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INTEGRAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A PLATAFORMA BIM  
 
 

Renan Fariz Tupan Nabhan 
 
 

RESUMO 
 

O Building Information Modeling – BIM vive o seu maior momento no território brasileiro, 
com uma vasta biblioteca de manuais, cadernos, artigos, livros, normas e decretos sendo 
produzida. Sua importância é fundamental e é crucial se ter conhecimento sobre os requisitos 
da plataforma e o que ela pode proporcionar. O processo de integração visa unir as áreas 
envolvidas na elaboração dos projetos de engenharia para criar um ambiente colaborativo 
mais promissor ao desenvolvimento. Com base nas referências abordadas, o presente artigo 
evidencia os conceitos da metodologia, bem como suas aplicações no meio da construção, na 
qual pode ser observada a complexidade que pode ser explorada em sua evolução de níveis, 
potencializada de forma organizada em equipe e gerando benefícios ao longo das etapas. 
Várias iniciativas estão sendo tomadas e diversos países já aderiram ao seu uso, 
principalmente em âmbito público, constatando-se a sua alta eficácia e aumento na 
produtividade, além do maior controle financeiro, executivo e projetual. Sendo assim, pôde-se 
concluir que o BIM tem grande destaque no cenário atual da engenharia e apresenta diversas 
vantagens em comparação ao sistema tradicional, que podem ser aproveitadas em cada etapa 
de sua implantação e otimizadas com o emprego da integração em seu processo. 

 
Palavras-chave: Colaboração. Compatibilização. Metodologia. Processos. 

 
 

INTEGRATION OF PROJECTS USING THE BIM PLATAFORM  
 

ABSTRACT  
 

The Building Information Modeling – BIM lives its greatest moment in the Brazilian territory, 
with a vast collection of manuals, notebooks, articles, books, norms and decrees being 
produced. Its importance is fundamental and it is crucial to have knowledge about the 
platform requirements and what it can provide. The integration process aims to unite the areas 
involved in designing engineering projects in order to create a more promising collaborative 
environment for development. Based on the references, the present article focus on the 
concepts of the methodology, as well as its applications in the construction, where can be 
observed the complexity  that can be explored in its evolution of levels, evolved in an 
organized way in a team and generating benefits throughout the stages. Several initiatives are 
being taken and several countries have already adhered to their use mainly in the public 
sphere, noting their high efficiency and increased productivity, as well as a greater financial, 
executive and design control. Thus, it can be concluded that BIM has a great prominence in 
the current engineering scenario and presents several advantages compared to the traditional 
system, which can be used at each stage of its implementation and optimized with the use of 
integration in its process. 
 
Keywords: Collaboration. Compatibilization. Methodology. Processes. 
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1. INTRODUÇÃO   

Os projetos de engenharia civil vêm evoluindo com o passar dos anos, no que se trata 

de tecnologia, assim como foi a evolução das pranchetas de desenho para a ferramenta gráfica 

de computação. Foram implementadas melhorias e inovações aos softwares como a 

modelagem em 3D, possibilitando maior integração dos elementos como conhecemos. Foi 

então que surgiu o Building Information Modeling – BIM, o qual contextualiza, detalha e 

coloca informações em cada elemento do projeto, possibilitando, ao final da modelagem, 

obter várias vantagens que podem ter grande valor em todas as áreas da engenharia.  

A apresentação do BIM, no Brasil, ultimamente, tem gerado muitas discussões acerca 

da determinação do governo federal, que decretou incentivos para a disseminação da 

ferramenta, e que, posteriormente, pretende tornar obrigatório em obras públicas, sendo de 

suma importância o enquadramento social e histórico para a aplicação. 

Como é uma plataforma que pode abordar várias áreas da engenharia e até outros 

ramos, desde o proprietário, mão de obra e profissional, há de ser explicado até onde vai essa 

aplicação e até onde pode chegar, visando o melhor aproveitamento da ferramenta. 

Para que os profissionais e empresas estejam cientes da realidade dos requisitos que 

levará até a total adequação, é preciso fazer o levantamento da complexidade teórica, as 

particularidades das etapas e nível de profundidade de conhecimento acerca dos objetivos 

estipulados pelos envolvidos.  

Não apenas pela adequação obrigatória imposta pela empresa ou governo, o sistema 

amplo do BIM traz diversas vantagens, com relação à “antiga” metodologia de trabalho, que 

são muito bem vistas por vários interessados e que servem de incentivo para a difusão da sua 

utilização. 

