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OS BENEFÍCIOS DO BIM PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

Gustavo Henrique Munhoz Lopes 

 

 

RESUMO 

 
A crescente complexidade das construções civis trouxe uma necessidade na 

coordenação de informações, em suas etapas de projeto e execução. O trabalho de 

planejamento, elaboração de planilhas para um quantitativo correto, projetos 

arquitetônicos, projetos estruturais, projetos hidráulicos, elétricos, mecânicos e os 

demais projetos pode ser facilitado utilizando modelos 3D paramétricos e podem ser 

utilizados na construção civil, pois esses modelos que são modelados na tecnologia 

BIM, armazenam informações sobre objetos, tais como geometria, custos, 

quantitativos, especificações, documentos, entre outros. Este trabalho apresenta uma 

revisão bibliografia das vantagens uso do BIM na construção civil para o presente e 

futuro nas suas diferentes aplicações, trazendo inúmeros benefícios, como, Detecção 

de interferências, levantamento de quantitativos entre outros. Conclui-se que o BIM 

na construção civil possui grande importância para o avanço tecnológico, ganho de 

confiabilidade, ganho de automatização dos processos e como consequência 

também, ganho de produtividade. 

 
 
Palavras-chave: Arquitetônico. Estrutural. Quantitativos. 
 

 

THE BENEFITS OF BIM FOR CIVIL CONSTRUCTION 

 

ABSTRACT 
 
The increasing complexity of civilian construction has brought a need to coordinate 
information in its design and execution stages. The work of planning, elaboration of 
spreadsheets for a correct quantitative, architectural projects, structural projects, 
hydraulic, electrical, mechanical and other projects can be facilitated using parametric 
3D models and can be used in the civil construction, since these models that are 
modeled in BIM technology, store information about objects such as geometry, costs, 
quantitative, specifications, documents, among others. This work presents a literature 
review of the advantages of using BIM in civil construction for the present and future 
in its different applications. 
 
Keywords: Architectural. Structural. Quantitative. 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

“A Modelagem da Informação da Construção (em inglês, Building Information 

Modeling – BIM) é um novo conceito e um dos mais promissores desenvolvimentos 

da indústria, relacionada à arquitetura, engenharia e construção. Com a tecnologia 

BIM, é possível construir um modelo virtual preciso de uma edificação na forma digital. 

Quando completo, o modelo gerado computacionalmente contém geometria exata e 

os dados relevantes, necessários para dar suporte à construção, à fabricação e ao 

fornecimento de insumos necessários para a realização da construção” (EASTMAN et 

al., 2014, p. 1).  

Na construção civil, o BIM é importante como meio de dar ganho de 

produtividade ao setor da construção; propicia a redução dos custos, melhora na 

qualidade final do projeto e da própria obra; não é um software ou uma simples 

ferramenta, mas um método que aborda todas as fases da construção. Na França, a 

sigla aparece cada vez mais, com o termo modelagem tendo como núcleo a maquete 

numérica; como defendeu o Professor & NBSP da École Nationale des Ponts et 

Chaussées (ENPC), durante o Seminário Internacional sobre BIM (COMAT, 2018). 

A utilização da tecnologia BIM na construção traz grandes vantagens, que 

podem poupar tempo e dinheiro. O BIM permite um melhor planejamento dos 

processos construtivos, reduzindo tempo e economizando recursos. Ele também 

reduz as chances de ocorrerem erros e conflitos. 

Ao apresentar a experiência de uma Incorporadora e Construtora em obras 

de infraestrutura, utilizando os processos BIM, O engenheiro, sócio proprietário da 

empresa, disse que um dos principais motivos que o levou a utilizar a modelagem BIM 

em sua empresa, especialista em construção de pontes e viadutos, foi a questão do 

planejamento (COMAT, 2018). Com o BIM, a empresa conseguiu entregar dois 

viadutos de 450 metros, para a Copa do Mundo em 2014, em 10 meses. Como 

obstáculos na implantação, o mesmo destacou o alto custo (softwares, hardwares, 

mão de obra, treinamentos e consultorias); falta de bibliotecas e bibliografia; 

anteprojetos fornecidos apenas em CAD pelos contratantes, com isso necessitando a 

atualização dos projetos para os projetos em 3D (importação de arquivos DWG 2D 

em AutoCAD, para o arquivo 3D em RVT), tendo em vista que poucos profissionais 

dominam os processos BIM. Outra dificuldade encontrada foi realizar a 

interoperabilidade entre o BIM. Enfatizou, no entanto, os diferenciais para as 



5 

empresas que estão utilizando o BIM, como ganhos com planejamento, orçamento e 

execução.  

