmo projeto,
existem algumas limitações da própria representação em duas dimensões, o que
pode impedir que o projeto seja visualizado como um todo.

Figura 5 - Integração do Projeto Estrutural e Hidrossanitário.
Fonte: Mikaldo Jr. (2006).

Na Figura 6 é possível verificar o detalhe do modelo tridimensional relativo ao
mesmo desenho em 2D da Figura 5. É clara a visualização das peças e das
interferências existentes e a percepção do projeto fica facilitada.
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Figura 6 – Identificação de Interferência física: Tubulação de hidráulica furando a viga.
Fonte: Mikaldo Jr. (2006)

Segundo

Manso

(2006),

a

atividade

de

compatibilização

deve

ser

responsabilidade dos projetistas de cada uma das disciplinas participantes do
projeto, para que não haja uma sobrecarga de trabalho para o coordenador, ou
eventualmente o escritório de arquitetura. Graziano (2003) afirma que a
responsabilidade também deve ser dividida entre os projetistas e as construtoras ou
incorporadoras (clientes), defendendo uma mudança de mentalidade destes
agentes, ao integrar de maneira eficaz os diferentes projetos tanto a partir da análise
de outros projetos e suas interações, quanto a partir da gestão de prazos e
indicadores de qualidade. O projeto assim seria o resultado da integração e da
relação entre as diversas disciplinas, valorizando-se não somente a documentação e
o desenho, mas principalmente o projeto e suas ideias e informações.
Manso (2006) afirma que a compatibilização em um processo não integrado é
um paliativo para a falta de integração, em uma busca de adaptação dos projetos
para a obra. O mesmo autor afirma que isto pode ser corrigido a partir da
contratação e da participação de toda a equipe de projeto desde as primeiras fases
do empreendimento, a fim de obter maior integração entre os projetos e seus
agentes.
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Dentro desse contexto, o mesmo autor defende o papel do coordenador como
integrador e controlador do projeto, inclusive em relação à compatibilização. Manso
e Mitidieri Filho (2006) propõem um modelo de gestão e coordenação de projeto cuja
figura do coordenador é central e funciona como gestor do processo como um todo,
“promovendo a integração dos diversos intervenientes através da gestão do
conhecimento e das ferramentas desenvolvidas para a gestão dos processos de
análise” (MANSO, 2006), conforme ilustra a Figura 7 abaixo.

Figura 7 – Sistema de gestão e coordenação de projetos.
Fonte: Manso e Mitidieri Filho (2006) apud Manso (2006).
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4

TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
Para a compreensão do conceito da tridimensionalidade auxiliando na

compatibilização de projetos, é necessário definirmos os sistemas utilizados
atualmente no desenvolvimento de projeto, e em especial, no processo de
compatibilização.
Os sistemas CAD (Computer Aided Design – Projeto Auxiliado por
Computador) são ferramentas vetoriais de representação gráfica com auxílio do
computador. Porém, indo além do sistema tradicional de projeto na prancheta, esses
sistemas, sejam em representações bidimensionais (2D) ou tridimensionais (3D),
possuem funções que agilizam algumas atividades para o projetista, como cálculos
de área, volume, propriedades e informações integradas, e que facilitam o processo
de tomadas de decisões (FERREIRA, 2007).
O CAD (ou seja, o projeto assistido por computador) é qualquer atividade de
projeto que envolve o uso efetivo de um sistema interativo de computação gráfica
para criar, modificar, analisar ou documentar projetos de engenharia (GROOVER,
2001). Segundo o mesmo autor, existem várias razões para o uso do CAD como
auxílio ao projeto:
•

Produtividade: o projeto auxiliado por computador auxilia o projetista na

concepção do produto e seus componentes em tempo menor, além da
produção de maior quantidade de alternativas de projetos durante o processo
de criação;
•

Documentação

do

projeto:

desenhos

padronizados,

com

maior

legibilidade, resultando em melhor documentação de projeto que o praticado
com desenho manual;
•

Criação de uma base de dados para a indústria: a partir do projeto, é

possível gerar documentos para fabricação do produto, como: especificações
geométricas, dimensões de componentes, especificações de materiais, custo
de materiais, etc.
Segundo Ito (2007), quando o CAD começou a ser aplicado na indústria da
construção, há aproximadamente 20 anos, as empresas de projetos de arquitetura e
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engenharia substituíram os numerosos desenhistas de pranchetas por uma menor
quantidade de operadores de CAD, embora com melhores salários, mas que
apresentavam maior produtividade tornando estas empresas mais competitivas no
mercado. Agora, o emprego de modelos de informação e edifícios virtuais no
desenvolvimento de projetos poderá trazer mudanças estratégicas às empresas de
projeto, pois o sistema exige novas maneiras de pensar e organizar o projeto e suas
equipes

de

profissionais,

além

de

demandar

maiores

investimentos

em

equipamentos.

4.1

Projeto Auxiliado por Computador em duas dimensões (CAD 2D)
A representação gráfica bidimensional para o desenvolvimento de projetos

consiste na elaboração de plantas, cortes e fachadas, para análise, e também como
produto final da proposta de projeto. Como num processo tradicional, sem o uso do
computador, a informação é registrada como desenho bidimensional através de um
processo mental de abstração e memorização do projetista. Segundo Ferreira
(2007), embora seja possível a introdução de automação no processo no CAD 2D, o
resultado final é a representação abstrata que reduz todos os dados espaciais sobre
o edifício a plantas, cortes e elevações.
Assim, os agentes envolvidos no processo são sempre obrigados a fazer a
mesma abstração para compreenderem o projeto e a inferir as formas e detalhes
construtivos a partir das simbologias e representações bidimensionais.
Ferreira (2007) afirma que a representação bidimensional é necessária como
síntese final das soluções de projeto. Entretanto, o que seria o fim de um processo é
utilizado como meio para a identificação de problemas, sua análise e solução.
Segundo Ferreira e Santos (2007), a representação em 2D deve ser a síntese do
resultado do desenvolvimento de um projeto (documentação), mas não a única
ferramenta de análise durante o processo.
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4.1.1 Limitações do Projeto Auxiliado por Computador em duas dimensões
O desenho em duas dimensões (2D) não contém informações suficientes
para descrever completamente um edifício tridimensional. Certos detalhes
simplesmente não estão explícitos em plantas ou cortes, o que torna a visualização
difícil e propensa a erros. Também é difícil representar elementos de construção de
forma livre em um desenho bidimensional. Curvas simples podem ser descritas com
precisão em duas dimensões, desde que a curva seja paralela ao plano de desenho,
mas superfícies em dupla curvatura, por exemplo, não são representadas
corretamente em um desenho bidimensional (BOEYKENS; NEUCKERMANS, 2008).
Ferreira e Santos (2007), em pesquisa sobre a representação bidimensional
na etapa de compatibilização de projetos de vedações, identificaram as seguintes
limitações, que consideraram inerentes ao sistema bidimensional, de acordo com a
Tabela 4:
Tabela 4 – Características da representação 2D que podem gerar problemas de
análise no processo de projeto.

CARACTERÍSTICAS PROBLEMÁTICAS DA REPRESENTAÇÃO 2D
Classificação
Definição
Omissão

Simplificação
Simbolismo

A fim de sintetizar o desenho, são omitidas informações consideradas “óbvias”
para o especialista que está projetando, mas desconhecidas para os outros
agentes envolvidos, que não as levam em consideração por não estarem
representadas. Também pode se caracterizar pela omissão de uma elevação ou
corte necessário para a correta interpretação do projeto.
Pela escala do desenho, o projetista simplifica uma determinada representação,
alterando o volume real do objeto ilustrado, embora com dimensões
proporcionais.
O objeto é representado por um símbolo cujas dimensões e formas não têm
relação com o objeto real.

Ambiguidade

A mesma representação pode ser interpretada de mais de uma forma, mesmo
que adicionada de notas, símbolos ou esquemas, em geral em algum ponto do
contexto do desenho que pode não ser claramente percebido.

Fragmentação

Separação da informação em várias vistas ortográficas (planta, elevação, corte) e
pode ser agravada com a eventual representação destas vistas em folhas
separadas. O esforço cognitivo é aumentado quando é necessário correlacionar
informações representadas em duas vistas diferentes, favorecendo o erro. Esse
procedimento é diferente do desenho mecânico, onde as vistas devem sempre
ser alinhadas, facilitando a correlação dos detalhes das vistas.

Fonte: Ferreira; Santos (2007).

42

Necessárias para a legibilidade do desenho impresso, a omissão e a
simplificação de informações, segundo Ferreira e Santos (2007) são os
procedimentos típicos do projeto bidimensional que mais trazem problemas na
identificação de interferências na compatibilização de projetos.
4.2

Projeto Auxiliado por Computador em três dimensões (CAD 3D)
O uso do CAD 3D é bastante difundido no processo de produção de indústrias

automobilísticas ou de objetos industriais (RUTKAUSKAS; SANTOS, 2006), e
embora bastante conhecido na indústria da construção civil, é utilizado com mais
frequência para estudos volumétricos e apresentações finais em maquetes
eletrônicas (FERREIRA, 2007).
O uso de modelos virtuais em três dimensões permite que a compreensão do
projeto seja acessível a todos, não se restringindo apenas àqueles que conhecem as
simbologias e representações de desenho (KYMMEL, 2008). O modelo facilita a
visualização e a compreensão espacial, gerando soluções mais adequadas às
necessidades do usuário final e do cliente (SOUZA et al. 2009).
Sistemas CAD também podem gerar objetos tridimensionais a partir de
técnicas de composição de sólidos e de superfícies.

Trata-se de ferramentas

baseadas em entidades primitivas (como pontos, linhas retas, círculos, polígonos,
etc). Um modelo feito a partir do CAD 3D é uma simples representação elementos
puramente geométricos, na qual não se permite inserir muitos dados sobre o edifício
(TSE; WONG; WONG, 2005). É possível extrair plantas, cortes, elevações, mas é
necessário editá-los e inserir informações bidimensionais para que sejam
completados.
A capacidade dos sistemas CAD em modelar objetos tridimensionais permite
ao projetista a criação e as alterações do modelo geométrico do produto ou seus
componentes, a partir de objetos primitivos disponíveis no sistema (GROOVER,
2001). Mas segundo Tse, Wong e Wong (2005), ferramentas baseadas em objetos
são mais sofisticadas e apropriadas para a modelagem de edifícios, pois possuem a
capacidade de carregar informações dentro dos modelos tridimensionais.
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É interessante destacar que as ferramentas baseadas em entidades, como
AutoCAD e o Microstation, surgiram entre os anos 80 e 90, basicamente na mesma
época que as ferramentas baseadas em objetos (ex: ArchiCAD, Allplan), entre as
quais estão as que hoje suportam o BIM (TSE; WONG; WONG, 2005). Segundo os
autores, as ferramentas baseadas em objetos exigiam maior capacidade de
processamento de hardware, demandando mais memória e recursos gráficos, o que
na época ainda não era possível. Além disso, sua implantação requeria a
padronização de procedimentos de projeto, outro fator que impediu que a tecnologia
fosse aceita pelo mercado e melhor desenvolvida (HOWARD; BJÖRK, 2008),
tornando-se mais recorrente em meios acadêmicos.
De acordo com Tse, Wong e Wong (2005), com tal vantagem em relação à
tecnologia baseada em objetos, as ferramentas baseadas em entidades,
consideradas mais leves e menos dispendiosas, foram adotadas de maneira
crescente e definitiva nas últimas três décadas, resultando na adoção efetiva dos
formatos CAD como padrão na construção civil,

4.2.1 Limitações do Projeto Auxiliado por Computador em três dimensões
Segundo Caron (2007), em pesquisa realizada com escritórios de Curitiba,
Paraná, sobre a utilização de Tecnologia da Informação em escritórios de
arquitetura, o CAD tridimensional com a finalidade de projetar era utilizado por
25,6% dos projetistas, na época.
Dentre os motivos que levam a esse percentual de utilização de CAD 3D,
destacam-se as metodologias de trabalho de cada empresa e o fato do profissional
não saber utilizar essa ferramenta. O Gráfico 3 a seguir apresenta os motivos da não
utilização da ferramenta.
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Gráfico 3 - Motivos para não utilizar o CAD 3D.
Fonte: Caron (2007)

Segundo Kymmel (2008), a visualização virtual tridimensional possibilitada
pelos softwares pode ser considerada também como um empecilho para os
projetistas, uma vez que o modelo aponta visivelmente todas as incompatibilidades e
dificuldades apresentadas pelo projeto, por menores que sejam, sendo necessárias
respostas imediatas. Assim, é necessário que haja determinado nível de
conhecimento de projeto por parte do projetista, apresentando soluções de projeto
mais cedo, o que pode levar um tempo maior para a execução do modelo.
Além disso, Souza et al. (2009) aponta a existência de uma distância
tecnológica entre o ensino das universidades e o mercado, que não prepara o
projetista graduado recentemente para as tecnologias atuais, dificultando a
contratação de mão de obra especializada com conhecimentos em ferramentas
tridimensionais de projeto auxiliado por computador (SOUZA et al, 2009).

4.3

Modelagem da Informação da Construção - BIM
Segundo definição do National BIM Standard (NBIMS, 2007), do NIBS

(National Institute for Building Sciences), dos EUA, o Building Information Modeling –
BIM, ou Modelagem da Informação da Construção, é a representação digital das
características físicas e funcionais dos edifícios, que passa por todo ciclo de vida da
obra, utilizando o recurso de informação compartilhada.
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Para Eastman et al. (2008, p.13), BIM é “uma tecnologia de modelagem e um
grupo associado de processos para produção, comunicação e análise do modelo de
construção”, tendo como objetivo a integração de projetos para a construção de um
modelo virtual único do edifício. Segundo o autor, os modelos BIM são
caracterizados por:
• Componentes do edifício, representados por objetos inteligentes que
sabem o que são, e que podem ser associados a atributos gráficos e
de dados, e a regras paramétricas.
• Componentes que contêm dados que descrevem seu comportamento e
que podem ser utilizados em outros aplicativos para

análises de

desempenho ou orçamentação, por exemplo.
• Informações consistentes e não-redundantes, ao permitir alterações
automáticas de várias vistas do objeto.
• Informações coordenadas, a partir da coordenação e organização das
vistas do modelo.
A diferença entre um modelo BIM e um modelo 3D convencional é que este
último é apenas uma representação tridimensional geométrica do edifício, enquanto
um BIM é organizado como um protótipo do prédio, em termos de pisos do edifício,
espaços, paredes, portas, janelas, entre outros elementos, e uma vasta gama de
informações associadas a cada um desses componentes, através de relações
paramétricas. O modelo BIM pode normalmente ser visto em 3D, mas o modelo
também inclui informações usadas por outros aplicativos de análise, tais como
estimativa de custos, simulação de consumo de energia, iluminação natural, etc.
(GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, 2007a).
Apesar de ambos os sistemas possibilitarem a geração de desenhos
bidimensionais a partir dos modelos tridimensionais, outra diferença entre o BIM e
sistemas CAD 3D é que o primeiro permite a geração automática de plantas e vistas
completas com simbologias bidimensionais, permitindo também a edição manual
(EASTMAN et al., 2008), enquanto o último ainda requer inserção manual de
algumas representações (FERREIRA, 2007).
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Os sistemas de tecnologia BIM podem ser considerados uma evolução dos
sistemas CAD, pois integram ao modelo em três dimensões todas as informações do
ciclo de vida completo de um empreendimento de construção, através de uma base
de informações inerentes a um projeto.
Em um modelo BIM, pode estar embutida toda a informação necessária à
documentação técnica e gráfica, desde as fases iniciais de projeto até após a
conclusão da obra, incluindo todo o ciclo de vida do edifício, integrando as
disciplinas de projeto em um modelo único (Figura 8). Esses dados podem ser
utilizados para

verificações construtivas, análises estruturais, quantificação de

materiais e serviços, e planejamento de obra.

Figura 8 – Processo BIM como contraponto ao processo tradicional de projeto.
Fonte: Adaptado de Pries (2010).

Segundo Eastman et al. (2008), as ferramentas BIM atuais originaram-se da
modelagem paramétrica baseada em objetos, desenvolvida para projetos de
sistemas mecânicos. Em um modelo paramétrico, o processo não se dá a partir da
modelagem dos objetos, como a extrusão de um retângulo para criar uma parede,
por exemplo.
Apesar da diferença entre os sistemas BIM e CAD, ainda existe confusão
entre aquilo que pode ser considerado um modelo de informação da construção, ou
simplesmente um modelo tridimensional, mesmo que este tenha sido desenvolvido
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por uma ferramenta que suporte a tecnologia. Segundo Eastman et al. (2008) não
são considerados BIM:
•

Modelos que contenham informações tridimensionais sem atributos,
utilizados para visualizações gráficas;

• Modelos sem objetos paramétricos, com objetos que não podem ter suas
dimensões e atributos redefinidos;
• Modelos que necessitam de referências de CAD bidimensional para
definições do edifício;
• Modelos que permitam modificações em um objeto ou dimensão em uma
vista sem a alteração automática em outras.
Os componentes do edifício são objetos digitais codificados que os
descrevem e representam. Por exemplo, um objeto parede é um objeto com
propriedades próprias de paredes e possui as informações e as relações de uma
parede, relacionando os elementos entre si (portas e janelas devem estar embutidas
em paredes, por exemplo), assim como seus componentes. Isto quer dizer que este
objeto é representado por dimensões como comprimento, largura e altura, além de
possuir seus atributos parametrizáveis como materiais, finalidade, especificações,
fabricante, e preço.
Eastman et al. (2008) define objetos paramétricos como elementos que
possuem

definições

geométricas

com

dados

e

regras

associados,

que

automaticamente alteram outros componentes e volumetrias associados ao contexto
do objeto (exemplo: uma parede é automaticamente redimensionada quando uma
porta é inserida ou modificada). Além disso, estes objetos possuem associações em
diferentes hierarquias, o que permite que um objeto e seus atributos sejam
automaticamente alterados, caso um de seus componentes sejam modificados.
Dessa maneira, um objeto possui um conjunto finito de parâmetros que
definem sua forma. A codificação do objeto inclui estes parâmetros, e isto
previamente requer conhecimento dos elementos que compõem o objeto projetado.
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4.4

Implantação da ferramenta BIM
Pesquisas de marketing como a realizada pela McGraw-Hill (2010) apontam a

adoção crescente da tecnologia por agentes da indústria da construção civil da
América do Norte e na Europa, segundo a Figura 9.