Com a utilização da ferramenta, vários erros de projeto que antes não eram vistos ou 

que sofriam alterações – e por diversas razões não eram corretamente compatibilizados e por 

fim executados erroneamente – serão minimizados ou eliminados em função da possibilidade 

de trabalho integrado com todos os profissionais envolvidos em um único projeto, o qual 

alerta figurativamente e estatisticamente as interações de cada elemento do projeto. 

Apresentar como funciona o sistema de integração entre os projetos, utilizando a 

modelagem BIM, explorando as áreas de influência que podem ser abrangidas, o processo de 

gerenciamento, e mostrar que a implantação pode trazer melhorias da qualidade nos projetos e 

obras para o país. 
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2. DESENVOLVIMENTO   

2.1.  CENÁRIO ATUAL  DO BIM  NO BRASIL  

Atualmente, como no Brasil o BIM ainda é recente, muitas empresas e profissionais 

estão aprendendo a utilizar essa ferramenta e, como consequência disso, tem-se a visão 

errônea de que é apenas um “software de modelagem 3D”, o que suprime o potencial e as 

diversas possibilidades que podem ser atingidas a partir da metodologia correta 

(MANZIONE, 2018).  

Trabalhar com o BIM é um processo colaborativo, no qual todas as equipes farão parte 

no desenvolvimento do empreendimento desde seu início até seu fim, cada um com sua 

função, seja de maior importância ou pequena – a contribuição se faz necessária para o 

melhor planejamento, controle e execução da obra. Desde equipes dos projetos arquitetônico, 

estrutural, elétrico, hidráulico, gás, ar-condicionado, lógica e demais especificidades de cada 

obra, além da equipe de execução e até mesmo os colaboradores em obra, todos poderão fazer 

parte do sistema integrado (COLLABO, 2018). 

A figura 1 demonstra as etapas que podem ser contempladas em projeto com BIM. 

 

Figura 1 – Processo de modelagem da informação da construção 

 
Fonte: adaptado de Negri (2017). 
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Recentemente, no Brasil, foi publicado o Decreto nº 9.377, de 17 de maio de 2018, em 

que se institui a disseminação de estratégias para difusão do BIM no país, tais quais: 

I – difundir o BIM e seus benefícios;  

II – coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM;  

III – criar condições favoráveis para o investimento, público e privado, em BIM;  

IV – estimular a capacitação em BIM;  

V – propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e as  

contratações públicas com uso do BIM;  

VI – desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos para adoção do BIM;  

VII – desenvolver a Plataforma e a Biblioteca Nacional BIM;  

VIII – estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao 

BIM; 

IX – incentivar a concorrência no mercado por meio de padrões neutros de 

interoperabilidade BIM. 

 

Além das estratégias, foi instituído o Comitê Gestor da Estratégia BIM BR, o CG-

BIM, que ficará responsável por implementar e gerenciar ações para o fomento da estratégia, 

elaborar o plano de trabalho com o cronograma anual com ações prioritárias, atuar entre os 

programas, projetos e iniciativas dos órgãos e entidade públicas para que os contratos e 

execuções das obras sejam coerente. Em vistas da harmonização e a fim de promover a 

eficiência energética e sinergia entre as ações, o comitê deve promover o compartilhamento 

de informações e análise do impacto das iniciativas nos setores relacionados ao BIM, além de 

acompanhar e avaliar periodicamente os resultados obtidos pela estratégia e, quando 

solicitado, subsidiar as atividades de articulação e monitoramento de programas do governo 

(BRASIL, 2018). 

Em termos de relações, o comitê deve se articular com instâncias similares de outros 

países, estados, municípios e distrito federal, além dos termos e regulamentos que devem ser 

elaborados, a atualização periódica da estratégia, opinar sobre os temas relacionados e expedir 

recomendações necessárias para o seu exercício (BRASIL, 2018). 

Toda essa regulamentação entrou em vigor e o comitê já começou a disseminar o BIM 

BR pelo país, várias prefeituras já estão se preparando para o processo de adequação, 

aprendizado, aquisições e atualizações. É importante salientar que não é uma implantação 

imediata, teremos um período para adequação gradual para que seja imposta e cobrada sua 
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obrigação e utilização nas obras públicas, porém, quem antes começar mais se beneficiará, 

terá mais tempo para se organizar e aproveitar das vantagens da metodologia aplicada 

(BRASIL, 2018). 