 

A maior parte dos meus contratos são com órgãos públicos. Imagine 
o meu contratante conseguir enxergar clara e inequivocamente o 
plano de ataque e o planejamento da obra, inclusive com os 
quantitativos de serviços. É um ganho excepcional para o governo e 
para qualquer contratante (COMAT, 2018, p. 1). 

 

Já o diretor técnico de outra construtora de renome, diz que iniciou a adoção 

BIM em 2011, demonstrou os benefícios obtidos com o planejamento, como o 

aumento da confiabilidade das informações, maior aderência ao custo orçado 

(inclusive redução de 3% a 5%), atendimento ao prazo estipulado, melhor 

coordenação das diferentes disciplinas do projeto, documentação mais confiável e 

mais consistente. Sanchez ressaltou a relevância da modelagem em sua empresa, 

que já resultou na entrega de vários empreendimentos, não apenas dentro do prazo 

previsto, mas, até adiantados e sem desperdício de materiais e sem custo adicional. 

Esclareceu que costuma modelar a fundação, a estrutura, a arquitetura, a fachada, as 

louças, as bancadas, as impermeabilizações e até o canteiro de obras, em alguns dos 

empreendimentos que realiza. Salientou que essa utilização do BIM tem sido decisiva 

para que sua empresa consiga vencer concorrências e contratar novas construções 

incorporadas por terceiros. Experiências práticas que comprovam os benefícios do 

software BIM (COMAT, 2018). 

  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 FERRAMENTAS QUE OPERAM EM PLATAFORMA BIM 

 

Por definição, são considerados softwares BIM, aqueles que trabalham com 

informações associadas a um modelo 3D da edificação. O software Revit foi 

apresentado pela Autodesk em 2002, depois da aquisição do programa de uma 

empresa iniciante. É uma plataforma completamente distinta do AutoCad, tanto pela 

diferença entre código base, quanto pela estrutura de dados. Integrados ao software 

estão os conteúdos architecture, structure e MEP (EASTMAN et al., 2014). 
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Entre as vantagens oferecidas pelo software em comparação ao CAD, 

destaca-se o suporte para um processo de multidisciplinaridade viabilizando o uso de 

trabalhos colaborativos; permitindo ensaiar o ciclo de vida do empreendimento, desde 

o projeto, construção até gerenciamento da edificação (AUTODESK, 2018).1  

Como desvantagens de utilização, Eastman et al. (2014) elencam a restrição 

quanto ao desempenho, pois a ferramenta opera sobre um banco de dados, o que faz 

com que os projetos se tornem mais lentos quando ultrapassam 220 megabytes; 

parametrização angular; e o fato de não suportar superfícies muito complexas. 

Também é importante destacar a redução de produtividade, nos primeiros meses após 

implementação devido ao tempo que demanda a elaboração de uma biblioteca que 

atenda às necessidades de cada escritório. Para Eastman et al. (2014), ainda que o 

uso da tecnologia BIM esteja em ascensão, ele ainda passa por estágio de 

implementação e os usuários da ferramenta estão utilizando diferentes enfoques para 

impulsionar a tecnologia. 

 

 

2.2 DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIAS 

 

Uma detecção automática de interferências é um excelente método para 

verificar se dois ou mais objetos estão ocupando o mesmo espaço. Esta atividade, 

quando baseada em BIM, tem inúmeras vantagens sobre outros métodos. “Para 

garantir a detecção de interferências de modo eficiente, o modelo deve ser elaborado 

com determinado nível de detalhes. Caso o modelo não esteja detalhado o 

suficientemente, vários problemas não poderão ser previstos antes da construção” 

(EASTMAN et al., 2014, p. 214).  

“Hoje grande parte da detecção de interferências, é executada manualmente 

por meio de sobreposição de desenhos de sistemas individuais numa mesa de luz 

para a identificação de conflitos potenciais. De forma similar, os construtores usam 

ferramentas tradicionais de CAD 2D para sobrepor camadas a fim de identificar visual 

e manualmente potencias interferências” (EASTMAN et al., 2014, p. 214).  

 

                                                           
1 Disponível em: <https://www.autodesk.com.br/products/revit/features> e <https://www.autodesk.com. 

br/solutions/fini te-element-analysis>. 

https://www.autodesk.com.br/products/revit/features


7 

Esses métodos manuais são lentos, caros, suscetíveis a erros e 
dependem do uso de desenhos atualizados. Já os métodos 
considerados automáticos, também chamados de detecção 
automática de interferências, são excelentes para a identificação de 
erros no projeto, como objetos que ocupam o mesmo espaço 
(interferência estritas) ou estão próximos (interferências brandas) e 
espaço suficiente para o acesso, isolação, segurança, etc.(EASTMAN 
et al., 2014, p. 214).  