Figura 9 – Percentagem de usuários de BIM na construção civil na América do Norte e
Europa.
Fonte: Adaptado de McGraw-Hill Construction (2010).

Em alguns países, já existe a iniciativa de empresas e instituições que exigem
contratualmente o uso desta tecnologia nos projetos. Em países como a Suécia e a
Finlândia, este último com pesquisas muito desenvolvidas na área, o próprio governo
regulamenta e dá diretrizes para o uso do BIM. A partir de 2001, o Senate Properties
desenvolveu uma série de projetos-piloto na Finlândia para desenvolver e estudar a
utilização de BIM. Com base nos resultados desses projetos, o Senado desse país
decidiu exigir modelos dentro do padrão desde 2007, e emitiu diretrizes e padrões
para seu uso.
A General Services Administration (GSA), órgão responsável por todos os
edifícios públicos federais não militares nos Estados Unidos, através do Serviço de
Edifícios Públicos (PBS), também requer o uso dos sistemas BIM. Existe o
planejamento de que todos os seus projetos devam ser modelados em 4D (3D +
tempo) no futuro, incluindo assim informação de análise do projeto na sequência do
tempo, segundo o cronograma de construção. O Programa Nacional BIM 3D-4D da
GSA (GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, 2007a),

aponta os seguintes

benefícios para a entidade:
• Visualizações tridimensionais permitem que os clientes enxerguem os novos
projetos e intervenções em relação à preservação do existente e o contexto
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do entorno. Também permitem a redução de pedidos de esclarecimento,
erros e omissões.
• Modelos 4D (três dimensões integrados a um cronograma) permitem aos
clientes visualizar e otimizar fases do projeto e sequência da construção.
• Modelos BIM permitem que a GSA calcule automaticamente dados
relevantes sobre o espaço (como área útil e índices de eficiência). Durante
a fase de estudo preliminar e concepção final do projeto, a GSA pode avaliar
os requisitos do programa com maior exatidão e rapidez do que o método
tradicional em 2D;
• Permitem que equipes de projeto conduzam com mais eficiência, exatidão e
segurança as simulações de energia para a previsão do desempenho da
construção durante a operação das instalações.
• Em relação aos projetos apresentados após o programa-piloto, houve
melhoras efetivas na detecção e mitigação de erros e omissões, na
antecipação de obstáculos e seus possíveis impactos, na apresentação de
melhores soluções de projeto, na comunicação entre cliente e construtor, e
na otimização de orçamentos.
No Brasil, a utilização do BIM ainda é pouco registrada. A pesquisa de Souza
et al. (2009) entrevistou profissionais de escritórios de arquitetura usuários de
ferramentas BIM nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O Gráfico 4
apresenta os principais benefícios apontados sobre a utilização do BIM:

Gráfico 4 - Questões apontadas como benefícios do BIM.
Fonte: Souza et al. (2009).
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A diminuição de erros de desenho e a facilidade nas modificações de projeto
são apontadas como maiores benefícios, fatores provavelmente relacionados à
parametrização de objetos, que permite a correção automática e a atualização de
cortes, elevações e detalhes.
A agilidade para encontrar soluções de projeto adequadas, auxiliada pelas
visualizações tridimensionais, foi outro benefício indicado pela mesma pesquisa. A
melhoria na troca de informações não foi identificada como benefício pelos
participantes da pesquisa uma vez que os projetistas complementares (calculistas e
instaladores) ainda não estavam utilizando a tecnologia BIM (SOUZA et al., 2009).
Como relata Pentillä (2005), existem também benefícios voltados à área
organizacional e de negócios, revelados através de estudos de projetos pilotos
realizados pelo National Finnish Pro It, na Finlândia (SULANKIVI, 2004 apud
PENTILLÄ, 2005). Entre esses fatores estaria a melhoria da imagem da empresa, ao
utilizar uma tecnologia de ponta, o aumento do conhecimento interno da empresa
sobre T.I. (o que facilitaria implantações de outras tecnologias futuras), e a
considerável economia de tempo através das reduções nos cronogramas.

4.4.1 Barreiras para a implantação do modelo BIM
Tse, Wong e Wong (2005) detectaram em pesquisa realizada com escritórios
de projeto de Hong Kong que as principais barreiras para a implantação e utilização
da tecnologia BIM incluíam:
• Dicotomia entre o ato de projetar e o de desenhar, sugerindo
reestruturações no processo de projeto;
• Inadequação e a dificuldade para personalizar objetos parametrizáveis;
• Complexidade e o tempo necessário para o processo de modelagem;
• Falta de treinamento e suporte técnico para a ferramenta;
• Custos para aquisição de programas e bibliotecas;
• Impossibilidade de avaliação gratuita do software.
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Segundo os autores, a resistência dos projetistas a uma reestruturação do
processo de projeto é uma questão mais difícil de solucionar que os obstáculos
técnicos, pois em um processo que utiliza BIM espera-se que haja maior
colaboração e participação por parte de todos os projetistas,
No Brasil, segundo pesquisa realizada por Souza et al. (2009), verificou-se
que as maiores dificuldades apontadas pelos escritórios que já utilizavam o sistema
estavam ligadas à falta de tempo para implantação da tecnologia, à resistência de
mudança de software pelos profissionais..
De acordo com a pesquisa, a falta de profissionais com domínio técnico dos
softwares obrigava os escritórios a investir tempo e dinheiro em treinamentos, com
85% das empresas pesquisadas. A resistência à mudança de software pela equipe é
outra barreira a ser vencida para a implantação. Segundo Souza et al. (2009), tal
dificuldade pode ser explicada pelo fato do processo de trabalho com a modela BIM,
assim como a 3D, exige que o profissional adote uma nova forma de pensar o
processo de projeto.
A questão da falta de tempo para treinamento também poderia ser explicada
pela relativa alta rotatividade da mão de obra qualificada no setor de projetos da
construção civil, que costuma contratar equipes por empreitada de projeto,
apresentando instabilidade na formação das equipes, o que dificulta o interesse e o
investimento em treinamento em novas tecnologias para profissionais (SEGALLA,
2008).
A incompatibilidade com outros parceiros de projeto também foi uma
dificuldade apontada pela pesquisa de Souza et al. (2009). O mesmo autor e
Mikaldo Jr. (2006) destacam o fato de que a implantação de tecnologias
tridimensionais e de modelos BIM estaria começando pelos escritórios de arquitetura
e a tecnologia ainda está sendo pouco utilizada por outros projetistas (instalações,
estrutura,

calculistas).

A

falta

de

interoperabilidade

entre

os

projetos

complementares e o de arquitetura também é um dos principais problemas
apontados por Mikaldo Jr. (2006).
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Usuários de ferramentas BIM apontaram questões indicadas como barreiras
para a utilização dos softwares, segundo a pesquisa de Souza et al. (2009), ilustrada

no Gráfico 5.

Gráfico 5 – Barreiras na utilização do BIM.
Fonte: Souza et al. (2009)

Os obstáculos apontados por usuários desses sistemas referiam-se ao custo
elevado dos softwares (25%) e ao tempo necessário para treinamento de pessoal.
Segundo Ito (2007), embora a tecnologia exista para melhorar a eficiência na
manipulação dos projetos multidisciplinares que envolvem a construção de uma
edificação, o setor resiste em adotá-la, pelo longo processo de aprendizagem e
pelos custos envolvidos na implantação do sistema.
As questões da falta de tempo para treinamento e do custo elevado dos
softwares também poderiam ser explicadas pela relativa alta rotatividade da mão de
obra qualificada no setor de projetos da construção civil, que costuma contratar
equipes por empreitada de projeto, apresentando instabilidade na formação das
equipes (SEGALLA, 2008). Este fator deve contribuir para a falta de interesse em
investimentos em equipamentos e treinamento de profissionais para novas
tecnologias.
Existe certa preocupação dos escritórios com investimento em equipamentos
para suportar os softwares. Em geral os arquivos gerados nos programas BIM são
grandes e exigem muita capacidade de processamento, demandando computadores
e softwares mais potentes, e possivelmente mais custosos. Além disso, o autor
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aponta que os softwares em oferta ainda são deficientes, pela falta de bibliotecas de
componentes e pela adoção parcial por parte dos projetistas, fato que é confirmado
por Souza et al. (2009), que conclui que os escritórios apresentam dificuldades no
manuseio dos programas, além da preocupação com o tamanho dos arquivos
gerados.
É interessante notar que, mesmo entre escritórios que adquiriram algum
software tridimensional que desenvolva um modelo BIM, não são todos que o
utilizam sempre, havendo grande número que só o utilizaram em projetos-piloto, ou
não o utilizam em todos os projetos, ou não usaram ainda, conforme o Gráfico 6 e o
Gráfico 7 (SOUZA et al., 2009).

Gráfico 6 - Estágio de implantação da ferramenta BIM.
Fonte: Souza et al. (2009).

Gráfico 7 - Tempo em que a empresa utiliza a ferramenta.
Fonte: Souza et al. (2009).

Convém explicar que, há alguns anos, a Autodesk, após adquirir o software
Revit, adotou a política de liberar a licença da ferramenta BIM para quem adquirisse
o AutoCAD. Portanto, muitos possuem a ferramenta sem custos, o que pode ter
gerado desinteresse. É possível concluir que há um grande número de empresas
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que possuem os softwares, e ainda não investiram no treinamento dos funcionários
para sua utilização completa.
A transição para a nova tecnologia e a falta de treinamento também
proporcionam distorções do uso da ferramenta tridimensional para produção apenas
de desenhos bidimensionais, ou apenas para a produção de maquetes eletrônicas,
subutilizando o potencial total da ferramenta. Por se tratar de uma tecnologia
recente, o número de profissionais utilizando efetivamente as ferramentas BIM ainda
é restrito. Tal fato pode proporcionar certo isolamento daqueles que investiram na
tecnologia, e causar uso limitado e até mesmo desistência do uso do sistema
(CAMPBELL, 2007).
Ito (2007) afirma que há um descompasso de interesses entre projetistas e
contratantes que afeta diretamente o investimento de escritórios de projeto em
inovações tecnológicas. Segundo Kymmel (2008), o contratante é quem mais lucra e
se beneficia com a adoção da tecnologia BIM e por essa razão deveria ser o maior
interessado em incentivar o desenvolvimento das equipes e a implantação das
ferramentas BIM. Entretanto, são os escritórios de projeto subcontratados que
acabam assumindo despesas e riscos na implantação da tecnologia, investindo em
equipamentos, treinamentos e softwares. Em um contexto de desvalorização
profissional e restrições orçamentárias para as atividades de projeto (SOUZA et al.,
2009), tais empresas muitas vezes não são recompensadas financeiramente pelo
investimento, representando ainda uma parcela muito pequena do custo global da
construção.
Outro aspecto que merece atenção na implantação do sistema são as
questões legais relacionadas ao BIM, fazendo-se necessário que se encontrem
soluções legítimas para a atribuição da propriedade e autoria do modelo e da
responsabilidade na exatidão do conteúdo de informações (SOUZA et al., 2009), já
que o modelo pode ser atualizado muitas vezes por usuários diferentes, mesmo
após a construção e durante o uso do edifício. Segundo Kymmel (2008), essa
condição exige que haja contratos especiais para garantir direitos autorais, e que
permitam a alteração e o acréscimo de novos dados e o acesso aos colaboradores
de projeto.
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Para Souza et al.(2009), o uso do BIM ainda se encontra restrito aos
escritórios de arquitetura. A tecnologia poderia ser utilizada para facilitar a
compatibilização de projetos, auxiliando na redução de erros e facilitando as
soluções de projeto. Entretanto, o modelo BIM está sendo usado mais como
ferramenta de concepção e visualização (FERREIRA, 2007) do que de
desenvolvimento e coordenação de projetos. As ferramentas BIM funcionam como
facilitador do processo de projeto dentro do escritório de arquitetura, mas ainda não
atingiram diretamente outros processos ligados à produção do edifício, enquanto o
processo de compatibilização na verdade ainda ocorre conforme os moldes
tradicionais do CAD em duas dimensões (SOUZA et al, 2009).
Além disso, a falta de padronização e de comunicação entre os projetos de
construção já constitui um problema dentro do processo tradicional de projeto em
duas dimensões, mas se torna um impedimento real à implantação plena do sistema
BIM pela indústria da construção civil em geral (ANDRADE; RUSCHEL, 2009a).
No Brasil, os primeiros passos para a normalização nesta área de estudo
foram dados com a elaboração da ABNT NBR ISO 12006-2:2010, que passou a
vigorar em 18/4/2010, sob o título “Construção de edificação — Organização de
informação da construção – Parte 2: Estrutura para classificação de informação”. A
norma é a tradução do padrão de mesmo código da ISO e estabelece uma estrutura
e um conjunto de títulos recomendados de tabelas, destinada ao uso por
organizações que desenvolvem e publicam sistemas de classificação e tabelas em
âmbito nacional ou regional (ABNT, 2010).
O próximo passo é o desenvolvimento do Sistema de Classificação da
Informação da Construção Brasileira. Norteado pelo padrão Omniclass Construction
Classification

System

-

OmniClass™

(CONSTRUCTION

SPECIFICATIONS

INSTITUTE, 2010), um dos sistemas de classificação de informações utilizado na
indústria da construção civil norte-americana, o projeto de norma PN 134:000.02001/1 de 2011 da ABNT estrutura o sistema de classificação nacional através de
uma proposta de codificação que permite elencar e reconhecer todos os grupos,
elementos, componentes, processos, materiais, e informações relativas à construção
e permitirá (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011):
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a) o uso de parâmetros e terminologias unificados por todos os envolvidos na
indústria da construção civil;
b) ampliar a cooperação e comunicação entre os agentes da cadeia produtiva
da construção civil, sob aspectos padronizados;
c) facilitar a interoperabilidade entre os diversos sistemas de dados utilizados
pela indústria da construção civil;
d) o aumento de produtividade e qualidade de serviços listados pelo novo
sistema;
e) maior facilidade na gestão e operação da logística da construção.
A disponibilidade de um sistema de classificação nacional permitirá agregar
maior valor às informações contidas nos modelos BIM, pois cada objeto presente no
modelo poderá conter um código que o classifique de forma inequívoca, facilitando a
elaboração de orçamentos, especificações, licitações, etc., e a interoperabilidade
entre os sistemas, ferramentas e processos da construção civil.
4.5

Interoperabilidade
O processo de projeto envolve muitas fases e exige que diferentes

participantes troquem informações ao longo do ciclo de vida do projeto. A
interoperabilidade é necessária para a passagem de dados entre aplicativos,
permitindo que todos os especialistas e programas utilizados possam contribuir para
o projeto em desenvolvimento (EASTMAN et al., 2008, p.65). Cada especialista em
sua atividade utiliza tipos diferentes de ferramentas ou aplicativos computacionais, e
os dados gerados

precisam ser intercambiáveis, ou seja, é necessário que os

aplicativos reconheçam o tipo de arquivo gerado por outros programas. A
interoperabilidade elimina o retrabalho de replicar dados de projeto que já tenham
sido gerados e facilita, de forma automatizada e sem obstáculos, o fluxo de trabalho
entre diferentes aplicativos, durante o processo de projeto (ANDRADE; RUSCHEL,
2009a).
Segundo Eastman et al. (2008), existem quatro formatos de trocas de dados
entre ferramentas BIM: ligação direta entre determinadas ferramentas BIM, padrão
proprietário de troca de dados, o padrão público para a troca de dados, e com base
em formatos XML.
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A ligação direta promove uma conexão integrada entre dois aplicativos, a
partir da interface de um programa ou de ambos. São baseados em aplicativos com
programação de caráter interativo. O padrão proprietário trata-se de formatos de
arquivos desenvolvidos por organizações comerciais, para interação com outros
softwares, como .DXF (Data eXchange Format), formato da Autodesk, por exemplo.
Assim, é possível exportar arquivos do ArchiCAD para .dxf, embora com alguma
perda de dados.
A alternativa seria a utilização de um padrão neutro, de domínio público e
comum a todos esses softwares. O IFC (Industry Foundation Classes) é um
protocolo de padrão internacional criado especificamente para o intercâmbio de
arquivos entre ferramentas BIM. Segundo a Building Smart International (2010),
anteriormente conhecida como International Alliance for Interoperability - IAI, o IFC é
um formato aberto, neutro e com especificações padronizadas para o BIM, para ser
usado no planejamento do edifício, no projeto, na construção e gerenciamento. Para
Fu et al. (2006), é um tipo de linguagem que prioriza a modelagem do produto e os
processos da indústria da construção civil.
Entretanto, o padrão IFC é muito pouco utilizado no Brasil, devido
principalmente ao fato de nem todos os agentes envolvidos usarem aplicativos
voltados para o processo que utiliza o BIM (SOUZA, et al., 2009 e SANTOS,2008).
Uma questão importante na pesquisa de Souza et al.(2009) é que o padrão IFC não
é sequer mencionado pelos utilizadores de ferramentas BIM nas cidades
pesquisadas.
Outro fator a destacar é que, apesar dos escritórios desenvolverem o projeto
de arquitetura em modelo BIM, segundo a pesquisa de Souza et al. (2009), os
arquivos acabam sendo transmitidos para os projetistas de complementares em
formato DWG, perdendo inúmeras informações e todo o potencial do modelo BIM
na parametrização de dados. Ao mesmo tempo torna-se difícil incorporar as
informações dos projetistas repassadas em DWG ao modelo virtual. Assim, fica
aparente que não está ocorrendo a utilização plena e efetiva do modelo, que fica
restrito às informações de arquitetura.
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5

FERRAMENTAS BIM
Segundo Eastman et al. (2008), ferramentas BIM são baseadas em objetos

paramétricos, apresentando um conjunto pré-definido de famílias de objetos, com
características

e

propriedades

intrínsecas.

Atualmente

existem

ferramentas

desenvolvidas por várias empresas, que são voltadas para atividades de projeto de
arquitetura, engenharia estrutural, instalações elétricas, hidráulicas e áreas afins.

5.1 Classificação das ferramentas BIM
As ferramentas ou softwares que desenvolvem modelos BIM utilizadas
atualmente em vários países da América do Norte, Europa e Ásia foram
desenvolvidos por empresas de várias naturezas e cobrem as partes que integram
as diversas dimensões do BIM. Assim, podem envolver softwares de planejamento,
projeto, custos, etc.
O Georgia Institute of Technology, de Atlanta, EUA, adota a seguinte
classificação em seu Laboratório de Construção Virtual – Digital Building Laboratory
(GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2010) para as ferramentas BIM:
• Ferramentas preliminares
- de planejamento/concepção inicial dos espaços do edifício;
- de estudos de massa e esquemas de estudo de viabilidade do edifício;
- de análise ambiental preliminar;
- de estimativas iniciais de custos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferramentas de projeto arquitetônico
Ferramentas de projeto estrutural
Ferramentas BIM de construção
Ferramentas para fabricação
Ferramentas de análise ambiental
Ferramentas de gerenciamento
Ferramentas de orçamento
Ferramentas de especificação
Ferramentas de gerenciamento da operação dos edifícios
Ferramentas para projeto de sistemas prediais.
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5.2 Softwares que suportam a tecnologia BIM:
Tabela 5 - Softwares que suportam a tecnologia BIM

Disciplinas de projeto

Ferramentas BIM
Revit Architecture
ArchiCAD

Arquitetura

Vectorworks Architect
Bentley Architecture
Gehry Digital Project
DDS‐CAD Architect
Tekla Structures
Revit Structure
CAD/TQS

Estrutura

Bentley Structural
Allplan
StruCAD
ScaleCAD
ProSteel 3D
Revit MEP
AutoCAD MEP

Elétrica

ArchiCAD MEP
Bentley – Building Electrical Systems
MagiCAD
DDS‐CAD Electrical
Revit MEP

Hidráulica

ArchiCAD MEP
Bentley Mechanical Systems

MagiCAD
DDS‐HVAC

Gerenciamento de projetos Navisworks
Construção

ArchiCAD Constructor and Estimator
DDS‐CAD Building
Bentley Facilities

ArchiFM
Rambyg
Vizelia
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Gestão da Manutenção

A Tabela 5 resume os softwares que suportam a tecnologia BIM disponíveis
no mercado. Cada desenvolvedor de software oferece características próprias em
seus programas e os principais softwares do mercado estão descritos a seguir:
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5.3

Projetos de Arquitetura
•

Revit Architecture, da Autodesk:

O programa Revit Architecture tem como organização famílias de objetos
(family), e tipos que pertencem a estas famílias (types). Famílias são os elementos
construtivos (paredes, pilares, vigas, janelas, portas, pisos), e tipos são as variações
desses elementos (parede interna, parede externa, pilar de 80x80 cm, pilar de
40x40cm, etc). Para a família “porta”, por exemplo, cada porta é um tipo diferente:
madeira de 80 cm, madeira de 70 cm, dupla de vidro, etc.
Cada família de objetos possui propriedades paramétricas fixas, mas só é
possível alterar os valores, e criar novos tipos. Entretanto, é possível alterar uma
família

e

criar

novos

parâmetros,

inclusive

com

fórmulas,

amarrando

o

comportamento da família de objetos, conforme a necessidade do usuário.
(CRESPO;RUSCHEL, 2007). A criação de famílias a partir desse software é
necessária para sua utilização no Brasil, pois a maioria dos objetos existentes na
biblioteca é de origem americana, seguindo suas normas e padrões.
É também possível visualizar o projeto tridimensionalmente e ao mesmo
tempo bidimensionalmente na mesma tela, podendo-se manipular os elementos em
qualquer uma delas (Figura 10)
O programa permite gerar informações dos objetos em forma de tabelas que
podem ser exportadas para outros softwares. Relatórios gerados podem ser
exportados para arquivos de formato HTML (Hyper Text Markup Language), e para
.TXT (texto). O Revit também permite exportar o arquivo para formato IFC.
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Figura 10 - Imagem da tela de trabalho do Revit Architecture, mostrando a estrutura do
projeto e diferentes representações
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

•

ArchiCAD, da Graphisoft:

A ferramenta BIM ArchiCAD da Graphisoft, foi uma das primeiras
comercialmente disponíveis no mercado de softwares BIM (IBRAHIM; KRAWCZYK;
SCHIPPOREIT, 2004). Assim como o Revit, o aplicativo gera automaticamente
cortes, plantas, elevações, listas de componentes, tabelas de esquadrias, renderings
(para maquetes eletrônicas), e animações para apresentação. Enquanto se modela
o edifício, a documentação é gerada automaticamente, ou seja, a cada modificação
no edifício virtual, plantas, cortes e fachadas são atualizados (CRESPO; RUSCHEL,
2007). .
O programa sofre com o mesmo tipo de problema apresentado pelo Revit, em
relação às bibliotecas existentes, de origem europeia. A criação de objetos
parametrizáveis pelo ArchiCAD pode ser feita via GDL (Geometric Description
Language), mas requer conhecimento técnico e de programação, o que torna a
tarefa complicada. Entretanto, como o programa existe há mais tempo, há mais
elementos e bibliotecas disponíveis.
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Além disso, o ArchiCAD oferece ferramentas que permitem que os projetistas
trabalhem simultaneamente no mesmo projeto. Para utilizar esta função, é
necessário primeiro definir um projeto ArchiCAD compartilhado.
A Figura 11 apresenta a tela de trabalho do programa, mostrando o
navegador e a possibildiade de se manipular várias vistas ao mesmo tempo.

Figura 11 – Imagem da tela de trabalho do Graphisoft ArchiCAD, mostrando diferentes
representações e navegação do projeto.
Fonte: Boeykens e Neuckermans (2008)

•

Vectorworks, da Nemetschek:

Vectorworks é um software de CAD desenvolvido pela empresa americana
Nemetschek North America, usado para a criação e documentação de projetos.
Assim

como

os

softwares

descritos

acima,

também

possibilita

a

armazenagem de todas as informações em 2D e em 3D, além de dados e planilhas
no mesmo arquivo, permitindo a visualização de desenhos bidimensionais e do
modelo perspectiva, e a manipulação dos elementos a partir de qualquer um deles.
O Vectorworks é capaz exportar e importar dados de diversos outros
aplicativos gerando, por exemplo, formatos DWG .DXF, e exportando para formato
IFC.
O Vectorworks é considerado um programa WYSIWYG (What You See Is
What You Get), ou seja, a qualquer estágio do projeto o desenho que se vê na tela
corresponde ao que será obtido quando imprimir o desenho, incluindo cores e
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espessuras de linha, fontes, e diversos outros atributos gráficos, conforme Figura 12
(NEMETSCHEK, 2010).
Por ser um software mais acessível em relação a custos, tanto no Brasil,
quanto nos EUA e na Europa, sua utilização vem crescendo no cenário da
construção civil 3. A maior parte dos usuários do Vectorworks o utiliza como uma
ferramenta CAD híbrida (para resultados 2D e 2D-3D). Ou seja, há quem use a
potencialidade do programa para fazer um modelo de visualização para estudo e
depois transformá-los em desenhos CAD em duas dimensões. E também há quem o
utilize somente como ferramenta 2D, sem saber que este programa também pode
ser utilizado como ferramenta BIM.
A Figura 12 apresenta a tela de trabalho do programa, que possibilita a
visualização de diferentes vistas do projeto.

Figura 12 - Imagem da tela de trabalho do Vectorworks Architect, mostrando diferentes
representações e navegação do projeto.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).
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Pesquisa realizada por CAMBASHI, empresa independente de análise e pesquisa de mercado
especializada em T.I., sobre o mercado da AEC em 2009, apontando a Nemetschek como lider de
vendas na Europa (representando os softwares Vectorworks e ArchiCAD, já que a Nemetschek
adquiriu a Graphisoft recentemente). Disponível em: <http://www.cambashi.com/specialist-aecsuppliers-in-europe-lead-the-way>. Acesso em: 23 jul. 2010.
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•

Bentley Architecture

A interface do Bentley Architecture é diferente das outras ferramentas BIM,
pois não é um programa independente, e sim um aplicativo (plug-in) do Bentley
Microstation Tri Forma, que por sua vez é um aplicativo do Bentley Microstation.
O programa oferece uma série de funções, incluindo ferramentas de
modelagem de sólidos e de superfície, abrangendo objetos de forma livre e terrenos.
Os objetos paramétricos da ferramenta Bentley são chamados de células
paramétricas (cells), sendo possível criar novos objetos e inserir regras para
controlar o seu comportamento, através da ferramenta PC Studio (Parametric Cell
Studio), O programa é integrado a outras soluções BIM da Bentley, incluindo:
Bentley Structures, Bentley Building Mechanical Systems e Bentley Building
Electrical Systems, entre outros. A Figura 13 apresenta sua interface, semelhante
aos outros programas.

Figura 13 - Imagem da tela de trabalho do Bentley Architecture, mostrando diferentes
representações e navegação do projeto.
Fonte: Khemlani (2006)
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5.4

Projetos estruturais
•

Autodesk – Revit Structure:
Baseado no conceito BIM, é um software para engenharia estrutural,
desenho e documentação. Permite a modelagem tridimensional a partir
de arquivos CAD DWG ou conectar-se diretamente aos modelos
tridimensionais do Revit Architecture, atualizando os modelos e a
documentação automaticamente.
É possível exportar dados para realizar análises estruturais em outros
aplicativos. Os profissionais de estruturas escolhem o programa de análise
e retornam com os resultados que dinamicamente atualizam o modelo e
toda a documentação.

•

Tekla Structures
O software Tekla Structures abrange o projeto estrutural como um todo,
permitindo o detalhamento da estrutura com todas as informações
necessárias para o ciclo de fabricação, principalmente de estruturas
metálicas. Gera listas de materiais e desenhos automáticos de montagem
e de fabricação.

•

Bentley Structural:
Aplicativo MicroStation destinado a projeto e documentação de diversos
tipos de estrutura. Opera com componentes parametrizados e gera
modelos de análise, além de desenhos bidimensionais com processo de
simbolização dos objetos tridimensionais e geração de relatórios. Permite
a

utilização

adaptados.

de

vários

padrões

internacionalmente

conhecidos

e
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•

CAD/TQS:
Utilizado para modelos estruturais em concreto armado, protendido e
alvenaria estrutural, adaptado à norma NBR 6118:2003. Ideal para
projetos de pequeno porte, até 5 pavimentos (MIKALDO JR., 2006).

5.5

Projeto de instalações elétricas
• Revit MEP
Baseado no conceito BIM, é um software para engenharia elétrica,
hidráulica e de projeto de ar condicionado, e gera desenhos e
documentações. Permite a modelagem tridimensional a partir de arquivos
CAD .dwg ou conectar-se diretamente aos modelos do Revit Architecture,
atualizando os modelos e a documentação automaticamente. Permite
análises de desempenho, visualização de interferências, e gera relatórios
quantitativos e de incompatibilidades.
• Bentley Building Electrical Systems
Aplicativo Microstation para projeto, documentação e análise de sistemas
elétricos, incluindo iluminação, alimentação de energia, e comunicação.
Trabalha com símbolos parametrizados, cabeamento, bandejamento e
diagramas esquemáticos. Visualiza interferências e gera relatórios.
(MIKALDO JR., 2006).

5.6

Projetos de instalações hidráulicas:
•

Revit MEP

O software para engenharia elétrica, hidráulica e de projeto de ar
condicionado, gera modelos de informações das disciplinas, de onde é
possível extrair desenhos, tabelas e documentações. Permite a modelagem
tridimensional a partir de arquivos CAD de formato DWG ou a anexação
direta dos modelos do Revit Architecture, atualizando os modelos e a
documentação automaticamente.
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O software permite a criação de sistemas hidráulicos automaticamente, a
partir da seleção dos aparelhos hidráulicos integrantes, e possibilita
alternativas diferentes de leiaute. É necessária, entretanto, a criação de
famílias de objetos que estejam de acordo com os padrões da indústria da
construção no Brasil.
Permite visualização de interferências, geração de relatórios quantitativos e
de incompatibilidades e exportação de dados para análises de desempenho
em outros aplicativos..
•

ArchiCAD MEP

O aplicativo MEP para ArchiCAD permite aos usuários desenvolver, editar ou
importar sistemas hidráulicos, dutos e tubulações, coordenando com o Virtual
ArchiCAD Building. Possibilita a verificação de interferências e a importação
de arquivos tridimensionais do AutoCAD MEP, através do padrão IFC.
Entretanto, esta ferramenta foi desenvolvida para arquitetos coordenarem os
produtos dos projetos complementares em uma plataforma comum do
ArchiCAD.
•

Bentley Mechanical Systems

Aplicativo Microstation para projeto, documentação e análise de sistemas
hidráulicos, incluindo redes de esgoto, ventilação, dutos e sistemas de ar
condicionado, etc. Trabalha com símbolos parametrizados e permite a
visualização de interferências. Gera relatórios quantitativos e exporta dados
para aplicativos de análise de desempenho.
•

DDS-CAD MEP

De origem norueguesa, o DDS-CAD MEP é uma ferramenta BIM para o
projeto e documentação de sistemas de ar condicionado, sistemas elétricos e
hidráulicos de edifícios. Diferentemente de outros aplicativos voltados para
essa área de projeto, o programa é um sistema autônomo, ao invés de um
aplicativo ou plug-in de outro produto dependente de outros sistemas CAD
(DATA DESIGN SYSTEM, 2010).
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O sistema permite criar modelos de construção diretamente no software, ou
trabalhar com plantas em 2D ou modelos 3D importados dos projetos de
arquitetura ou estrutura. O software suporta a importação de plantas
bidimensionais em formato DWG ou DXF, e também é certificado para
importação e exportação dentro do padrão IFC, seja baseado em arquivo, ou
através de conexão direta a um servidor modelo (DATA DESIGN SYSTEM,
2010).
5.7

Gerenciamento:
•

Autodesk NavisWorks: As soluções deste software permitem que
projetistas e profissionais de construção unam suas contribuições em um
modelo de informação de construção único e sincronizado. Ao permitir
que membros de equipe compartilhem, combinem, revisem e aperfeiçoem
modelos de projeto 3D de qualquer tamanho ou formato, o programa
possibilita que os projetistas revisem e visualizem o projeto, identificando
interferências antes da obra (AUTODESK, 2010).

Como exemplo do uso de ferramentas BIM em um projeto, a Figura 14
apresenta um estudo de caso realizado por Pentillä (2005) de um empreendimento
residencial, ilustrando a dinâmica de troca de dados dentro do desenvolvimento de
projeto.
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Figura 14 – Troca de dados realizada em um estudo de caso piloto.
Fonte: Adaptado de Pentillä (2005)
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6

ESTUDO DE CASO
O

estudo

de

caso

teve

como

objetivo

comparar

o

processo

de

compatibilização utilizando uma ferramenta BIM com o procedimento tradicional
bidimensional, simulando o processo de construção de um modelo de informação
virtual completo (arquitetura, estrutura e instalações). Para isso, foi escolhido um
projeto já compatibilizado anteriormente, com registros de incompatibilidades e
interferências.
Separadamente, foram feitos os modelos de informação da construção do
projeto de arquitetura, estrutura, sistemas hidráulicos, e de ar condicionado de um
pavimento tipo de um empreendimento para cada uma das etapas de projeto (básico
e executivo), para sua integração posterior num modelo único. Foi então gerado um
relatório de interferências por fase de projeto e feita uma comparação quantitativa e
qualitativa das interferências identificadas nos dois métodos. Além disso, foi
realizada uma análise e classificação da origem dos problemas de compatibilização
encontrados.
O projeto do estudo de caso em questão foi contratado junto a um escritório
de coordenação, que informou ao cliente sobre este trabalho de pesquisa, obtendo
assim autorização para que este servisse como estudo de caso para o
desenvolvimento de um modelo de informação da construção.

6.1

Descrição do empreendimento
O projeto de compatibilização envolveu um pavimento-tipo do empreendimento

residencial, abrangendo os principais subsistemas ou projetos complementares.
Trata-se de um projeto com características diferenciadas: o andar-tipo possui 2
pavimentos com 4 apartamentos-tipos por andar, além de 2 apartamentos duplex,
totalizando 10 apartamentos (conforme Figura 15).
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Figura 15 – Esquema em planta do pavimento-tipo duplo e dos tipos (sem escala)
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

A escolha pela modelagem apenas do pavimento-tipo deve-se ao relativo
grau de complexidade do empreendimento, dentro do prazo de realização desta
pesquisa, e ao fato de que as soluções adotadas no pavimento-tipo devem ser
reproduzidas dezenas de vezes, o que pode multiplicar as falhas, e os custos
decorrentes.
Em corte, os apartamentos tipos sobrepõem-se uns aos outros, e os vazios
tornam-se pés-direitos duplos, conforme ilustrado no corte esquemático Figura 16.
Os principais dados do empreendimento se encontram na Tabela 6.
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Figura 16 - Corte esquemático do pavimento-tipo duplo (sem escala).
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Tabela 6 – Dados do Empreendimento

DADOS DO
EDIFÍCIO

DADOS DO
PROJETO

Uso
Área Pavimento‐tipo
inferior (m²)
Área Pavimento‐tipo
superior (m²)
Número pavimentos‐
tipos
Número pavimentos
Área total do
empreendimento (m²)
Projetos
compatibilizados
Etapas de projeto

Diretrizes
Equipe de trabalho
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Residencial
727,90
727,90
9 inferiores + 9 superiores = 18
Térreo + 22
22.977,34
Arquitetura, Estrutura, Hidráulica, Ar
Condicionado
Estudo preliminar, Projeto Básico e Projeto
Executivo
Definidas pelo contratante
Arranjo de equipe multidisciplinar

O empreendimento apresenta 3 tipologias de planta distintas, sendo 2
tipologias de três dormitórios com pé-direito duplo nas salas e terraços (Tipo A com
121m² e Tipo B, com 134 m², e 1 tipologia duplex de dois dormitórios com pé-direito
duplo apenas no terraço (Tipo C, com 102m²), conforme plantas apresentadas na
Figura 17, na Figura 18 e na Figura 19.
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Figura 17 – Planta Tipologia A (sem escala).
Fonte: Adaptado de projeto concedido para o estudo de caso.