 

No entanto, Eastman et al. (2014, p. 216) confirmam que: 

 

A ferramenta baseada em BIM permite que construtores verifiquem 
conflitos de maneira seletiva entre sistemas especificados, como 
checagem de conflitos entre o sistema estrutural e hidráulico, entre o 
sistema estrutural e arquitetônico e entre o sistema estrutural e 
mecânico.  
 

As ferramentas de detecção de interferência que são  baseadas em BIM 

permitem que a detecção automática de interferências geométricas, sejam 

combinadas com análise de interferências baseadas em semânticas e regras para 

identificar conflitos qualificados e estruturados, consequentemente, o processo de 

detecção de interferências pode ser executado em qualquer nível de detalhe e em 

qualquer número de sistemas prediais e estruturais (EASTMAN et al., 2014). 

 

 

2.3 FERRAMENTA BIM PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS 

 

O levantamento de quantitativos pela modelagem 3D consiste no 

desenvolvimento de modelos gerados a partir das informações extraídas do projeto 

arquitetônico, disponível em formato CAD 2D. 

O processo de modelagem e levantamento dos quantitativos se faz utilizando 

software Revit Architecture, da Autodesk. O escopo das diretrizes básicas de 

modelagem dos elementos consiste em: definições das paredes, pisos, lajes, forros e 

aberturas (portas e janelas). Este software disponibiliza as famílias básicas de objetos 

que permitem criar alternativas, de cada projeto, com a possibilidade de download em 

sites especializados, informando a dimensão, tamanho, espessura, nível material, 

custos, fabricantes, entre outros, de acordo com a necessidade de cada projeto.  
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Nas etapas de informação de parâmetros aos elementos, quanto maior for o 

nível de detalhamento, mais precisos serão os resultados extraídos do modelo e seu 

conjunto projetual.  

O levantamento de quantitativos pelo método tradicional consiste na análise 

de plantas, cortes e detalhes do projeto, utilizando o software da Autodesk AutoCad 

2D. O levantamento de quantitativos manual é realizado através da identificação, 

medição e contagem de todos os elementos previstos para o projeto. Através de 

planilhas eletrônicas, se mantém o histórico de informações anteriormente levantadas 

(BESEN, 2017). 

 

 

2.4 ANÁLISE E PLANEJAMENTO DA CONSTRUÇÃO 

 

“Planejamento e programação da construção envolvem o sequenciamento de 

atividades no espaço e no tempo, considerando aprovisionamento, recursos, 

limitações espaciais e outras questões no processo” (EASTMAN et al., 2014, p. 222).  

Hoje em dia, os planejadores utilizam software com o método do Caminho 

Critico (CPM), como o Microsoft Project, Primavera SureTrak ou o P3, para a criação, 

atualização, e comunicação com o cronograma usando uma grande variedade de 

relatórios e visualizações (EASTMAN et al., 2014).  

Esses sistemas mostram como as atividades são conectadas e ainda permite 

o cálculo do caminho crítico, que pode ser definido como “A sequência de atividades 

que unem os eventos críticos, é aquela que define o prazo total do projeto. A essas 

atividades se dá o nome de atividades críticas e o caminho que se une constitui o 

caminho crítico” (BESEN, 2017, p. 147). Permite também, conhecer os valores 

flutuantes que melhoram a programação durante a realização de um empreendimento.  

Processos habituais, no entanto, não capturam adequadamente os 

componentes especiais relacionados com essas atividades, nem fazem conexão 

direta com o projeto ou o modelo da construção. Nesse contexto, a programação é 

uma tarefa manual e intensa, e às vezes permanece fora de sincronia com o projeto 

e cria dificuldades para que empreendedores entendam facilmente a programação e 

seu impacto na logística do canteiro (EASTMAN et al., 2014).  

Os modelos em 4D foram criados no final de 1980, por grandes empresas 

envolvidas na construção de empreendimentos e infraestruturas complexas, para as 
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quais, os atrasos na programação gerava impactos nos custos. O BIM permite que os 

planejadores criem, revisem, e alterem modelos 4D com mais frequências, o que levou 

a implementação de cronogramas melhores e mais confiáveis. Alguns dos Benefícios 

dos modelos 4D quando estão em metodologia BIM (EASTMAN et al., 2014.)  

 

 

2.5 PROCESSOS DE MODELAGEM EM 4D 

 

No planejamento e controle de obras, a evolução aponta principalmente para 

a integração com as ferramentas de planejamento, tais como: 

• Visualização: ao combinar um modelo 3D com sua evolução ao longo do 

tempo. 

 

O BIM 4D apresenta a sequência executiva de forma mais eficiente do que 

com um diagrama de Gantt tradicional. 

• Contribuição de partes interessadas: por ser visualmente mais acessível, 

o modelo 4D facilita a troca de informações e de contribuições de agentes 

menos familiarizados com engenharia e planejamento; 

• Coordenação da mão de obra: O modelo 4D facilita dimensionar e 

coordenar o fluxo de trabalho das equipes de mão de obra, inclusive em 

espaços pequenos; 

• Plano de ataque: “O modelo 4D permite avaliar e comparar os diferentes 

cenários de planos de ataque e programações de serviço. Durante a 

execução, permite controlar melhor se o projeto está em dia ou atrasado” 

(NAKAMURA, 2014, p. 35). 

• No BIM 4D, às três dimensões espaciais que compõe o modelo 3D, é 

acrescida a variável tempo, tornando-se possível incorporar ao modelo 

informações sobre cronograma, sequência de obras e fases de 

implantação; surgem iniciativas que visam aproximar o BIM dos canteiros, 

para que a informações obtidas, junto a frente de trabalho, sejam de 

progresso ou atraso de atividade, possam automaticamente municiar as 

equipes de planejamento, facilitando a tomada de decisões sobre as 

intervenções necessárias, gerando o mínimo impacto nos cronogramas, 
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como explica a coordenadora do Nucleo BIM de uma empresa de           

Engenharia. “Com estas informações integradas, se tivermos qualquer 

alteração de projeto, conseguimos rastrear o impacto no prazo e custo da 

obra, auxiliando na tomada de decisão” (NAKAMURA, 2014, p. 35). 

 

Ao permitir visualizar virtualmente e mais facilmente a progressão da obra, 

espera-se que o BIM integrado ao planejamento gere controles mais assertivos sobre 

os prazos da execução.  

Ferramentas BIM selecionadas com capacidade 4D: 

 

• Autodesk Revit Architecture: Revit é a única ferramenta BIM com 
algumas capacidades embutidas para definição básica das fases 
4D. Cada objeto do Revit inclui parâmetros para a definição 
dessas fases, o que permite a usuários atribuir uma fase a um 
objeto e então usar as propriedades de visualização do Revit para 
visualizar diferentes fases e criar instantâneos 4D. Entretanto não 
é possível animar este modelo BIM. 

• Autodesk Navisworks: O modulo Timeliner inclui todos os recursos 
do ambiente de visualização do JetStream, suporta o maior 
número de formatos BIM e tem as melhores capacidades de 
visualização. O Timeliner suporta conexão automática e manual 
para dados importados de uma variedade de aplicações de 
cronograma (EASTMAN et al., 2014, p. 227). 

 

Biotto (2012) descreve algumas das funcionalidades do software Autodesk 

Navisworks Manage como sendo a animação de equipamentos do canteiro de obras, 

utiliza regras para conexão automática dos componentes do modelo 3D com as 

atividades do plano e permite a comparação entre o plano original e o executado, 

utilizando cores para representar atividades atrasadas, no prazo ou adiantadas e com 

grande facilidade em atualizar modelos 3D provenientes do SketchUp e AutoCAD 

Architeture. 

 

 

2.6 MENORES CUSTOS DE ENGENHARIA E DETALHAMENTO 

 

O BIM reduz os custos diretos de engenharia de três maneiras: 

•   Aumento da utilização de automação no projeto e software de análise. 

• Produção quase totalmente automatizada de desenhos e levantamentos de 

material. 
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• Retrabalho reduzido ao controle de qualidade e a coordenação de projeto 

(EASTMAN et al., 2014). 

 

2.7 O BIM NO PROJETO DE ESTRUTURAS 

 

O interessante é que, durante o processo de modelagem dos elementos, 

acontece naturalmente uma pré-análise da estrutura, com a detecção de 

incompatibilidades e possíveis dificuldades de execução. Isso impulsiona a 

antecipação e a solução dos problemas, resolvendo assuntos que, muitas vezes só 

eram tratados em fases mais avançadas do projeto. 

 

Para o desenvolvimento do projeto de Estruturas, todos os elementos 
estruturais e não estruturais são modelados na construção virtual do 
edifício. Ocorre a modelagem dos elementos estruturais básicos (lajes, 
vigas, pilares, elementos de fundação, etc.) até a alvenaria para apoio 
de lajes pré-moldadas e enchimento (KAIZUKA; EVANGELISTA, 
2017, p. 47-48). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi analisado como as diversas ferramentas em BIM podem trazer resultados 

mais satisfatórios e benefícios em relação as outras ferramentas tradicionais em 2D. 

As ferramentas de detecção de interferências2, baseadas em BIM permitem que a detecção 
automática de interferências geométricas, sejam combinadas com análise de interferências 
baseadas em semânticas e regras para identificar conflitos qualificados e estruturados, 
consequentemente, o processo de detecção de interferências pode ser executado em 
qualquer nível de detalhe e em qualquer número de sistemas prediais e estruturais 
(EASTMAN et al., 2014, p. 219). 