Figura 18 – Planta Tipologia B (sem escala).
Fonte: Adaptado de projeto concedido para o estudo de caso.

74

Figura 19 – Planta Tipologia C: pavimentos inferior e superior.
Fonte: Adaptado de projeto concedido para o estudo de caso.

As tipologias nas extremidades encaixam-se ao serem espelhadas em
relação ao eixo central do pavimento-tipo, formando vazios que conformam salas e
terraços com pés-direitos duplos. O empreendimento também oferece infraestruturas
de automação e ar condicionado central, além das instalações convencionais, o que
exige atenção em sua análise espacial.
O projeto foi inteiramente desenvolvido e compatibilizado através do método
tradicional em duas dimensões, tendo sido acompanhadas e registradas suas
incompatibilidades ao longo de seu desenvolvimento. A modelagem em 3D com a
integração

dos

projetos

complementares

foi

feita

para

avaliar

possíveis

incompatibilidades que não tenham sido averiguadas no processo tradicional, ou se
o processo de modelagem facilita essa verificação.

6.2

Caracterização da equipe de projeto do estudo de caso
O projeto foi desenvolvido através de um arranjo multidisciplinar e promoveu a

participação de todos os envolvidos desde a fase inicial até a finalização dos
projetos, contando com a participação dos responsáveis pelo orçamento e
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construção da obra (gerenciadora e construtora, que nesse caso foi o cliente),
conforme ilustrado na Figura 20.

Figura 20 – Arranjo Multidisciplinar da Equipe de Projeto.
Fonte: Adaptado de Melhado et al.(2005)

Os relatórios de compatibilização entre todos os projetos complementares,
gerados após a entrega de cada fase, foram realizados por empresa de arquitetura
contratada como um dos consultores. Ou seja, a compatibilização não foi feita pelo
escritório responsável pelo projeto de arquitetura ou pelo coordenador de projetos, e
sim por um escritório de arquitetura contratado como assessoria.
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6.3

Desenvolvimento do estudo de caso
O estudo de caso foi desenvolvido em quatro etapas, buscando identificar as

características do uso de ferramentas BIM, em relação ao CAD bidimensional.
A primeira etapa envolveu a modelagem tridimensional dos projetos de
arquitetura, estrutura, ar condicionado e hidráulica em cada uma das seguintes fases
de projeto:


Projeto Básico (PB): segundo definição da NBR 13531, é a etapa
opcional destinada à concepção e à representação das informações
técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes,
ainda não completas ou definitivas, mas consideradas compatíveis com
os projetos básicos das atividades técnicas necessárias e suficientes à
licitação (contratação) dos serviços de obra correspondes (ABNT, 1995).



Projeto Executivo (PE): etapa destinada à concepção e representação
final das informações técnicas da edificação e de seus elementos,
instalações e componentes, completas, definitivas e suficientes à
licitação e à execução da obra (ABNT, 1995). A partir da revisão dos
projetos, essa fase pretende concluir o processo de compatibilização e
produção de plantas definitivas.

Para a execução das modelagens das disciplinas, em cada fase, foram
utilizados os mesmos desenhos em arquivos CAD que estiveram à disposição do
escritório contratado para fazer a compatibilização pelo processo tradicional.
A segunda etapa consistiu, ao final de cada fase, na análise do projeto a partir
da modelagem BIM, para que fosse gerado um relatório das interferências físicas.
A terceira etapa do estudo de caso envolveu a comparação crítica entre os
relatórios gerados a partir do modelo BIM e aqueles emitidos através da
compatibilização pelo método bidimensional convencional.
A quarta etapa consistiu na avaliação e classificação das interferências
físicas, de acordo com sua origem.
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Obviamente, durante as duas primeiras etapas do desenvolvimento deste
estudo de caso, não houve acesso da autora aos relatórios de compatibilização
produzidos pelo processo tradicional, mantendo-se as mesmas condições nas duas
metodologias.
6.4

Escolha das ferramentas BIM para o estudo de caso
Para a realização do estudo de caso, foi escolhida a família de softwares

Revit, da Autodesk, principalmente pela existência dos aplicativos Revit Structure e
Revit MEP para o desenvolvimento dos projetos de estrutura e de instalações
(hidráulica e ar condicionado), respectivamente. Além disso, este software da
Autodesk é totalmente compatível com o AutoCAD, ainda o programa mais utilizado
no mercado da construção civil no Brasil atualmente, e com o qual foram produzidos
os arquivos originais do estudo de caso.
Dado que a interoperabilidade não fazia parte do foco principal do trabalho
desenvolvido, a escolha pelo uso de softwares de empresas diferentes como
ferramenta para cada disciplina foi descartado. Outro fator importante para a
definição da ferramenta foi disponibilidade de licença educacional gratuita para a
realização da pesquisa.
A escolha da ferramenta não se baseou em experiência ou conhecimento do
aplicativo, já que a pesquisadora não possuía proficiência prévia em nenhum dos
softwares BIM levantados. Assim, o tempo de execução da modelagem não foi
objeto de análise, e não foi possível avaliar a agilidade ou velocidade de execução
em relação ao procedimento tradicional. Entretanto, todo o tempo utilizado para a
execução dos modelos foi registrado em uma planilha com a descrição das
atividades, conforme registrado no Apêndice A.

6.5

Desenvolvimento dos modelos de informação da construção
Tendo

como

foco

a

compatibilização

entre

os

principais

projetos

complementares, torna-se necessário apresentar as características principais do
desenvolvimento dos modelos de cada disciplina, seguindo algumas etapas a serem
definidas.
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O escritório de projetos contratado como consultoria para realizar os relatórios
de compatibilização recebeu os projetos de arquitetura, estrutura, hidráulica, ar
condicionado, entre outras disciplinas, além do prospecto de vendas contendo o
resultado final do imóvel, da maneira como este havia sido aprovado legalmente na
prefeitura. Ou seja, a compatibilização não poderia produzir soluções que se
diferenciassem de maneira significativa do produto final, já que este deve ser
entregue ao consumidor respeitando as imagens e dimensões apresentadas no ato
da venda.
Simulando o processo de projeto de um produto do mercado imobiliário, o
projeto de arquitetura recebeu prioridade na modelagem, pois é o projeto que mais
deveria se assemelhar ao produto final. Em seguida, foram desenvolvidos os
modelos BIM de Estrutura, de Hidráulica e de Ar Condicionado.
O processo de produção dos modelos BIM iniciou-se com o Projeto Básico,
cujas informações ainda eram insuficientes para a construção total do pavimento
tipo. Para o projeto executivo, apesar de haver mais dados para serem inseridos, o
tempo de execução foi muito menor que o necessário para o Projeto Básico. A
mudança de dimensões ou de tipos é simples e necessária somente uma vez,
enquanto as informações em corte ou em vista são corrigidas automaticamente.
É importante destacar a necessidade de se avaliar o nível de detalhamento
especificado para o desenvolvimento do modelo. Muitas vezes, uma família ou um
tipo contém mais informações do que o necessário para a etapa do projeto, ou para
a avaliação pretendida. Detalhes repetidos inúmeras vezes num o modelo, cujo
arquivo já contém tamanho considerável, podem torná-lo lento e de difícil
visualização.

6.5.1 Desenvolvimento do modelo de arquitetura
Os modelos de informação de Arquitetura do projeto básico e do projeto
executivo do estudo de caso foram desenvolvidos com referência nas bases CAD
bidimensionais de arquitetura das respectivas fases, e do material de vendas do
empreendimento, com suas diretrizes e requisitos.

79

Após a definição de um ponto de inserção ou de origem comum (Figura 21) a
todas as bases de arquitetura e a escala que seria utilizada, foi inserido o arquivo
(DWG) no Revit Architecture.

Figura 21 - Ponto de origem 0,0 no centro geométrico do desenho.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

O programa em questão possibilita a modelagem do projeto a partir de uma
vista de planta, em duas dimensões, acrescentando o valor do eixo vertical aos
elementos desenhados.
No projeto básico já existiam denotações de estrutura em pilares e vigas, então
o processo iniciou-se com a modelagem dos pilares especificados. Para isso, foi
necessário a criação de todos os "tipos" (type) que serão utilizados daquela "família"
(family) de colunas estruturais de concreto, cada um com as dimensões
especificadas pelo projeto. No estudo de caso em questão, a família de colunas de
concreto retangulares continha 21 tipos de coluna.
Como já foi explicado, em uma ferramenta BIM, diferentemente do que ocorre
em uma modelagem tridimensional em CAD, os elementos não são simplesmente
extrudados a partir de uma forma bidimensional. Somente na criação de famílias
(portas, ralos, cubas) o processo de modelagem por sólidos é realizado, enquanto
no modelo são inseridos elementos tridimensionais parametrizáveis. . Desta
maneira, para a criação dos tipos com as dimensões corretas, já foi possível
perceber incompatibilidades de dimensões da estrutura inserida no projeto de
arquitetura, em relação ao projeto de estrutura.
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Em seguida, foram inseridas as paredes. Seguindo o mesmo processo, as
paredes de alvenaria correspondem a uma família de objetos, mas cada parede com
determinada espessura, material e revestimentos corresponde a um tipo diferente.
Nesse projeto, foram criados 7 tipos diferentes (paredes de 9 cm, de 14 cm interna e
externa, de 19 cm interna e externa e enchimentos de 5 cm e de 10 cm). As alturas
são definidas na barra de propriedades, e não pertencem ao grupo de
características somente da família ou do tipo, ou seja, são características
parametrizáveis, conforme exemplo ilustrado na Figura 22.

Figura 22 - Exemplo da organização dos elementos. Família: Basic Wall. Tipo: Parede
Externa 19cm.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Da mesma maneira, foram adicionadas as vigas de concreto, pois o projeto já
as previa, compatibilizado em etapa anterior. Cada viga foi representada por um tipo,
e nesse projeto foram criados e utilizados 8 tipos de viga.
No projeto básico, os níveis dos pisos não foram especificados em planta, e
foram definidos segundo os cortes disponibilizados. No projeto executivo, alguns
ambientes e terraços apresentavam níveis osso e acabado, mas alguns níveis ainda
não estavam especificados.
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Os tipos de caixilhos de portas e janelas foram criados e acrescentados
segundo as informações dos cortes e elevações da arquitetura, cujas informações
muitas

vezes

eram

contraditórias

ou

simplesmente

insuficientes

para

o

desenvolvimento completo do modelo, dada a complexidade espacial do projeto em
questão. O mesmo comentário pode ser atribuído aos forros, cujas alturas variavam
a cada cômodo, mas não estavam especificadas em planta, nem definidas em
cortes.
De maneira geral, as informações disponíveis pelos desenhos do projeto
básico apresentavam algumas deficiências para o desenvolvimento de um modelo
BIM correto. Pela complexidade do projeto, faltaram informações e alguns desenhos
como cortes, e muitos dados tiveram de ser aferidas de outros cortes e também do
projeto de estrutura. No projeto executivo, muitas informações foram herdadas das
definições do projeto básico, embora não estivessem explícitas ou especificadas no
projeto entregue. Para uma avaliação de compatibilidade e principalmente para a
construção de um modelo de informações, faltaram muitos dados.
O déficit de informações necessárias para a própria modelagem pode ter
como motivo a falta de tempo hábil para o desenvolvimento dos projetos para
cumprir os prazos estipulados pelo mercado imobiliário. Entretanto, com insuficiência
de informações, determinadas decisões envolvendo os projetos de outras disciplinas
podem apresentar atrasos e incompatibilidades, e gerar retrabalhos futuros. No
projeto básico, essa situação é compreensível, dado que as decisões ainda estão
sendo tomadas, mas no projeto executivo torna-se problemático.
O resultado final do modelo da informação da construção relativo ao projeto
executivo de arquitetura está ilustrado na Figura 23 a seguir.
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Figura 23 – Modelo BIM de Arquitetura (PE).
Fonte: Elaborado pela autora (2011).
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6.5.2 Desenvolvimento do modelo de estrutura
Os modelos de informação de Estrutura do projeto básico e do projeto
executivo do estudo de caso foram desenvolvidos a partir das bases CAD
bidimensionais das respectivas fases, utilizando como ferramenta o Revit Structure.
Adotando exatamente o mesmo ponto de inserção do projeto de arquitetura,
foi necessário atentar para a unidade trabalhada ao inserir o projeto como base.
Projetos de formas estruturais geralmente adotam centímetros como unidades de
projeto, diferentemente da Arquitetura, que adota metros.
Novamente, a modelagem iniciou-se com a criação e o posicionamento dos
tipos de pilares de concreto, e em seguida, das vigas estruturais conforme
especificadas pelo projeto. No projeto executivo, esse processo permitiu a
identificação de incompatibilidades dimensionais de colunas dentro do próprio
projeto de estrutura.
No projeto básico, o projeto de forma se encontrava bastante incompleto, sem
a especificação de níveis das lajes e das vigas, dados que foram aferidos dos cortes
de arquitetura (que já se encontravam insuficientes). Os cortes de arquitetura
apresentavam vigas semi-invertidas, que no projeto de estrutura não estavam
identificadas. No projeto executivo, a forma se encontrava mais completa, embora
ainda com deficiência de informações, como o perfil em algumas vigas.
As furações especificadas pelos projetos de hidráulica, elétrica, e ar
condicionado não haviam sido previstas ainda pelo projeto de estrutura, nem no
projeto básico nem no projeto executivo. Adicionando as furações, encontraram-se
algumas incompatibilidades, como furos que praticamente dividiam a viga em duas
partes, no Projeto Básico (conforme Figura 24). Em outros casos, apesar de não
aparentar haver problemas, não houve uma avaliação se os furos, em quantidade,
poderiam comprometer a integridade da estrutura.
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Figura 24 - Furo especificado pela hidráulica é maior que a viga (PB)
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

O programa possibilita melhor caracterização dos dados estruturais do
sistema, possibilitando o acréscimo de cargas, para exportação para softwares de
análise estrutural. Entretanto, como o objetivo deste trabalho tem outro enfoque,
não foi feito esse tipo de detalhamento. Foi gerado somente um modelo de estrutura
com elementos em concreto, com peso próprio, conforme a Figura 25.

Figura 25 – Modelo BIM de Estrutura (PE)
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

6.5.3 Desenvolvimento do modelo de hidráulica
Para o desenvolvimento do modelo de informações da construção do projeto
de hidráulica, o procedimento foi diferente do descrito no projeto de arquitetura e de
estrutura. O modelo foi desenvolvido tendo como base o arquivo RVT do modelo
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BIM de arquitetura, inserido como anexo (link) no arquivo RVT do Revit MEP, além
da base em DWG do projeto de hidráulica.
A partir do modelo anexado, foram inseridas as famílias de aparelhos
hidráulicos (plumbing fixtures) nos locais especificados pela arquitetura, e iniciou-se
assim a conexão entre os elementos.
O modelo de hidráulica apresentou os maiores obstáculos para sua execução.
A falta de adaptação aos padrões e normas da construção brasileira, como já havia
sido apontada anteriormente pela pesquisa de Souza et al.(2009) - uma das cinco
principais barreiras de implantação do modelo BIM como parte do processo de
projeto no Brasil. De origem norte-americana, o software Revit MEP apresenta
possibilidades de soluções hidráulicas de sistemas que não estão baseadas nas
normas e componentes do mercado brasileiro, o que inviabiliza a capacidade do
programa de gerar sistemas hidráulicos automaticamente.
Desta maneira, a construção do modelo hidráulico do estudo de caso deu-se
a partir de uma abordagem bastante trabalhosa, aproximando-se de uma montagem
manual das tubulações Além disso, foi necessária a criação de novas famílias de
componentes para atender as especificações de projeto (por exemplo, ralos
paramétricos com caixa sifonada de pescoço de altura variável, como ilustrado na
Figura 26).