 

Estas interferências podem ser interferências físicas fortes ou inferências 

fracas:  

Interferências físicas fortes: são interferências em que elementos colidem 

de forma a inviabilizar a execução física; elas ocorrem quando dois elementos se 

penetram ou se superpõem. Essas interferências podem ser de dois tipos: colisões 

entre o mesmo elemento ou colisões entre vários elementos de uma ou várias 

disciplinas. 
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Figura 1 – Interferências físicas fortes 

 

Fonte: Manzione (2013, p. 1). 

 

Interferências que bloqueiam acessos: ocorrem quando por exemplo uma 

tubulação bloqueia o livre acesso à uma determinada destinada por exemplo à 

manutenção.(Figura 2) 

 

Figura 2 – Interferências que bloqueiam acessos – Uma determinada tubulação não 

consegue transpor um reservatório. 

 

Fonte: Manzione (2013, p. 1). 

 

Interferências físicas fracas: são interferências que ocorrem quando um 

objeto intersecta uma área que pode afetar o movimento de objetos ou pessoas. São 

interferências que não impedem a construtibilidade, porém podem dificultar o uso do 

edifício em operação normal. 

Interferências relacionadas com o tempo e movimentos: esse tipo de 

interferência ocorre, por exemplo, quando se imagina a colisão entre objetos móveis, 

como duas gruas operando simultaneamente em um canteiro de obras. 
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Interferências com normas e regulamentos: esse tipo de interferência 

ocorre quando alguma norma ou regulamentação de códigos de edificações não é 

respeitada, como, por exemplo, uma tubulação que cruza um cômodo em uma cota 

muito baixa, ou um cômodo com dimensões menores que as mínimas regulamentadas 

pela lei. É possível também verificar o atendimento de requisitos específicos de 

acessibilidade de edificações, rotas de fuga para situações de emergência, entre 

outros.  

A Figura 3 mostra que o banheiro em questão não permite o acesso de cadeira 

de rodas, demonstrado pelo desenho de um círculo vermelho indicando essa 

interferência. 

 

Figura 3 – Interferências com normas e regulamentos – cadeiras de rodas não 

consegue transitar no banheiro para defientes. 

 

Fonte: Manzione (2013, p. 1). 

 

No caso da ferramenta BIM para o levantamento de quantitativos; existe a 

possibilidade de extrair rapidamente quantitativos mais detalhados relacionados aos 

espaços e aos materiais diretamente do modelo de edificação. Todas as ferramentas 

BIM fornecem recursos, para extração de quantidades de componentes, áreas e 

volumes de espaços, quantidades de matérias e reportam esses valores em várias 

tabelas. Esses quantitativos são mais adequados para a produção de estimativas 

aproximadas de recursos (EASTMAN et al., 2014). 

O recurso de paredes presente no Autodesk Revit é definido como sistema de 

famílias, dentro do qual estão disponíveis três tipos básicos (Vide Figura 4): 
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• Paredes Básicas: que se refere a qualquer parede simples, com 

composição básica. Através dela podem ser definidos diferentes 

parâmetros para as camadas que compõe a parede que se deseja criar; 

• Paredes Cortina: consiste em painéis divididos por linhas. Permite 

especificar o material de cada painel e inserir suportes de formas e 

tamanhos específicos nas linhas para definir esquadrias; 

• Empilhada: são tipos de parede que podem ser sobrepostos verticalmente 

sobre os tipos paredes básicas. 

 

Figura 4 – Recurso de paredes 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Os acabamentos horizontais são definidos pelo recurso de sistema de famílias 

de pisos. Semelhante ao recurso de paredes permite personalização das camadas 

que constituem o piso de acordo com características de projeto. 

Para a inserção da componente laje ao modelo, foi utilizada a interface 

funcionalidade similar ao recurso apresentado no sistema de família de pisos. 

Os forros são elementos com base em nível, criados a uma distância 

especificada acima do nível de piso. O software disponibiliza dois tipos de forros. O 

forro básico apresenta elementos planos sem nenhuma espessura, enquanto que o 

forro composto apresenta camadas com espessura de material. 

As esquadrias são adicionadas em qualquer tipo de parede que servem como 

wall-hosted. O software define alguns objetos como padrão, de acordo com a 

necessidade, é possível carregar ao modelo objetos a partir de bibliotecas. 

As portas e janelas também possuem uma biblioteca própria de famílias e 

podendo ser acrescentadas dependendo da necessidade. 