Figura 26 - Família de ralo com caixa sifonada produzida para o projeto.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

O processo de produção de novas famílias no Revit pode ser encarado como
um problema para a implantação do BIM, pois é necessário treinamento específico
do usuário do software. Sem a produção dessas novas famílias, não teria sido
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possível gerar um sistema hidráulico eficiente que correspondesse fielmente ao
projeto elaborado em CAD.
Outro aspecto que trouxe desafios à execução do modelo BIM de hidráulica
foi a ausência de informações. Apesar do projeto básico de hidráulica conter mais
detalhes e informações que os demais, muitas vezes essas informações eram
contraditórias, como as alturas das tubulações, por exemplo, e pouco pôde ser
utilizado para confrontar outras disciplinas na procura de interferências. Por
questões de simplificação e de simbolismo, os tubos de água quente (AQ) e água
fria (AF) parecem estar sempre no mesmo nível, o que não é previsto pela furação,
ou dificulta o posicionamento adequado dessa tubulação, e posteriormente a
quantificação correta desse material.
Dada a complexidade espacial do empreendimento, as tubulações de
diferentes ambientes se sobrepõem, e isto não parece ser previsto no projeto de
hidráulica em duas dimensões. No modelo, foram adicionadas as tubulações do
pavimento acima e abaixo do pavimento-tipo, para a detecção de outras possíveis
interferências. . Dessa maneira, mesmo sem as alturas completamente definidas,
com o BIM foi possível prever algumas interferências entre as tubulações de AQ e
AF e os sistemas de esgoto.
Houve ainda alguns problemas em relação ao encaixe das peças, que só
foram solucionados quando estas foram afastadas umas das outras, alterando
consideravelmente sua posição em planta. Em alguns casos, esse problema parecia
relacionado inteiramente à incapacidade do programa de relacionar alguns
elementos, sem motivos aparentes. Em outros, definitivamente tratava-se da
impossibilidade de encaixe das peças por falta de espaço para as conexões, Nesse
último contexto, o problema foi considerado uma interferência.
A Figura 27 a seguir apresenta um sanitário cuja disposição de aparelhos teve
de ser modificada por falta de espaço e ângulo para o encaixe dos acessórios das
tubulações.
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Figura 27 - Posição do ralo do lavabo teve de ser alterado para viabilizar o encaixe.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

A identificação dos sistemas hidráulicos (AQ, AF, esgoto, águas pluviais) foi
outra questão que trouxe algumas complicações para a execução do modelo. A
diferenciação entre os sistemas se dá somente se a tubulação estiver conectada a
uma família de aparelhos sanitários cuja saída esteja classificada. Por exemplo: ao
inserir uma tubulação, não há como classificar como uma tubulação de água quente
como uma característica ou propriedade, mas se for inserida uma tubulação
conectada à saída de AQ do chuveiro, ela fará parte de um sistema identificado de
água quente.
Portanto, para que um sistema seja identificado, todos os seus elementos
devem estar interligados. Este fator influencia na função de quantificação de
elementos do programa e na identificação e manipulação visual do modelo.
A Figura 28 mostra o modelo completo de hidráulica, cujos sistemas estão
identificados com as cores verde (sistemas de esgoto), vermelho (água quente) e
azul (água fria). A coloração comprova que as tubulações estão interligadas entre si
e com os aparelhos sanitários e hidráulicos. As prumadas de águas pluviais sem
conexões no pavimento tipo se encontram em cinza.
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Sistemas de Esgoto

Água Quente

Figura 28 - Modelo BIM do Projeto Hidráulico (PE).
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Água Fria
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6.5.4 Desenvolvimento do modelo de ar condicionado.
O projeto de ar condicionado consiste em sistemas de exaustão de sanitários
sem ventilação, e sistemas "split" nas salas e nas suítes principais, que
compreendem a instalação de uma unidade condensadora em um terraço técnico, e
uma unidade evaporadora no cômodo climatizado.
Como no modelo de hidráulica, o modelo BIM de ar condicionado deu-se a
partir da anexação do arquivo do modelo de arquitetura como referência externa,
além da inserção da base bidimensional do projeto.
Em seguida, foram lançados os dutos de exaustão e as tubulações
frigoríficas. Como estas geralmente são especificadas como uma tubulação metálica
envolta em um isolante térmico de espessura de aproximadamente 15 a 20 mm, o
que não foi possível prever no software, as tubulações frigoríficas foram desenhadas
com 50mm de diâmetro.
Tanto no projeto básico quanto no projeto executivo, não estavam
especificados os níveis dos dutos de exaustão, das tubulações frigoríficas, dos
drenos (em alguns casos) e das furações nas vigas de concreto, o que dificultou o
lançamento desses componentes no modelo. Foi necessário deduzir as alturas dos
cortes esquemáticos, e adotou-se o nível dos dutos como o mais alto possível (mais
próximo da laje), para evitar que as furações (que possuem maiores dimensões)
comprometessem a estrutura.
Apesar da falta de dados em relação aos níveis, foi possível identificar
algumas interferências, como a existência de tubulações frigoríficas e de prumadas
de hidráulica na mesma posição. Também se verificou a necessidade de alguns
forros serem rebaixados para a passagem dos dutos (adotando-se os níveis dos
forros do PB de arquitetura).
O projeto de ar condicionado apresentou a maior insuficiência de dados entre
as disciplinas analisadas, e por esse motivo, não gerou muitas interferências.
Entretanto, pelo modelo desenvolvido a partir das informações existentes, é possível
prever que, justamente pela falta de informações, haverá problemas futuros,

90

principalmente em relação à estrutura e à hidráulica, e a visualização tridimensional
seria essencial para sua solução.
Também não estavam especificados os tipos de unidades condensadoras e
evaporadoras utilizadas no projeto. As famílias desses aparelhos existentes para o
Revit MEP, de origem norte-americana, aparentavam ser bastante diferentes dos
blocos de desenhos inseridos no projeto hidráulico, o que exigiu uma busca por
modelos nacionais que atendessem àquelas características. Caso houvesse alguma
especificação quanto ao modelo, capacidade ou somente uma descrição, seria
possível produzir uma nova família de unidades condensadoras. Entretanto, como
não havia nenhuma especificação, acabou-se por utilizar as famílias de
equipamentos existentes.
A Figura 29 a seguir ilustra o modelo completo do projeto executivo de ar
condicionado, com as unidades condensadoras e evaporadoras inseridas. Da
mesma maneira como foi feito no modelo de hidráulica, procurou-se repetir as
tubulações nos pavimentos acima e abaixo do pavimento-tipo, sobrepondo os
diferentes cômodos, com o objetivo de buscar outras interferências.
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Figura 29 - Modelo BIM do projeto de ar condicionado (PE).
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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6.5.5 Tempo de execução dos modelos BIM
Embora não tenha sido possível realizar uma análise comparativa entre o
tempo despendido para compatibilização através do processo tradicional com
desenhos CAD 2D e aquele através dos modelos BIM, foram registradas as
atividades e as horas relativas ao estudo de caso.
A Tabela 7 e a Tabela 8 apresentam o tempo de execução (em horas) dos
modelos da informação da construção de cada disciplina de projeto do estudo de
caso, contando com o tempo de aprendizado da ferramenta.
Tabela 7 – Horas utilizadas no desenvolvimento do modelo BIM – Projeto Básico.

HORAS UTILIZADAS PARA MODELOS BIM
PROJETO BÁSICO
DISCIPLINA
ARQUITETURA
ESTRUTURA
AR CONDICIONADO
HIDRÁULICA
TOTAL

HORAS
33:30
25:30
46:00
92:00
197:00

Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Tabela 8 – Horas utilizadas no desenvolvimento do modelo BIM – Projeto Executivo.

HORAS UTILIZADAS PARA MODELOS BIM
PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA
ARQUITETURA
ESTRUTURA
AR CONDICIONADO
HIDRÁULICA
TOTAL

HORAS
10:30
16:00
6:00
13:00
45:30

Fonte: Elaborado pela autora (2011).

O tempo para a modelagem do Projeto Básico deu-se de maneira
relativamente equilibrada nas três primeiras disciplinas (Arquitetura, Estrutura e Ar
Condicionado) se comparado ao tempo de execução do modelo de Hidráulica.
Conforme explicado no capítulo anterior, o último apresentou dificuldades na sua
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execução e, mesmo após a superação desses problemas, consumiu o equivalente à
soma das horas dos outros projetos.
O tempo de execução dos modelos BIM completos do Projeto Básico levou
197 horas, o que é equivalente a pouco mais de um mês útil de trabalho. Vale notar
que esta duração inclui o tempo dedicado ao domínio da ferramenta BIM, que não
pôde ser computado de forma separada já que a aprendizagem se deu com o
próprio desenvolvimento dos modelos do estudo de caso. A transição para o Projeto
Executivo, entretanto, foi relativamente rápida, consumindo 75% menos horas que
na etapa anterior. O processo de modelagem não foi necessário novamente e,
embora tenha sido necessário o deslocamento de alguns elementos, a maioria das
alterações de projeto deu-se a partir da alteração dos parâmetros das famílias, como
espessuras de paredes, pisos, níveis de lajes, etc. As alterações geraram
modificações automáticas de todas as outras vistas, economizando tempo e
trabalho.
O tempo de modelagem é apontado pela pesquisa de Tse, Wong e Wong
(2005) como uma das principais barreiras para a aceitação do BIM como processo
de desenvolvimento de projeto. Não se pode afirmar que o tempo de execução dos
modelos tenha sido maior ou menor que o que se leva para desenvolver um projeto
da maneira tradicional, pois não há dados para essa comparação. Entretanto, é
possível afirmar que o processo de modelagem é uma atividade que não será refeita
a cada fase de projeto, como o é no processo tradicional, em que cada revisão
envolve a produção de novos desenhos ou modificações mais trabalhosas, ou seja,
cada alteração em planta requer alterações em todos os desenhos e dados
correspondentes: cortes, fachadas, detalhes, cálculos de áreas, tabelas de materiais,
etc. Dessa maneira, embora o tempo de modelagem seja relativamente longo, a
modificação do modelo é relativamente simples e rápida, gerando economia nos
prazos de execução se for analisado o processo com um todo.
Logicamente, a modelagem de todas as disciplinas por um mesmo
profissional não é o procedimento adequado, e foi executada dessa maneira para
avaliar as interferências entre os projetos das diferentes disciplinas. Num processo
de projeto baseado no conceito BIM, o arquiteto e todos os demais projetistas criam
modelos BIM como resultado de suas atividades. Dessa forma, as atividades de
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coordenação e de compatibilização de projetos não despendem tempo para a
construção dos modelos como foi feito neste estudo de caso, tornando seu uso
amplamente vantajoso. No entanto, numa fase de transição como a que atravessa o
mercado brasileiro nesse momento, é comum que nem todos os projetistas, ou
mesmo nenhum, se utilize de ferramentas BIM num dado empreendimento. Mesmo
neste caso, como têm demonstrado alguns importantes exemplos de construtoras
nacionais (O EMPREITEIRO, 2010), também é vantajoso o desenvolvimento do
modelo a partir do projeto em 2D. Assim, o estudo de caso desenvolvido mostrou
que, enquanto o cenário ideal de uso do BIM não ocorre, é possível para
compatibilizadores começarem a utilizar as ferramentas com esse propósito,
gerando resultados concretos.

6.6

Detecção de interferências
Após a finalização dos modelos de informação da construção, segundo os

projetos disponibilizados, iniciou-se a o processo de detecção e registro de
inconsistências e interferências físicas no projeto. Alguns problemas foram
detectados ainda durante o processo de modelagem.
Para que os relatórios gerados pela pesquisa fossem coerentes com os
relatórios existentes relativos ao processo tradicional, foram estabelecidos alguns
critérios para o processo de detecção.
No estudo de caso, as verificações de interferências entre elementos do
mesmo projeto e de diferentes disciplinas foram feitas a partir de uma matriz de
informações, com o objetivo de facilitar o controle do processo de identificação,
conforme ilustrado a seguir na Tabela 9.
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Tabela 9 - Matriz para verificação de interferências físicas entre elementos das
disciplinas.
Projetos

Arquitetura
colunas

Estrutura

Ar Condicionado

Hidráulica

paredes
paredes

Arquitetura

vigas

forros
esquadrias

esquadrias
colunas

Estrutura

vigas
lajes

Ar Cond.

Hidráulica

dutos e
tubulações
a.c.

forros
colunas
vigas
paredes
esquadrias
forros
pisos
forros
vigas
pisos
colunas
esquadrias
forros
vigas
pisos

tubulações

colunas

vigas
lajes

colunas
vigas
lajes
vigas
lajes
lajes
colunas

dutos e
tubulações
a.c.

vigas

tubulações
a.c.

lajes
colunas
vigas
tubulações

colunas

dutos de
exaustão

tubulações
a.c.
tubulações

tubulações tubulações

lajes
dutos de
exaustão

Fonte: Elaborado pela autora (2011).

A avaliação e a classificação das interferências encontradas seguiram as
categorias de problemas analisados segundo pesquisa realizada por Codinhoto e
Ferreira (2004): compatibilização, construtibilidade, coordenação, e especificação,
conforme descritos na Tabela 10 a seguir. O objetivo dessa classificação é identificar
as naturezas dos problemas detectados ao longo do desenvolvimento do projeto,
"isolando as questões referentes às interferências e inconsistências geométricas
entre projetos do produto" (FERREIRA, 2007).
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Tabela 10 – Descrição das categorias de problemas analisados
Classificação
Compatibilização

Definição
Interferências e inconsistências geométricas entre projetos do produto
Inconsistências relacionadas ao desempenho e à execução dos sistemas e
Construtibilidade
entre os subsistemas
Inconsistências relacionadas ao controle da comunicação, do tempo, do
Coordenação
escopo, de custos, riscos e integração do projeto.
Omissões, contradições ou inexistência de informações relacionadas ao
Especificação
produto.
Fonte: Codinhoto; Ferreira (2004)

6.6.1 Relatório de Interferências utilizando os modelos BIM
Nesta etapa, poderia ter sido usado uma ferramenta BIM de gerenciamento
de projetos, como o Navisworks, mas foram utilizados os próprios softwares de
execução dos modelos, que também possibilitam a função de detecção de
interferências. Para isso, a anexação dos arquivos como referência externa (link) é
indicada para não sobrecarregar o programa, evitando que se torne lento e muito
pesado. A tentativa de inserção de um projeto inteiro em outro também gerou alguns
erros dentro do próprio arquivo, como interferências e desassociações de elementos.
Após a finalização de todos os modelos de cada etapa, foi gerado portanto
um arquivo onde foram anexados como referências externas os modelos BIM de
todas as disciplinas desenvolvidas (arquitetura, estrutura, ar condicionado e
hidráulica).
Em seguida, foram interpolados elementos ou da mesma disciplina ou de
duas disciplinas a cada vez, como exemplificado na Figura 30 a seguir.
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Figura 30 - Caixa de diálogo para verificação de interferências entre elementos de
disciplinas diferentes (pisos do projeto de Arquitetura e dutos do projeto de Ar
Condicionado).
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Os relatórios de interferências são gerados automaticamente, e a partir desta
listagem é possível selecionar os elementos e visualizar as incompatibilidades no
modelo, através de um destaque a cores. A Figura 31 a seguir apresenta o relatório
gerado pelo software, evidenciando a interferência entre a viga do projeto estrutural
e a porta de vidro especificada pelo projeto de arquitetura para as salas de pé-direito
duplo.

Figura 31- Relatório de interferências gerado pelo software. O elemento selecionado é
destacado no modelo com a cor azul.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).
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Conforme a necessidade, a ferramenta permite a correção dos problemas e a
requisição de atualização do relatório. É possível também exportar o relatório para
um arquivo em formato HTML, caso seja necessário enviar a algum projetista que
utilize outra ferramenta de projeto.
A Figura 32 a seguir apresenta o relatório gerado pelo software e exportado em
formato HTML, em que se contrapõem os elementos "vigas" da disciplina Estrutura
(A) e "esquadrias" da disciplina Arquitetura (B).

Figura 32 - Exemplo de relatório de interferências entre estrutura e arquitetura (A-vigas de
concreto versus B-esquadrias) gerado pelo software para o estudo de caso.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).
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As interferências foram analisadas uma a uma, e como o projeto apresenta
soluções simétricas, muitas vezes interferências semelhantes foram contabilizadas
somente uma vez. Por exemplo, a incompatibilidade entre a altura de determinada
esquadria e as vigas de concreto repete-se ao menos oito vezes, mas foi
considerada

como

apenas

um

único

problema.

Da

mesma

maneira,

incompatibilidades entre tubulações e dutos de exaustão, que ocorreram em vários
pontos, foram consideradas como uma interferência somente.
Apesar da lista gerada automaticamente ser uma ferramenta de auxílio na
identificação de incompatibilidades, às vezes ela aponta problemas que podem ter
sido causados por falha de execução do modelo, ou ainda por falha de conexão
entre elementos causados pelo próprio programa. Isso requer que cada interferência
encontrada seja visualizada com atenção, pois pode não se tratar realmente de um
problema construtivo.
É interessante ressaltar que algumas interferências encontradas não foram
percebidas somente através da lista gerada, mas principalmente pelo processo de
modelagem, cuja visualização requer atenção especial a alguns detalhes, além de
informações mais completas para a produção de um modelo adequado. O método
de projeto a partir da modelagem envolve a visualização e a análise espacial
concomitantemente e, sem todas as informações, não é possível formar um modelo
completo e correto.

6.6.2 Relatório de Interferências relativos ao processo tradicional em duas
dimensões
As listas de interferências detectadas pelo procedimento tradicional foram
acessadas somente após o término da compilação dos problemas a partir do modelo
BIM do projeto executivo. As informações das listas de verificação fornecidas não
tinham uma ordenação lógica, e, além disso, também envolviam mudanças de
projeto a pedido da construtora, e interferências entre outras disciplinas além
daquelas selecionadas para o estudo de caso. Esses casos foram então
descartados, e o restante dos itens separados e classificados seguindo a mesma
matriz utilizada para o processo de detecção de problemas utilizando o modelo BIM,
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dividindo os problemas de acordo com a disciplina envolvida, conforme descrito
anteriormente na Tabela 9.
A análise das interferências feita pela assessoria de projetos identificou
alguns

problemas

relativos

à

modulação

de

blocos

de

alvenaria,

para

compatibilização de vedações. Esse tipo de informação não foi levado em
consideração no estudo de caso em BIM, pois o objetivo do trabalho era encontrar
interferências construtivas entre as disciplinas.
Muitas vezes, as observações da lista de interferências tradicional referiramse ao mesmo tipo de problema identificado no modelo BIM, mas sob uma
abordagem diferente. Por exemplo: o relatório de verificação não aponta as alturas e
níveis das vigas de concreto afetando o tamanho da esquadria, mas investiga a
possibilidade de alterar a altura da porta de vidro. Neste caso, considerou-se que se
tratava da mesma interferência.
Alguns problemas percebidos pelo processo tradicional foram considerados
interferências, mesmo não tendo sido registrado no relatório de verificações. Como
as atas de reuniões sobre o projeto também

foram disponibilizadas, inclusive

algumas posteriores ao período em que foi entregue o projeto para o estudo de
caso, alguns itens relacionados aos tipos foram identificados como problemas,
apesar de terem sido detectados meses após a emissão dos desenhos. Por
exemplo: a ausência de forro em um dormitório, pelo qual passavam tubulações do
projeto de hidráulica, foi detectada pelo modelo BIM. Em uma das últimas atas,
questionou-se esse problema e foi aprovada a execução de uma sanca de gesso no
mesmo dormitório. Portanto, o erro foi considerado como detectado também pelo
processo tradicional.

6.6.3 Resultados relativos ao Projeto Básico
No projeto básico (PB) foram encontrados 30 problemas, entre interferências e
inconsistências geométricas, a partir do modelo BIM com todas as disciplinas,
enquanto no processo tradicional foram encontradas 20, dentre as quais 10 foram
encontradas em ambos os casos, conforme o Gráfico 8 a seguir.
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Gráfico 8 Quantidade de problemas detectados pelas duas metodologias de
compatibilização no Projeto Básico.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Após a classificação quanto à natureza e a comparação entre as interferências
encontradas em ambos os procedimentos, os resultados foram computados e estão
representados na Tabela 11.
Tabela 11 - Quantidade de interferências encontradas no Projeto Básico.

Classificação

QUANTIDADE DE INTERFERÊNCIAS ‐ PB
Somente Somente
BIM e 2D
TOTAL
2D
BIM

Compatibilização

5

6

13

24

Construtibilidade

1

1

1

3

Coordenação

0

0

0

0

Especificação

4

3

6

13

TOTAL

10

10

20

40

Fonte: Elaborado pela autora (2011).

As

interferências encontradas na fase de projeto básico em ambos os

procedimentos (Tabela 12), aquelas encontradas somente a partir do procedimento
tradicional (2D) (Tabela 13) e aquelas somente a partir do modelo BIM (Tabela 14)
estão apresentadas a seguir, com a classificação dos tipos de problemas
encontrados, segundo as categorias da Tabela 10.
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Tabela 12 - Interferências do PB encontradas em ambos os procedimentos.
PROJETO BÁSICO
INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS EM 2D E NO MODELO BIM
ARQUITETURA

HIDR.

ESTRUTURA

ARQUITETURA

IF

Tipo

Descrição

1 Compatibilização

Banheiro dos apartamentos tipo C do pavimento superior estão com shafts invertidos.
Não foi possível determinar a altura de algumas vigas, pois não consta informação nas
2
Especificação
plantas (faltam cortes)
Não foi possível determinar a altura de alguns forros, pois não consta informação nas
3
Especificação
plantas (faltam cortes)
Não foi possível determinar a espessura de alguns pisos, pois não consta informação
4
Especificação
nas plantas (faltam cortes)
5 Compatibilização Arquitetura desenhar portinhola de acesso ao piso técnico.
Vigas V11, V12, V46, e V47 (h=61cm) tem medidas diferentes do especificado pela
6 Compatibilização
arquitetura (h=40cm), Verificar esquadrias.
Vigas V11, V12, V46 E V47 (h=61cm) tem medidas diferentes das necessárias para os
7 Compatibilização
caixilhos especificados pela arquitetura (h=75cm). Verificar esquadrias.
8 Construtibilidade Saliência na fachada. Estrutura deve prever dente para apoio.
9 Compatibilização Compatibilizar pilares entre arquitetura e estrutura. Estão diferentes.
10

Especificação

Prever enchimentos totais e sob bancadas conforme indicado pela hidráulica.

Fonte: Elaborado pela autora (2011).

HIDR. EST.

HIDR. A.C. ESTR.

ARQUITETURA

Tabela 13 - Interferências no PB encontradas somente a partir do método tradicional.
PROJETO BÁSICO
INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS SOMENTE EM 2D
ARQUITETURA
IF
Tipo

Descrição

1 Compatibilização Passar parede de shaft de 10 cm para 9 cm e especificar aberturas para visita.
Verificar possibilidade de alterar tamanho dos shafts indicados para melhor
2 Compatibilização
modulação.
3 Compatibilização Arquitetura deverá desenhar grelha de pressurização.
4
Especificação
Mudar espessura da parede do meio da escada de 16 cm para 14 cm.
5 Compatibilização

Verificar possibilidade de alterar altura de viga de 61 para 65 cm, ajustando o arremate
no encunhamento.

Verificar situação de entrada do dreno no forro, uma vez que a evaporadora estará a
50 cm do fundo da laje.
7 Compatibilização Prever enchimento para a subida da tubulação de gás.
Como será executada a AF do lavabo do tipo A? Aparente ou pelo pilar? Forro de pé‐
8 Compatibilização
direito duplo;
6

Especificação

ESTRUTURA
IF
Tipo
9

Especificação

Descrição
Na escada central os lances devem se sobrepor para apoiar a alvenaria que os separa.

10 Construtibilidade Falta indicação de furo na viga para passagem de AF e AQ do banho do tipo C.

Fonte: Elaborado pela autora (2011).
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ARQUITETURA

Tabela 14 - Interferências do PB encontradas somente a partir do modelo BIM.
PROJETO BÁSICO
INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS SOMENTE NO MODELO BIM
ARQUITETURA
IF
Tipo
Descrição
1 Compatibilização
2 Compatibilização
3 Compatibilização

ESTRUTURA

4 Compatibilização

5 Compatibilização

6 Compatibilização

7 Compatibilização

10 Compatibilização
11
12

HIDR

AR COND.

ESTRUTURA

AR COND.

Especificação

HIDR.

8

9 Compatibilização

Especificação
Especificação

Tamanhos e níveis das janelas e portas das salas de pé direito duplo estão diferentes
de acordo com cortes B e E, e elevações.
Vigas sobre portas das salas de pé‐direito estão diferentes de acordo com cortes B e E.
(60 cm ou 40 cm)
Informações sobre alturas dos forros nas salas de pé‐direito duplo diferem nos cortes B
e E.
No pavimento superior, as vigas de borda V1, V3, V10, V92, V4, V104, V5, V14, V57,
V55, V100, V54, V67, V60 e V44 têm dimensões diferentes das especificadas nas
elevações de arquitetura (h=94cm). No pavimento inferior, as vigas V1, V2, V3, V4,
V133, V44, V125, V56, V55, V89, V57, V54, V57, V69, V67, V60 e V14 (h=74cm)
Vigas V33, V42, V16 e V24 9 (tipos B) têm dimensões e níveis diferentes nos projetos
de arquitetura e estrutura.
No pavimento superior, as vigas V56 e V2 (banheiros tipo A), h=61cm, têm medidas
diferentes do projeto de arquitetura (h=75cm), o que interfere com a altura do forro
especificada para o terraço. No pavimento inferior, o mesmo ocorre com as vigas V53
e V5.
V8 (h=74 cm) interrompe forro do banheiro (h=2,40) dos tipos B? Ou forro é mais
baixo?
Níveis dos dutos de exaustão e das tubulações frigoríficas não constam no projeto.
Forro do dormitório 3 do tipo B1 e B2 deve mais baixo que 2,60m para esconder duto
de exaustão.
Forro da suíte 3 do tipo A1 e A2 deve mais baixo que 2,60m para esconder duto de
exaustão.
Níveis de algumas tubulações não constam nos projetos.
Detalhamento de tubulação da cuba do terraço social do tipo C.

ESTRUTURA
IF
Tipo

Descrição

Níveis das lajes não constam nas plantas do projeto de estrutura (determinou‐se pelos
13
Especificação
cortes de arquitetura).
Cortes das vigas não constam do projeto de estrutura. Vigas invertidas e semi‐
14 Compatibilização invertidas foram determinadas pelos cortes de arquitetura e pelos pés direitos
necessários.
Furos determinados pelo projeto de ar condicionado (47x22cm) na viga dos terraços
15 Construtibilidade técnicos dos tipos B1 e B2, V64 e V129 (h=41cm) são incompatíveis, pois dividem a viga
em dois.
Níveis dos furos na estrutura determinados pelo projeto de ar condicionado não
16
Especificação
constam no projeto.
17 Compatibilização

No banho 1 dos tipos C, em planta a tubulação da cuba corre pela horizontal,
atravessando a parede, enquanto na vista mostra a tubulação furando a laje ( e a viga).

HIDR

A.C.

AR CONDICIONADO
IF
Tipo

Descrição

Níveis dos dutos de exaustão, das tubulações frigoríficas e drenos não constam no
projeto.
19 Compatibilização Há interferências entre tubulação frigorífica e prumadas de esgoto.
Se determinarmos os níveis das tubulações de água quente e fria pelas furações, os
20 Compatibilização dutos de exaustão não cabem dentro do forro (em função das tubulações de esgoto e
drenagem), nas cozinhas dos tipos C e B.
18

Especificação

Fonte: Elaborado pela autora (2011).
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6.6.4 Resultados relativos ao Projeto Executivo
No

projeto

executivo

(PE)

foram

encontrados

29

problemas,

entre

interferências e inconsistências geométricas, a partir do modelo BIM integrando
todas as disciplinas, No processo tradicional foram encontradas outras 13, dentre as
quais 10 foram encontradas por ambos (Gráfico 9).

Gráfico 9 - Quantidade de problemas detectados pelas duas metodologias de
compatibilização no Projeto Executivo.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Após a classificação quanto à natureza e a comparação entre as interferências
encontradas em ambos os procedimentos, os resultados foram computados e estão
representados na Tabela 15.
Tabela 15 - Quantidade de Interferências encontradas no Projeto Executivo.
QUANTIDADE DE INTERFERÊNCIAS ‐ PE
Somente Somente
Classificação
BIM e 2D
2D
BIM
TOTAL
Compatibilização
5
2
8
15
Construtibilidade
0
1
4
6
Coordenação
1
0
0
1
Especificação
4
0
5
10
TOTAL
10
3
19
32
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

As interferências encontradas em ambos os procedimentos (Tabela 16),
somente a partir do procedimento tradicional (2D) (Tabela 17), e somente a partir do
modelo BIM (Tabela 18) estão apresentadas a seguir, com a classificação dos tipos
de problemas encontrados, segundo as categorias da Tabela 10.
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HID.

A.C. EST.

A.C.

ARQUIT.

Tabela 16 - Interferências do PE encontradas em ambos os procedimentos.
PROJETO EXECUTIVO
INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS EM 2D E NO MODELO BIM
ARQUITETURA
IF
Tipo
Descrição
Alturas dos forros não estão definidas em planta (foram adotadas as mesmas
1 Especificação
alturas do PB).
Altura dos caixilhos não definidas em planta. (foram adotadas as mesmas alturas
2 Especificação
do PB).
3
Coordenação
Faltam desenhos e informações sobre o projeto.
Paredes dos banheiros dos tipos C estão desalinhadas com a laje (h=21 cm).
4 Compatibilização
Enchimento?
Posição de Splits nas salas dos tipos C diferem na arquitetura e no projeto de Ar
5 Compatibilização
Condicionado
ESTRUTURA
IF
Tipo
6 Especificação
7

Especificação

Descrição
Vigas V11 e V33 não possuem cortes onde atingem 50 cm de altura.
Níveis dos furos na estrutura determinados pelo projeto hidráulico não constam
no projeto.

HIDRÁULICA
IF
Tipo
Descrição
8 Compatibilização Algumas prumadas não estão espelhadas.
No dorm. 2 do tipo B, sanca está do lado oposto de onde passa a tubulação AQ e
9 Compatibilização
AF (próximo à janela). *
10 Compatibilização Suíte do tipo não tem forro, mas passam tubulações e AQ e AF por ali.*
* Interferências detectadas em atas de reunião posteriores.

Fonte: Elaborado pela autora (2011).

HID.

ESTR.

Tabela 17 - Interferências do PE encontradas somente a partir do método tradicional.
PROJETO EXECUTIVO
INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS SOMENTE EM 2D
ARQUITETURA
IF
Tipo
Descrição
Viga sobre caixilho do banheiro 1 do tipo A tem h=84 cm, mas não é semi‐
1 Compatibilização
invertida, o que desalinharia o caixilho em relação aos outros na fachada.
Na escada central os lances devem se sobrepor para apoiar a alvenaria que os
2 Construtibilidade
separa.
ESTRUTURA
IF
Tipo
Descrição
3 Compatibilização Ponto de gás em viga invertida. Cozinha e área de serviço do tipo B.

Fonte: Elaborado pela autora (2011).
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Tabela 18 - Interferências do PE encontradas somente a partir do modelo BIM.
PROJETO EXECUTIVO
INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS SOMENTE NO MODELO BIM
ARQUITETURA
IF
Tipo
Descrição
ESTR.
A.C.

Shafts próximos às lajes L6 e L36 estão desalinhados em relação às paredes do
projeto de arquitetura.
V62 e V91 no pavimento superior e V63 (14x70cm) no pavimento inferior têm
2 Construtibilidade dimensões menores que as paredes que sustentam (19 cm). Somente V90 está
compatível.
1 Compatibilização

3

Especificação

HIDR.

4 Compatibilização
5 Compatibilização
6 Compatibilização

Forro da sala de jantar do tipo B tem pouco espaço para as instalações dos sanitário
do pavimento superior.
Forro das circulações dos tipos A e dos halls sociais e corredores do tipo B devem
ser rebaixados, ou projeto de tubulação revisto
Não foi previsto forro para a sala de Estar dos tipos C, mas há passagem de
tubulação da cozinha acima.
Furo na viga V6 deve ter diâmetro de 15cm e a arquitetura prevê 10cm.

ESTRUTURA
IF
Tipo
8

Especificação

Descrição
P7 e P8 estão desenhadas com dimensões diferentes das especificadas

10 Construtibilidade Verificar se furos não comprometem a integridade das vigas semi‐invertidas.
11

HIDR.

AR COND.

AR COND.

Furos determinados pelo projeto de ar condicionado na viga V33 estão sobrepostos
9 Construtibilidade (20x10cm + 17X17cm) e suas alturas não identificadas. Seria o caso de uni‐los? A
altura resultante (27cm), comprometeria a integridade da viga?

HID.

ESTR

7 Compatibilização

Níveis dos dutos de exaustão e das tubulações frigoríficas não constam no projeto.

Especificação

Faltou previsão de furo nas vigas V19 e V24 para a passagem de tubulação de AQ e
AF.

AR CONDICIONADO
IF
Tipo
12

Especificação

Descrição
Níveis dos dutos de exaustão e das tubulações frigoríficas não constam no projeto,
assim como das furações nas vigas.

13 Compatibilização

Tubulação frigorífica ocupa o mesmo espaço que prumada de esgoto.

14 Compatibilização

Mesmo com alturas dos dutos de exaustão não lançadas, há grande possibilidade
destes interferirem nas alturas definidas pelas tubulações de esgoto, e AQ e AF, nas
cozinhas dos tipos C e B.

HIDRÁULICA
IF
Tipo

Descrição

Não há espaço suficiente para encaixe de peças e tubulações. Peças reposicionadas.
Lavabo tipo B e A.S.
16 Construtibilidade Não há espaço suficiente para descidas de esgoto a 45° em alguns casos.
Tubulações de AQ e AF são identificadas como se estivessem sempre no mesmo
17
Especificação
nível, mas suas posições devem mudar, o que exige maior metragem linear de tubos
e mais cotovelos.

HIDRÁULICA

15 Construtibilidade

18

Especificação

19 Compatibilização

Não está demarcado o caminho das tubulações de AQ e AF que vêm do aquecedor e
do hidrômetro nos tipos C2, embora nas vistas elas existam. Por onde passam?
No banho 1 dos tipos C, em planta a tubulação da cuba corre pela horizontal,
atravessando a parede, enquanto na vista mostra a tubulação furando a laje (e
consequentemente a viga)

Fonte: Elaborado pela autora (2011).
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6.7

Análise das interferências detectadas
Nesta seção, serão apresentadas possíveis explicações pelas quais algumas

interferências levantadas nas tabelas anteriores foram encontradas somente pelo
processo tradicional ou somente por aquele utilizando BIM. Foram avaliadas também
as possibilidades desses problemas detectados somente por um método serem
identificados pelo outro procedimento. Algumas interferências foram selecionadas
para exemplificar os tipos de problemas mais recorrentes neste estudo de caso,
assim como alguns que representam incompatibilidades cuja visualização só foi
possível no modelo BIM. Serão apresentados também alguns exemplos de como a
falta de informações afetou a modelagem e a própria detecção das interferências,
principalmente em se tratando dos projetos de ar condicionado e hidráulica.

6.7.1 Problemas

encontrados

somente

pelo

processo

convencional

de

compatibilização
I)

Projeto Básico:

Segundo o relatório de verificações disponibilizado, foram encontradas 10
interferências somente pelo processo de compatibilização tradicional em duas
dimensões Entre esses problemas, foram identificadas questões que poderiam ter
sido detectadas pelo modelo BIM, mas deixaram de ser percebidos. As
interferências em relação à modulação e arremates de alvenarias e elementos
estruturais (itens 1, 2 e 5 da Tabela 13) não foram detectadas pelo modelo 3D, pois
não faziam parte do foco da pesquisa, nem os blocos constituintes das alvenarias
foram modelados. O escritório de assessoria, entretanto, tem como um dos produtos
finais o projeto de vedações, e problemas desse tipo naturalmente atraíram a
atenção dos profissionais.
Outros problemas, como os dos itens 3, 6, 7, e 8, relativos a
compatibilizações, poderiam ter sido detectados através do modelo BIM mas não o
foram provavelmente por falta de experiência da pesquisadora.
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O item 10 deve ser destacado, pois a interferência não foi identificada pelo
modelo

tridimensional

simplesmente

porque

ela

não

existe.

Após

tomar

conhecimento da interferência registrada (Figura 33), buscou-se identificá-la no
modelo, pois poderia ser originada pela existência de tubulações que pertencem ao
pavimento-tipo acima ou abaixo, que duplica as tubulações.

Figura 33 - Trecho da planta do relatório de interferências do processo convencional,
indicando a falta do furo na viga para passagem de tubulações de AQ e AF.
Fonte: Projeto concedido para o estudo de caso.

Constatou-se, entretanto, que se tratava de um engano do próprio processo
de compatibilização tradicional, pois se levou a crer que a tubulação de AQ e AF
passava por aquele ponto da viga no sanitário do tipo C, mas como se verifica na
Figura 34, a subida da tubulação de água quente e fria é anterior a ela, e fura
somente a laje e a parede.