A quantificação é um produto direto da modelagem. Um modelo que 

representa a edificação tende a produzir resultados consistentes garantindo maior 

confiabilidade nos resultados, menos passíveis a erros inerentes ao processo. Que 

puderam ser percebidos pela mínima variabilidade encontrada nos resultados, estas 

em geral associadas à arredondamento ou equívoco de interpretação no método 

manual, contudo, não desqualificam o levantamento de quantitativos. 

No campo do BIM para projeto de estruturas podemos citar alguns benefícios 

potenciais (COVAS, 2009): 

• Projeto arquitetônico em 3D (O BIM não existe enquanto o arquiteto não 

adotar, pois dele depende a base de dados para o uso da referência em 

todas as outras disciplinas); 

• Projeto estrutural, geometria, armaduras em 3D (Figuras 5, 6 e 7): 
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Figura 5 – Modelagem da estrutura Revit Structure 

 

Fonte: <https://www.autodesk.com/products/revit/structure>. 

 

 

 Figura 7 – Modelagem do programa Revit para TQS 

 

Fonte: Ferreira (2018, p. 2). 

 

• Construção e coordenação de projetos em 3D: “Ferramenta para 

orçamento e planejamento baseadas em BIM integradas com o modelo de 

BIM 3D vindo da arquitetura” (COVAS, 2009, p. 19). 
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Figura 8 – Construção e coordenação de projetos em 3D 

 

Fonte: <http://ndbim.com/index.php/pt/home-pt/bim>. 

 

• Melhor integração com projetos arquitetônicos (Figuras 9, 10 e 11).  

 

Figura 9 – Edifício modelado no Revit 

 

Fonte: Covas (2009, p. 20). 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ndbim.com/index.php/pt/home-pt/bim
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Figura 10 – Edifício Vision Capote Valente (Gafisa) – modelagem 

 

Fonte: Kaizuka e Evangelista (2017, p. 46).  

 

 

Figura 11 – Edifício 067 Hermann Júnior (Gafisa) – visualizações 3D de escadas 

 

Fonte: Kaizuka e Evangelista (2017, p. 49). 
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• Maior facilidade na coordenação de projetos – verificação e detecção de 

interferências como explicado acima, podendo ocorrer as inferências 

fortes e fracas (Figuras 12 e 13). 

Figura 12 – Compatibilização de Projetos  

 

 

Fonte: <https://lopesdias.com.br/portfolio/compatibilizacao/>. 
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Figura 13 – Compatibilização de projetos e detecção de interferência 

 

Fonte: <http://ndbim.com/index.php/pt/home-pt/bim>. 

 

No campo de projetos de estruturas podemos ainda ter os impactos em 

potenciais (COVAS, 2009): 

• Reestruturação nos processos de projeto; 

• Evolução da interação entre projetistas e fornecedores; 

• Integração entre Projeto e Produção; 

• Formação de equipes multidisciplinares em BIM; 

• Redução do retrabalho na obra; 

• Custos mais confiáveis; 

• Planejamento da obra com mais segurança. 

 

O processo BIM no projeto de estruturas ocorre da seguinte forma: 
uma vez gerada a base inicial da estrutura no TQS, é utilizado uma 
ferramenta nativa do software (Plugins TQS para Revit) para exportar 
o modelo para Revit, neste modelo pode ser feitos alguns ajustes e 
modelar algumas estruturas especiais que não forma exportados do 
TQS (KAIZUKA; EVANGELISTA, 2017, p. 45). 
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O Plugin TQS-Revit, sua primeira versão foi lançada em 2008, numa parceria 

entre a Autodesk® e a TQS. Graças a ele, é possível transferir as informações de uma 

estrutura modelada no TQS para o Autodesk Revit, com grande facilidade. Funciona 

assim: o edifício criado no TQS é exportado num arquivo de extensão TQR (TQS  

Revit) que, depois, é importado automaticamente no Revit pelo Plugin TQS-Revit 

(LIMA, 2014a). 

Seja numa estrutura de concreto moldado in-loco (Figura 13), numa estrutura 

pré-moldada (Figura 14), ou mesmo numa estrutura (Figura 15) em alvenaria 

estrutural, a partir da Versão 2014 do Plugin TQS-Revit, todos elementos tratados no 

TQS são transferidos para o Revit (LIMA, 2014b). 

 

Figura 14 – Exportação TQS – REVIT (1) 

 

Fonte: Lima (2014b, p. 1). 
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Figura 15 – Exportação TQS – REVIT (2) 

 

 

Fonte: Lima (2014b, p. 1). 
Figura 16 – Exportação TQS – REVIT (3) 

 

Fonte: Lima (2014b, p. 2). 

 

 

A seguir, são apresentadas algumas imagens que ilustram os elementos 

tratados a partir da Versão 2014 do Plugin TQS-Revit. 
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Figura 17 – Vigas e pilares metálicos 

 

Fonte: Lima (2014b, p. 3). 

 

Figura 18 – Escadas 

 

Fonte: Lima (2014b, p. 3). 

 
 

Figura 19 – Vigas e lajes pré-moldadas 

 

Fonte: Lima (2014b, p. 3). 

 
 



24 

Figura 20 – Tubulões 

 

Fonte: Lima (2014b, p. 1). 

“No campo análise e planejamento e modelagem BIM em 4D, podemos 

citar alguns benefícios dos modelos em 4D: (EASTMAN et al., 2014, p. 224). 

• Comunicação: O modelo 4D captura aspectos temporais e espaciais de 

um cronograma e comunica-o efetivamente do que um diagrama de Gantt 

tradicional (Figura 21). 
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Figura 21 – Ms Project e Navisworks 

 

Fonte: <https://www.theb1m.com/video/what-is-4d-bim>.3 

 

 

• Logística do Canteiro: Os planejadores podem administrar as áreas de 

armazenamento, acessos ao (e no) canteiro, locação de grandes 

equipamentos, trailers, etc. (Figura 22). 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Utilização do Microsoft Project juntamente com o Software Autodesk Navisworks. 
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Figura 22 – Software Autodesk Navisworks 

 

Fonte: <https://constructapp.io/pt/planejamento-de-obras-softwares/navisworks-
planejamento/>.4 

 

• Coordenação das disciplinas: Os planejadores podem coordenar o fluxo 

esperado no tempo e espaço das disciplinas no canteiro, bem como a 

coordenação do trabalho em espaços pequenos; 

• Identificação precoce de itens que demandam longos períodos de espera 

e encurtamento dos prazos de pedidos; 

                                                           
4 Nesta figura podemos ver o Software Autodesk Navisworks. 
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• Engenharia de valor com ganho de rendimento de projeto, associado a 

estimativas de custos e cronogramas;  

• Pré-exploração e configuração das restrições que a etapa de construção 

impõe. Ideias podem ser sugeridas pelo fabricante ou contratante antes 

da construção diminuindo custos de alterações posteriores;  

 

No caso citado, engenharia e detalhamento, a diferença importante entre BIM 

e o CAD, reside no fato que projetos em construção BIM podem ser programados para 

serem “inteligentes”. Como, por exemplo, a maioria das ferramentas BIM usadas para 

sistemas estruturais permite a definição de cargas, os casos de cargas, as condições 

de apoio, as propriedades do material, e todo os outros dados necessários para 

analise estruturais, como análise dos elementos finitos (FEA), que pode ser definido 

como um método informatizado para prever como um produto reage a forças do 

mundo real, como vibração, calor, vazão de fluidos e outros efeitos físicos. A análise 

de elementos finitos mostra se um produto vai quebrar, se desgastar ou funcionar da 

maneira como foi projetado. Embora seja chamada de análise, no processo de 

desenvolvimento do produto, é usada para prever o que vai acontecer quando o 

produto for usado.5 

O trabalho de detalhar projetos, pode ser em grande parte, automatizado. O 

detalhamento automatizado reduz o número de horas que devem ser consumidas no 

detalhamento e na produção de desenhos executivos (Figura 23). 
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Figura 23 – Projeto executivo Revit 

 

Fonte: <https://arqcarolinaaraujo.com.br/product/obrigado-curso-revit-eficiencia-em-
edificacoes/>. 

 

A maioria dos sistemas BIM produz relatórios (incluindo desenhos e 

levantamento de material) de uma maneira altamente automatizada, conforme 

exemplos demonstrados a seguir ( Figuras 24 a 32). 

A modelagem BIM proporcionou grandes ganhos na geração da 
documentação 2D. A partir do modelo virtual, junto com os padrões 
definidos na fase de implantação do Processo BIM, a documentação 
2D e gerada automaticamente, sem a necessidade de qualquer edição 
ou complementação gráfica. Todas as atualizações ou revisões do 
modelo são transmitidas de forma automaticamente para todas as 
plantas relacionadas, agregando confiabilidade e produtividade ao 
processo (KAIZUKA; EVANGELISTA, 2017, p. 48). 
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Figura 24 – Instalações de Água Pluvial Quente e Fria (Autodesk Revit mep 2018) (1) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 25 – Instalações de Água Pluvial Quente e Fria (Autodesk Revit mep 2018) (2) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 26 – Instalações de Água Pluvial Quente e Fria (Autodesk Revit mep 2018) (3) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 27 – Instalações de Água Pluvial Quente e Fria (Autodesk Revit mep 2018) (4) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 28 – Instalações de Água Pluvial Quente e Fria (Autodesk Revit mep 2018) (5) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 29 – Projeto executivo (Autodesk Revit 2018) (6)

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 30 – Projeto executivo (Autodesk Revit 2018) (7) 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 31 – Projeto executivo (Autodesk Revit 2018) (8) 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 32 – Projeto executivo (Autodesk Revit 2018) (9) 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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4 SITUAÇÃO ATUAL DO BIM NO BRASIL 

 

Podemos afirmar que 2018 é o ano em que a implantação do BIM se 

consolidou mundialmente. Mesmo em países onde a modelagem já se encontra em 

estágios mais avançados – como, por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido – este 

ano tem sido marcado por constantes debates sobre as tendências a serem 

observadas (CUNHA; REGOS; MIRANDA, 2018). 