Figura 34 - Planta de hidráulica, mostrando o desvio da tubulação pela lateral e a queda
após a viga.
Fonte: Projeto concedido para o estudo de caso.

A Figura 35 ilustra a inexistência da falha apontada (área destacada em
círculo) na viga sob o sanitário do tipo C, e a subida da AQ e AF conforme
especificado em planta e em vista hidráulica.
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Figura 35 - Vista inferior à laje do sanitário do tipo C: interferência indicada pelo processo
tradicional não foi detectada pelo modelo porque não existe.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Já os itens 4 e 9 não poderiam ter sido detectados pelo modelo, pois tratamse de diretrizes de métodos e decisões construtivos, e que estão relacionados a
solicitações e padrões da construtora sobre a escada da circulação comum. O
modelo por si só não permitiria a detecção do problema em relação à escada ou da
necessidade de mudar a espessura de uma parede, pois nem a visualização 3D nem
a verificação automática de interferências (interference check) apontariam que a
escada não apoia a alvenaria central. Trata-se de uma característica de execução,
demonstrando que a experiência e a prática de profissionais são essenciais a
previsão de problemas construtivos.
II)

Projeto Executivo:

No projeto executivo, despontam menos problemas, mas os itens 1 e 3 da
Tabela 17, relativos a questões de compatibilização poderiam ter sido detectadas
pelo procedimento utilizando o modelo BIM, mas não o foram por falta de
experiência. No item 1, o desalinhamento do caixilho não ficou óbvio, pois não
apareceu em nenhuma detecção automática de interferências. A fachada em vista
no modelo, por sua vez, não foi checada com essa preocupação, e a
incompatibilidade não foi percebida (Figura 36).
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Figura 36 - Trecho de elevação gerada automaticamente pelo modelo BIM: desalinhamento
da fachada devido a vigas semi-invertidas foi percebido somente através do método
bidimensional.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

O item 2 se trata do mesmo item 4 existente no Projeto Básico, e se repetiu,
pois a escada ainda não havia sido corrigida. Como explicado anteriormente, o
problema não teria sido detectado a partir do modelo BIM, pois é uma diretriz de
projeto da construtora.

6.7.2 Problemas encontrados somente pelo processo utilizando modelo BIM
I)

Projeto Básico:

Dentre as 20 interferências e inconsistências encontradas no PB a partir do
processo de modelagem, estão algumas incompatibilidades que se referem ao
próprio desenho, cujas bases encontravam-se desatualizadas e sem informações,
ou incoerentes entre si, e foram registrados como problemas, pois apresentavam
ambiguidades e contradições para o desenvolvimento do modelo virtual, como os
itens 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 da Tabela 14.
O item 17 corresponde ao mesmo ponto em que foi verificado o problema do
item 2 da lista de interferências detectadas pelo processo tradicional, descrito
anteriormente como um engano. Este problema foi encontrado pelo modelo BIM, nas
duas fases de projeto, mas em relação à descida da tubulação de esgoto, como um
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problema de inconsistência entre planta e vista, pois gerou dúvida na modelagem
sobre o caminho da tubulação. A Figura 37 apresenta a vista hidráulica, que não
indica o desvio da tubulação da cuba pela lateral, como ocorre com as tubulações de
AQ e AF, apresentando informações diferentes da planta.

Figura 37 - Vista hidráulica da mesma situação da Figura 33, que não indica o desvio e a
queda pela lateral, entrando em conflito com a planta.
Fonte: Projeto concedido para o estudo de caso.

Como explicado anteriormente na descrição do desenvolvimento dos modelos
de cada disciplina, algumas incompatibilidades foram detectadas durante o processo
de modelagem, antes da finalização e da verificação de interferências.
A separação das informações em plantas, cortes e elevações muitas vezes
traziam informações contraditórias ou insuficientes para o desenvolvimento
adequado do modelo. O exemplo selecionado mostra uma planta executiva de
hidráulica do sanitário 1 do tipo C, que mostra a passagem da tubulação pela lateral
para depois descer sob a laje. Para consultar a altura das tubulações horizontais, foi
verificada a vista que não indicava o desvio da tubulação de esgoto, indicando que
esta descia direto pela laje. Tal solução requereria a previsão de outro furo na viga,
por exemplo.
Os itens 9 e 10 tratam-se da especificação de uma sanca nos quartos em
questão pelo projeto de arquitetura, enquanto a hidráulica passou os dutos por
outros locais, o que gerou os problemas de compatibilização. No caso, a arquitetura
projetou com uma base desatualizada e muito diferente do projeto de hidráulica, o
que sugere também falha de coordenação e especificação (dos forros).
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O modelo BIM evidenciou esses problemas como os apresentados pelos itens
6, 7, 15, 19 e 20, que só poderiam ter sido detectados pelo procedimento
convencional com a execução de cortes ou vistas específicas. A utilização de
simbolismos e simplificações talvez tenha contribuído para que a interferência não
fosse verificada pelo processo tradicional.
II)

Projeto Executivo:

A interferência do item 1 da Tabela 18, desalinhamento do furo da laje para
instalações e paredes, é um problema facilmente detectável em planta, e foi
percebido antes mesmo de se iniciar a modelagem. Por algum motivo não foi
detectado pelo processo tradicional, talvez porque não fosse relevante.
Os problemas dos itens 3, 12 e 18 estão relacionados à falta de especificação
de informações importantes do projeto, como níveis dos dutos de exaustão em geral
ou o caminho das tubulações de alimentação de água quente e água fria no tipo C2.
Outros foram detectados no início do processo de modelagem, como os itens 7 e 8,
que se referem a problemas de especificação e compatibilização de dimensões
estruturais e de furos em vigas em diferentes disciplinas, e que também poderiam
ser identificados através da avaliação dos documentos bidimensionais.
Alguns dos problemas encontrados no PE a partir do modelo BIM
apresentaram, porém, casos mais complicados de serem visualizados pelo processo
convencional.
Os itens 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13 e 14 e 16, da Tabela 18, são interferências que
envolvem problemas de compatibilização, e muitas se devem a omissões de projeto.
Poderiam ter sido detectadas pelo processo tradicional, caso fossem feitos cortes e
vistas específicos para cada detalhe, mas não o foram talvez porque as informações
contidas somente em planta fossem insuficientes para sua percepção. Dada a
complexidade espacial do empreendimento, faltaram mais cortes de detalhes que
pudessem trazer à tona problemas desse tipo.
Por exemplo, a interferência descrita pelo item 2 mostra a incompatibilidade
entre a arquitetura e a estrutura, quando esta última prevê uma viga mais estreita
que a parede externa apoiada sobre ela, localizada na fachada (Figura 38). Trata-se
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de uma questão simples de compatibilização de desenhos, que acabou gerando um
problema de construtibilidade, e que pode afetar a quantificação de blocos ou de
concreto, por exemplo.

Figura 38 - Item 2 da Tabela 14: viga sob parede de 19 cm tem 14 cm de espessura.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Outro exemplo de problema de especificação com omissão de informações
importantes é o caso do item 9, relacionado aos furos especificados pelo projeto de
ar condicionado. Na cozinha do tipo C, é indicada a existência de dois furos na viga
de concreto de 70 cm de altura, para as tubulações frigoríficas e o duto de exaustão.
Um furo com 17 x 17 cm e outro com 20 x 10 cm (Figura 39).

Figura 39 - Trecho de planta de ar condicionado indicando dois furos na viga no mesmo
ponto.
Fonte: Projeto concedido para o estudo de caso.
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Como os níveis das furações indicadas não são especificados, não se sabe a
disposição desses furos, e se isso pode afetar a integridade da viga. A posição
lógica seria um sobre o outro, alcançando também as tubulações de hidráulica, mas
ainda assim, a situação gera um furo que ultrapassa a metade da altura da viga
(Figura 40).

Figura 40 - Corte gerado pelo modelo, mostrando resultados dos furos gerados pela
sobreposição das indicações de furo e a indefinição de sua posição.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Convém destacar que as furações é que definiram as alturas das tubulações,
e nos casos do projeto de ar condicionado, quase todas as soluções são hipotéticas.
Mesmo que não seja possível definir essas alturas, é possível prever que pode haver
um problema de comprometimento da estrutura, que deve ser melhor avaliado.
Problemas descritos nos itens 12, 15, 18 e 19 da Tabela 18 são de ordem de
especificação e de compatibilização que surgem da omissão de informações em
plantas e cortes, como alturas e níveis de tubulações, gerando dúvidas para o
desenvolvimento do modelo. Sem essas informações, nem mesmo a produção de
mais cortes adiantaria na identificação dessas interferências.

6.7.3 Problemas recorrentes do Estudo de Caso
1) Categoria: Especificação
Fase: Projeto Básico e Executivo

A Figura 41 abaixo ilustra um dos problemas mais recorrentes entre os
detectados neste estudo de caso: a confrontação de tubulações de água quente e
água fria que vêm do hidrômetro e do aquecedor e passam pelo forro alimentando o
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pavimento inferior com o mesmo tipo de tubulações que alimentam os aparelhos
sanitários do pavimento superior, além do restante das tubulações de esgoto e de ar
condicionado.

Figura 41 - Tubulação do Sanitário 1 do Tipo A (Pavimento inferior) e do Sanitário 1 do Tipo
B (Pavimento Superior).
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

De acordo com explicação na seção 6.6.2, a interferência foi quantificada
somente uma vez, pois se trata de um problema geral, embora tenha ocorrido em
diversos pontos do pavimento tipo duplo, e não foi prevista em nenhum desenho do
projeto hidráulico.
Os níveis das tubulações superiores, ou seja, as que vinham do hidrômetro e
do aquecedor pelo forro do pavimento, foram definidos pelas furações previstas pelo
projeto hidráulico. Os níveis das tubulações inferiores, entretanto, não estavam
definidos. As vistas hidráulicas não especificam as alturas, apenas delineiam se está
acima do forro ou abaixo da laje, conforme apresenta a Figura 42.
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Figura 42 - Vista bidimensional típica de sanitário, no projeto executivo (sem escala), onde
níveis não estão especificados.
Fonte: Projeto concedido para estudo de caso.

Segundo os projetistas consultados, os níveis não são especificados, pois
geralmente os projetos são feitos para soluções que se repetem no nível superior,
portanto "não haveria preocupações muito grandes" nesse sentido. Outro motivo
dado pelos projetistas seria que muitas vezes a decisão "se dá na obra", onde é
possível ver por onde é melhor passar as tubulações.
Entretanto, nesse caso, a ausência dessas informações acarretou problemas
em vários pontos, e foi necessário desviar as tubulações até que todas se
encaixassem sem interferências. Em alguns casos, porém, esse rearranjo não foi
possível, pois acarretaria outra interferência em outro ponto do sistema, como na
cozinha do tipo A, onde o duto de ar condicionado acrescenta um problema ao
encaixe das tubulações nos níveis determinados pelas furações. A Figura 43 e a
Figura 44 ilustram dois desses confrontos.
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Figura 43 - Interferências entre sistemas de hidráulica e de ar condicionado.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Figura 44 - Interferências entre sistemas de hidráulica e dutos de exaustão.
Fontes: Elaborado pela autora (2011).

2) Categoria: Especificação
Fase: Projeto Básico e Executivo.

A ausência de informação sobre níveis das tubulações frigoríficas e dutos do
projeto de ar condicionado tornou a modelagem desta disciplina bastante difícil. As
furações previstas pelos projetos de ar condicionado, como foi anteriormente
explicado, não especificava as alturas. Tentou-se definir as melhores posições dos
dutos para evitar interferências entre as tubulações de hidráulica, cujos níveis foram
definidos pelas furações na estrutura especificadas pelo projeto de hidráulica.
Entretanto, não foi possível organizar as tubulações sem que houvesse
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interferências, principalmente nas áreas de cozinha e área de serviços dos tipos A e
B.
Esta interferência exemplifica um problema recorrente neste estudo de caso.
A correção de uma interferência acarreta em outras, já que algumas tubulações
estão amarradas por outras referências, sejam elas as furações na estrutura, sejam
os níveis dos forros. A Figura 45 mostra a interferência entre a tubulação frigorífica
do ar condicionado e a tubulação que liga os ralos dos terraços do pavimento
superior à prumada de esgoto. Sob outro ângulo, a Figura 46 mostra o mesmo
cenário corrigido, que gera, entretanto, outra interferência com o duto de exaustão.

Figura 45 - Tubulação frigorífica do ar condicionado interfere com tubulação do ralo do
terraço.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Figura 46 - Ao corrigir a interferência da Figura 45, surge outra com o duto.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).
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O modelo virtual é uma ferramenta para a verificação do posicionamento ideal
de sistemas e tubulações. Entretanto, não foi o objetivo deste trabalho redesenhar o
projeto e exercer o trabalho do projetista, mas identificar como o processo
convencional de projeto muitas vezes é deficiente de informações, e como a
ferramenta BIM pode auxiliar no processo de visualização de problemas antes que
estes sejam detectados na obra.
3) Categoria: Compatibilização
- Fase: Projeto Executivo

O modelo virtual da tubulação de esgoto dos sanitários 1 e 2 do tipo B foi feito
a partir das informações em planta. Desta maneira, respeitando o nível do furo
previsto na viga para a passagem da tubulação, foi gerado um modelo do sistema
sanitário. Os tubos dos ralos de dois sanitários diferentes deveriam conectar-se aos
tubos de esgoto ligados às bacias sanitárias, mas ao mesmo tempo sobrepô-las. A
Figura 47 a seguir apresenta o trecho da planta de hidráulica do tipo B.

Figura 47 - Planta bidimensional do sanitário 1 e 2 do tipo A (sem escala), evidenciando
em vermelho à esquerda a conexão e em preto à direita a previsão do furo que geraram
ambiguidade.
Fonte: Projeto concedido para estudo de caso..
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Figura 48 - Imagem de primeiro modelo gerado, a partir da representação em planta do
sistema, com conector lateral, destacando as múltiplas interferências.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

O desenho em duas dimensões indicava uma conexão lateral, o que resultou
em um modelo apresentando uma série de interferências, conforme ilustrado na
Figura 48 na página anterior.
Alterando o eixo da conexão,

foi possível corrigir os níveis de todas as

tubulações para o funcionamento correto do sistema, acomodando todos os tubos
sem sofrer interferências entre si (Figura 49), porém desta maneira é gerada uma
pequena interferência com o furo previsto na viga (Figura 50).
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Figura 49 - Níveis corretos da tubulação dos sanitários 1 e 2 do tipo A.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Figura 50 - Furação na viga passa a ser incompatível quando se corrigem os níveis das
tubulações para evitar todas as interferências.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

4) Categoria: Compatibilização
- Fase: Projeto Executivo.

Na sala de pé-direito duplo do tipo A foi prevista a passagem de tubulações
de diversas instalações, além das hidráulicas, acompanhando a viga de 40 cm de
altura que separa os caixilhos. A altura das tubulações está prevista pelo furo do
pilar. Não foi prevista a furação da viga V19 (V24 no tipo do pavimento superior) em
planta, e as tubulações de água quente e fria parecem passar pelo shaft interferindo
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com a prumada de esgoto, conforme indicado em trecho de planta apresentado na
Figura 51.

Figura 51 - Simbolismo: tubulações de água quente e fria representadas unifilarmente, na
verdade passam por viga de concreto e interferem com prumadas em shaft.
Fonte: Projeto concedido para estudo de caso..

A planta mostra o simbolismo do projeto de hidráulica que utiliza linhas para
representar tubulações, o que pode ser interpretado de maneira errada pelos outros
projetistas. Os caminhos das tubulações de água quente (linha tracejada vermelha)
e de água fria (linha azul) correm paralelamente, uma ao lado da outra, quando na
verdade, nesse ponto, deveria ser uma sobre a outra, para evitar a interferência com
a prumada de esgoto. A razão pelo uso dessa simbologia é óbvia, já que não é
possível representar as duas linhas uma sobre a outra em duas dimensões, mas
pode gerar alguns enganos por outros projetistas e também na obra.
Além disso, o furo na viga não foi previsto pois esta viga não ocorre em todos
os pavimentos. Um corte teria evidenciado a existência da viga e a necessidade da
furação. O modelo virtual possibilitou a visualização mais fácil desse problema, como
na Figura 52 abaixo.
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Figura 52 - Tubulações de água quente e fria passam por viga sem previsão de furo.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

É possível desviar a tubulação para evitar a interferência, mas não há
indicação de que isso ocorra em planta ou em vista. Esta solução acarretaria em
maior quantidade em metragem linear de material e de peças tipo cotovelo.

5) Categoria: Compatibilização
- Fase: Projeto Executivo

Existe uma grande correspondência entre os projetos de ar condicionado e o
de hidráulica, pois há elementos que permeiam as duas disciplinas.

Os drenos

provenientes das unidades evaporadoras são previstos pelo projeto de hidráulica,
por exemplo. Ainda assim, houve muitos problemas de compatibilização entre
ambos os projetos, conforme descrito nos exemplo anteriores e no apresentado a
seguir..
A simbologia da tubulação em plantas e vistas pode levar a interpretações
inadequadas. O caminho do dreno previsto pelo projeto de hidráulica, representado
por uma linha, muitas vezes interfere com dutos de exaustão do projeto de ar
condicionado do pavimento inferior. Outra interferência causada pela representação

124

unifilar é a sobreposição da tubulação frigorífica e a prumada de esgoto, que ocorre
em diversas ocasiões. A Figura 53 abaixo mostra ambos os casos no forro do
sanitário 1 do tipo C, enquanto a Figura 54 na página seguinte apresenta um trecho
da planta de hidráulica, representando as tubulações simbolicamente.

Figura 53 - Interferência entre tubulação frigorífica do projeto de ar condicionado (em lilás) e
a prumada de esgoto prevista pelo projeto de hidráulica (em verde), e entre o duto de
exaustão e o dreno do ar condicionado do pavimento superior.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Figura 54 - Trecho de planta executiva de hidráulica, que utiliza a representação unifilar
tanto do dreno quanto da tubulação frigorífica do ar condicionado (em destaque,
atravessando a prumada).
Fonte: Projeto concedido para estudo de caso.