O ano foi marcado, no Brasil, pelo anúncio da Estratégia Nacional de 

Disseminação do BIM, a Estratégia BIM-BR (nº 9.377, de 17 de maio de 2018). Se até 

pouco tempo atrás eram discutidas as barreiras que deveríamos ultrapassar (tais 

como necessidade de capacitação, resistências culturais, investimento em software, 

e parametrizações) para usufruir dos benefícios do BIM, hoje está claro que sua 

adoção já não é mera opção para os atores do setor, mas uma questão de 

sobrevivência (BRASIL, 2018). É saudável notar, também, que aqui já se enxerga o 

BIM como uma ferramenta fundamental não somente até a entrega da obra, mas que 

abre, igualmente, vastas oportunidades para aqueles que serão responsáveis por seu 

uso e gerenciamento. 

São vários os objetivos traçados pela Estratégia Nacional, a saber (CAU/BR, 

2018): 

• Difundir o BIM e todos os seus benefícios 

• Coordenar a estruturação do setor público para sua adoção 

• Criar condições favoráveis para investimentos públicos e privados 

• Estimular capacitação 

• Normatizar contratações públicas baseadas no BIM 

• Desenvolver normas técnicas, guias e protocolos 

• Desenvolver uma plataforma e Biblioteca Nacional 

• Estimular o uso de ferramentas baseadas no BIM e promover o seu 

desenvolvimento 

• Incentivar o desenvolvimento e a aplicação das novas tecnologias ligadas 

ao BIM. 
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Assim, os prazos para implementação foram divididos em três etapas: 

•  A partir de janeiro de 2021: a exigência de BIM se dará na elaboração 

de modelos para a arquitetura e engenharia nas disciplinas de estrutura, 

hidráulica e elétrica na detecção de interferências, na extração de 

quantitativos e na geração de documentação gráfica a partir desses 

modelos, as licitações de projeto do poder publico em Plataforma BIM; 

• A partir de janeiro de 2024: os modelos deverão contemplar algumas 

etapas que envolvem a obra, como o planejamento da execução da obra, 

na orçamentação e na atualização dos modelos e de suas informações 

como construído (“as built”). Além das exigências da primeira fase; 

• A partir de janeiro de 2028: passará a abranger todo o ciclo de vida da 

obra ao considerar atividades do pós-obra. Será aplicado, no mínimo, nas 

construções novas, reformas, ampliações ou reabilitações, quando 

consideradas de média ou grande relevância, nos usos previstos na 

primeira e na segunda fase e, além disso, nos serviços de gerenciamento 

e de manutenção do empreendimento após sua conclusão (SINAENCO, 

2018). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o BIM na construção civil possui grande importância para o 

avanço tecnológico, ganho de confiabilidade, ganho, também de automatização aos 

processos e como consequência, também, ganho de produtividade.  

O processo de implantação do BIM, tanto no canteiro de obras, como também 

nos escritórios de engenharia e arquitetura não pode ser considerado fácil e tranquilo, 

mas, sim a partir com um grande esforço inicial.  

Depois desse esforço inicial de Implantação BIM, ele acaba se tornando algo 

irreversível, como mencionado no mesmo artigo, devido aos inúmeros benefícios. 

Entre os principais podemos destacar: a facilidade de detecção de interferências entre 

as disciplinas e o entendimento da estrutura como um todo, também podemos citar 

benefícios do planejamento, logística e orçamentação da obra. 

O BIM chegou ao Brasil para se consolidar neste ano no mercado da 

construção civil, como menciona o próprio decreto lei de nº 9.377, de 17 de maio de 
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2018, que institui Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, que colocou alguns 

prazos para implementação do BIM. Os prazos começam a contar a partir de 2021, 

2024 e em 2028, passara a abranger todo o ciclo de vida da obra ao considerar 

atividades pós obras. 

Com esse estudo, pretendeu-se demonstrar, mesmo que brevemente, a 

importância do BIM e sua utilização, como método eficiente de informação, trabalho 

em equipe e planejamento, não apenas para engenheiros e arquitetos, mas para todos 

os envolvidos no trabalho da construção civil.  
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