A ambiguidade é evidente nas plantas de hidráulica que representam ao
mesmo tempo elementos de diferentes planos, ora sob a laje (tubulações de
sistemas de esgoto), ora acima do forro (drenos, tubulações de água quente e de
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água fria). Na Figura 54, o duto do ar condicionado aparece do lado direito do
desenho, mas se trata da projeção do duto que está acima do plano de corte, e não
do duto do pavimento inferior, que passa exatamente por onde foi previsto o
caminho do dreno, gerando a interferência.
Em um projeto convencional, é possível que este tipo de representação de
projeto não causasse problemas, já que todos os pavimentos são iguais, mas neste
caso, não foi suficiente para a compreensão total do projeto.

6) Especificação/Compatibilização
Fase: Projeto Executivo

Embora os níveis dos forros não estivessem especificados nas plantas nem
do projeto básico nem do executivo, estabeleceu-se que seriam adotados os níveis
apresentados nos cortes do projeto básico. Ao analisarmos o modelo de arquitetura
com os modelos de hidráulica e ar condicionado, verificaram-se algumas
interferências em relação aos forros.
A ferramenta utilizada apresenta a função de gerar automaticamente as
plantas de forro, onde foram verificadas algumas incompatibilidades (Figura 55 a
seguir).
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Forro h=2,26m
Forro h=2,40m
Forro h=2,60m
Necessário criar sancas ou forros inteiros, ou rebaixar o forro para passagem de tubulações.
Necessário atenção, pois os sistemas podem comprometer altura do forro determinada por viga h=2,60m.
Tubulações (hidrossanitárias e ar condicionado)
Figura 55 - Planta de forro gerada pelo modelo BIM de arquitetura, com modelos de ar condicionado e hidráulica anexados, e a identificação de interferências.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).
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A principal interferência detectada foi (1) a ausência de especificação do forro
na sala de estar e jantar do tipo C, onde a tubulação da cozinha do pavimento
superior ficou aparente. A área de forro de gesso não especificada equivale a
40,60m2 por pavimento, ou seja, 730,80 m2 ao se somarem todos os pavimentos
tipos. Há ainda a questão do nível do split do ar condicionado, que pode ser afetado
pelo forro, conforme a Figura 56 a seguir.

Figura 56 - Sala do tipo C, cujo forro foi especificado somente até na cozinha, apresenta
tubulação aparente da cozinha do pavimento acima.
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

Nas suítes dos tipos A e nos dormitórios do tipo B (2), não foram previstas
sancas para a passagem das tubulações. Essa incompatibilidade também foi
detectada pelo processo tradicional de compatibilização.
As interferências de número 3 da Figura 55 requerem o rebaixamento dos
forros, pois as tubulações não couberam no espaço existente até a laje. Nestes
pontos, as lajes apresentaram espessuras maiores, de 26 cm e de 20 cm (contando
com a espessura do contrapiso).
As interferências de número 4 também apresentaram problemas em relação
ao espaço restante entre a laje e o forro, de apenas 14 cm de altura. Entretanto, a
base da viga de concreto está alinhada com o forro de h=2,60m, e o simples
rebaixamento não seria a solução, exigindo talvez uma revisão no leiaute do
sanitário do pavimento superior.
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6.8

Análise dos resultados do estudo de caso
Muitos dos problemas detectados tanto no projeto básico (PB) quanto no

projeto executivo (PE) estavam relacionados à falta de informações e de desenhos
que compensassem a insuficiência de dados. O procedimento que envolve a
construção virtual de uma edificação exige uma quantidade considerável de
informações, e muitas vezes estas fizeram falta na elaboração desse estudo de
caso, principalmente nos projetos de instalações estudados. Dada a complexidade
espacial do edifício, também houve falta de informações e desenhos fundamentais
do projeto de arquitetura e estrutura na fase executiva do projeto, o que tornou a
conclusão desse estudo de caso um desafio.
Se não foi possível construir um modelo virtual de maneira completamente
adequada com os dados disponíveis na documentação do projeto, é possível afirmar
que o mesmo poderia ocorrer na construção real do edifício, revelando dificuldades
construtivas durante a obra. Isso poderia exigir que outras revisões de projeto
fossem feitas de última hora, ou soluções fossem improvisadas de maneira
inadequada em obra, gerando custos inesperados e soluções de menor qualidade.
O desenvolvimento de projetos para o mercado imobiliário acabou tornandose um processo à parte, com soluções-padrão sem grande detalhamento, para que
seja possível cumprir os prazos limitados e limitantes impostos pelos clientes. Dessa
forma, as entregas dos projetos se dão enquanto estes ainda não estão
completamente desenvolvidos, contando com o fato de que as soluções já foram
adotadas anteriormente e serão facilmente detalhadas até o final do projeto
executivo, caso dos projetos de hidráulica e de ar condicionado. No contexto deste
estudo de caso, entretanto, em que o projeto não é considerado padrão e as
soluções não haviam sido previamente utilizadas em outros empreendimentos, o
detalhamento dos projetos deveria ter sido aprofundado.
Mesmo assim, foi possível obter resultados passíveis de avaliação. O
procedimento envolvendo o modelo BIM permitiu encontrar um maior número de
interferências que o método tradicional, conforme ilustra o Gráfico 10 a seguir,
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Gráfico 10 - Quantidade total de interferências encontradas no processo de
compatibilização convencional (2D) e utilizando modelo BIM, em ambas as fases de projeto
(PB + PE).
Fonte: Elaborado pela autora (2011).

A quantidade de interferências detectadas ao utilizar-se o modelo BIM como
ferramenta de compatibilização foi 78,7% maior que as percebidas pelo processo de
compatibilização em duas dimensões. Discriminando-se os problemas pelas fases
de projeto, a quantidade de problemas detectados a partir do modelo virtual foi 50%
maior no projeto básico, e no projeto executivo, 123%.
Entretanto algumas incompatibilidades registradas pelo escritório que
analisou o projeto em 2D apresentaram natureza distinta, como problemas de
modulação de alvenaria e execução da estrutura, e não foram identificadas a partir
do modelo BIM.
Este fato é explicado pelo enfoque à compatibilização de vedações por parte
do escritório de assessoria, e pela maior experiência dos profissionais em relação
aos resultados finais em obra, enquanto a pesquisadora possui pouca experiência,
mesmo tendo o modelo virtual como ferramenta.
Outro fator poderia ser o próprio processo temporal envolvendo reuniões de
compatibilização, trocas de emails, e procedimentos informais que talvez não
tenham sido registrados e adequadamente computados para esta pesquisa.
Algumas interferências percebidas somente a partir do modelo BIM no projeto básico
haviam sido corrigidas no projeto executivo, o que demonstra que o problema deve
ter sido detectado em outra revisão de projeto ou mesmo antes da emissão
analisada no estudo de caso. Assim é possível afirmar que, com o BIM, o projeto
poderia ter sofrido menos revisões.
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Quanto às características das incompatibilidades, foi possível verificar que os
tipos de interferências encontradas tanto no PB quanto no PE, foram semelhantes
em ambos os procedimentos: os problemas mais numerosos foram relativos
primeiramente à compatibilização e em seguida à especificação.
O resultado sugere que o próprio processo de modelagem exigiu um olhar
diferente sobre o projeto, demandando informações mais completas e coerentes
entre plantas, cortes e elevações.
A separação da informação em diferentes vistas (plantas, cortes, elevações,
detalhamentos, etc.) dificulta tanto a detecção de interferências quanto a própria
execução operacional do projeto, multiplicando o trabalho e o tempo para
desenvolver desenhos que gerem a totalidade dos dados necessários e para
promover alterações e revisões.
Já o processo a partir do modelo BIM necessita das informações o mais
completas possível para sua própria construção, e mesmo aquelas existentes muitas
vezes se mostram insuficientes e incompatíveis entre si. Para o desenvolvimento de
um modelo BIM, a visualização deixa de ser apenas mental e tem de ser
concretizada, e se as informações dos cortes não estiverem em sintonia com as das
plantas, por exemplo, a incoerência não só não consegue passar despercebida, mas
também não permite que o próprio modelo seja executado adequadamente.
O projeto estudado, entretanto, continua em desenvolvimento. Posteriormente
ao período em que foi acessado o material utilizado para o estudo de caso, o projeto
ainda teve de sofrer alterações, até mesmo de produto. É sabido que as mudanças
têm relação com o projeto de ar condicionado, o que confirma as observações feitas
anteriormente sobre as interferências deste projeto.
Apesar disso, os resultados obtidos são coerentes com as fases de projeto
em desenvolvimento, e demonstram que os processos de projeto e de
compatibilização de fato se beneficiariam ao aliar o uso de ferramentas BIM à
experiência de profissionais, possibilitando encurtar etapas no desenvolvimento de
projetos.
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Além
proporcionam

disso,
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outras

ferramentas
facilidades,

BIM,
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a

do

modelo

geração

de

tridimensional,
relatórios

de

incompatibilidades, tabelas quantitativas, e documentação automática, que podem
auxiliar no processo de desenvolvimento de projeto e na atividade de
compatibilização.
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CONCLUSÕES

Este

trabalho

pretendeu

comparar

os

resultados

do

processo

de

compatibilização tradicional em duas dimensões e os do processo utilizando
modelos da informação da construção integrados das diferentes disciplinas de
projeto.
Apesar da pouca experiência da pesquisadora em relação aos profissionais
que desenvolveram o projeto, e do conhecimento prévio nulo em relação ao software
escolhido como ferramenta, foi possível detectar 75% mais interferências no estudo
de caso que no procedimento tradicional de compatibilização.
Muitas interferências e inconsistências geométricas encontradas a partir da
modelagem em BIM não haviam sido encontradas pelo processo convencional, o
que pode ser explicado pelas limitações da representação bidimensional em relação
ao desenvolvimento de projeto.
A modelagem tridimensional BIM não só possibilita melhor visualização do
projeto, mas seu próprio processo de desenvolvimento permite a detecção de
interferências relativas à falta e à incoerência de informações, quando houver.
Algumas interferências significativas, entretanto, foram encontradas somente
pelo processo tradicional, o que demonstra que a experiência profissional aliada ao
uso desse sistema de modelos de informação pode trazer benefícios para não só
para a atividade de compatibilização, mas de desenvolvimento de projeto como um
todo.
Foi identificado também o potencial que as ferramentas BIM possuem de
diminuir retrabalhos e tempo de execução ao longo das fases de projeto, ao permitir
que modificações em um elemento sejam reproduzidas automaticamente para todas
as vistas do modelo. Apesar de o tempo de execução dos modelos do estudo de
caso ter englobado um processo de aprendizado, a transição para a fase de projeto
seguinte deu-se em tempo 75% menor que o da fase anterior, principalmente pelo
fato de as ferramentas possibilitarem alterações automáticas em todas as vistas e
edições de dados paramétricos, em vez de alterações geométricas.
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O emprego de ferramentas BIM ainda é pequeno na indústria brasileira de
construção civil, por sofrer com barreiras em relação a custos e a necessidade de
tempo de treinamento. O estudo de caso também apontou a inadequação das
ferramentas em relação às normas de construção brasileiras, ou vice-versa, que
demandaria um pouco mais de trabalho para a produção de novas bibliotecas de
famílias ou componentes para o mercado brasileiro.
Entretanto, essas ferramentas, se utilizadas em todo o seu potencial, podem
trazer economia e benefícios para o processo de projeto e coordenação,
antecipando problemas que escapem aos olhos dos projetistas dentro de um
procedimento convencional de avaliação, e assim encurtando etapas.

7.1

Sugestões para trabalhos futuros
O modelo BIM não é somente uma representação gráfica tridimensional, mas

um processo, que muda o olhar sobre o projeto e sua organização, o que possibilita
uma vasta gama de temas para pesquisas futuras.
Uma questão que foi observada nesta pesquisa é a inexistência de pesquisas
que realmente validem o grau de utilização das ferramentas e do sistema BIM de
maneira eficiente na indústria da construção civil no Brasil. As pesquisas existentes
apontam que há uso ineficiente das ferramentas, sem o aproveitamento do potencial
do modelo de informação da construção.
Em termos de interoperabilidade, há muito que pode ser pesquisado, para a
verificação de possíveis perdas de dados durante o processo, em diversos tipos de
trocas de arquivos.
A questão mais importante, entretanto, e que abre campo para muitas
investigações, é a mudança do processo de projeto e dos profissionais envolvidos,
com a implantação efetiva do BIM, que sugere diferentes dinâmicas entre as
disciplinas complementares, os agentes envolvidos no desenvolvimento do
empreendimento e até mesmo entre as etapas de projeto.
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APÊNDICE A - Registros de horas para o desenvolvimento dos modelos BIM
HORAS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DO MODELO BIM‐ PROJETO BÁSICO
PARCIAL
HORAS

HIDRÁULICA

AR CONDICIONADO

ESTRUTURA

ARQUITETURA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Tutorial da ferramenta Revit Architecture.

6:00

Arquitetura. Preparação dos arquivos CAD (ponto de inserção, layers, escala).
Modelagem parede e pilares. Inserção das portas.

1:00
6:30

Lajes, shafts, guarda‐corpos.

5:30

Pavimento superior. Copiar e espelhar. Acertos.

3:00

Escadas. Problemas para solucioná‐las adequadamente.
Produção e inserção das vigas de Arquitetura

3:00
4:00

Ajustes níveis das paredes.

4:30

Estrutura. Produção de colunas e inserção das vigas do modelo.

5:30

Estrutura. Vigas. Ajustes dos níveis de acordo com arquitetura.
Estrutura.Vigas. Ajustes dos níveis de acordo com arquitetura.

5:00
4:00

Estrutura. Lajes. Ajustes dos níveis de acordo com arquitetura.

11:00

Tutorial Hidráulica e HVAC ‐ Revit MEP

3:00

Tutorial Hidráulica e HVAC ‐ Revit MEP
Tutorial Hidráulica e HVAC ‐ Revit MEP. Busca por bibliotecas de equipamentos similares aos blocos do
projeto de ar condicionado. Sem especificação.
Ar Condicionado. Preparação do arquivo. Inserção dos modelos de arquitetura e estrutura no modelo de ar
condicionado. e inserção dos dutos. 1o. Pavimento.
Ar Condicionado. Inserção de tubulações e equipamentos.

8:00

Inserção de tubulações e equipamentos.
Inserção de tubulações e equipamentos.

3:00
6:00

2o. Pavimento. Inserção de dutos, tubulações e equipamentos.

2:00

2o. Pavimento. Inserção de dutos, tubulações e equipamentos.
Início da Hidráulica. Preparação do arquivo. Inserção dos modelos de arquitetura e estrutura no modelo de
ar condicionado. Inserção dos aparelhos sanitários.
Hidráulica. Muitas dificuldades em fazer os sistemas hidráulicos conforme tutoriais.

6:00

Tentativa de traço da hidráulica a partir do corte.
Reunião com Best Software para auxílio com Hidráulica. Verificação da necessidade de produzir novas
famílias.
Aula sobre Revit MEP e famílias.
Sistemas de água quente e fria. 1o Pavimento.

2:00

Sistemas de água quente e fria. 1o Pavimento.

3:00

Tentativa e falha em modelar sistemas de esgoto conectados.

2:00

Aula sobre famílias MEP. Produção da família de ralos de caixa sifonada.

2:30

Produção de outra família de ralos.Início da inserção dos sistemas sanitários.
Sistemas sanitários. 1o. Pavimento. PB

2:00
2:00

Sistemas sanitários. 1o. Pavimento. PB

4:00

Sistemas sanitários. 1o. Pavimento. PB

4:00

Sistemas sanitários. 1o. Pavimento. PB

3:00

Sistemas sanitários. 1o. Pavimento. PB

6:00

Sistemas sanitários. 1o. Pavimento. PB

6:00

Sistemas sanitários. 1o. Pavimento. PB
Sistemas sanitários. 2o. Pavimento. Copiar e espelhar toda a hidráulica do 1o pavimento gera soluções
espelhadas. AG vira AF e vice‐versa.

6:30

Sistemas sanitários. 2o. Pavimento. PB

3:00

Sistemas sanitários. 2o. Pavimento. Ajustes. PB

4:00

Sistemas sanitários. 2o. Pavimento. Ajustes. PB

5:30

Sistemas sanitários. 2o. Pavimento. Ajustes. PB. Furos na estrutura.

5:30

Sistemas sanitários. 2o. Pavimento. Ajustes. PB

8:00

Tubulaçãoes de AQ e AF. 2o. Pavimento. Ajustes. PB

TOTAL
HORAS

33:30

25:30

8:00
8:00
2:00

46:00

2:00
3:00

0:00
4:00
3:00

3:00

8:00

92:00

TOTAL DE HORAS MODELO ‐ PB 197:00

142
HORAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS BIM ‐ PROJETO EXECUTIVO
PARCIAL
HORAS

HID

AR C.

EST.

ARQ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Arquitetura. Adaptação do modelo para PE. Modificação de paredes, forros,.

9:00

Arquitetura. Modificação pisos.

1:30

Estrutura. Modificação de colunas e vigas e lajes do modelo, conforme PE. Níveis dos pisos e vigas.

8:00

Estrutura. Furação segundo Ar condicionado e Hidráulica

8:00

Ar Condicionado. Inserção de modelo de arquitetura e estrutura PE no modelo MEP. Ajustes de dutos,
tubulações e níveis.

4:00

Ar Condicionado. Ajustes de dutos, tubulações e níveis.

2:00

Hidráulica. Inserção de modelo de arquitetura e estrutra PE no modelo MEP. Ajustes de níveis de
tubulações.

10:00

HIdráulica. Ajustes de tubulações. Tubulações de AQ e AF.

3:00

TOTAL
HORAS
10:30
16:00

6:00

13:00

TOTAL DE HORAS MODELO ‐ PE 45:30