O comitê estratégico do BIM BR, em seu caderno de apresentação, estipulou a 

implementação do BIM no Brasil dividida em 3 fases, sendo a primeira fase iniciando em 

janeiro de 2021 – com o objetivo de exigir que os projetos de arquitetura e engenharia das 

áreas de estrutura, hidráulica, AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e elétrica 

sejam elaborados na plataforma, extraindo documentos, quantitativos e análise de 

interferências para novas construções, ampliações ou reabilitações de grande interesse. Em 

janeiro de 2024 terá início a segunda fase e deve ter além das propostas da primeira fase, um 

envolvimento maior nas etapas da construção, abrangendo as áreas de planejamento 

executivo, orçamentação e deverão realizar o “as built”1, ou seja, levantar informações e 

atualizações da construção em tempo real. Na terceira fase, em janeiro de 2028, a exigência 

de sua utilização se torna obrigatória para as novas construções, ampliações e reabilitações de 

médio ou grande interesse, e deve contemplar as ferramentas de gestão e manutenção da 

construção pós-obra (BRASIL, 2018). 

 

2.2  NÍVEIS DO BIM 

2.2.1.  Nível de detalhamento 

O BIM tem como propósito unir todas as áreas envolvidas tanto na fase de projetos 

como na fase de execução, orçamentos, planejamento e controle pelos vários profissionais que 

fazem parte da equipe. O projeto é visto como um todo real, em que são inseridas informações 

técnicas, metodologia construtiva, cotação de preços, quantidades, etapas executivas, análise e 

ajustes em tempo real, medidas para cada adversidade, instruções, entre outras ferramentas 

que podem ser integradas. Utilizam-se as atribuições 3D, 4D, 5D, 6D, 7D ...nD, a fim de 

representar cada nível de detalhamento, para qual cada número adicionado simboliza uma 

ferramenta empregada (LEE et al, 2005). 

BIM 3D – Modelo Virtual 

• Modelo do entorno existente 

• Geometria tridimensional 

                                                           

1 “as built” é uma expressão inglesa que significa “como construído”. 
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• Logística, segurança e saúde 

• Fotorrealismo, animações e edições de vídeo 

BIM 4D – Planejamento físico da Obra 

• Simulação detalhada da construção 

• Simulação das fases de projeto 

BIM 5D – Orçamento 

• Obtenção dos quantitativos para estimação dos custos 

• Verificação de contratos mediante ao modelo de construção virtual 

• Método do valor agregado 

• Solução para pré-fabricação 

BIM 6D – Sustentabilidade 

• Análise energética conceitual 

• Análise energética detalhada 

• Certificação de edifício sustentável 

• Certificação LEED 

BIM 7D – Gerenciamento e manutenção 

• As built (como construído) 

• Estratégia do Ciclo de vida 

• Livro de manutenção do edifício 

• Manutenção do plano e suporte técnico 

• Informações sobre o arquivo BIM em troca formato digital (ZACCARI, 2018). 

A figura 2 representa cada nível de detalhamento e sua nominação. 

Figura 2 – Representação dos níveis de detalhamento 

 
Fonte: adaptado de Soubra (2018). 
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2.2.2  Nível de maturidade 

Com a implantação do BIM, é preciso termos conhecimento dos estágios de 

maturidade que a plataforma possui. É intangível obtermos o mais amplo e complexo nível 

em pouco tempo, necessita-se de certa paciência para o desenvolvimento das ferramentas.  

Basicamente são 4 níveis, segundo Khosrowshahi e Arayici (2012): 

• Pré-BIM ou estágio 0: Plataforma CAD (Computer Aided Design ou Desenho 

Assistido por Computador), desenhos feitos com linhas representativas impressas 

em pranchas e informações contidas em documentos. Muitas barreiras e muito 

suscetível a erros. 

• Estágio 1: é a transição do 2D para o 3D, nessa etapa o projeto se constitui de 

elementos reais, representações de objetos quantitativos e visualizações em 3D. 

Entretanto, neste nível as disciplinas ainda são separadas e os documentos finais 

continuam com os mesmos tipos de contrato e figurativo como o CAD. 

• Estágio 2: o modelo passa por uma evolução para a colaboração e 

interoperabilidade. O gerenciamento dos projetos se torna algo muito mais 

complexo e amplo, os integrantes das equipes partilham da mesma plataforma. No 

estágio 2, os requisitos para utilização de dados em BIM são fundamentais para a 

abordagem correta da maturação que ocorre. 

• Estágio 3: por último e mais completo, o estágio 3 é o qual realmente se há a total 

integração nos processos. A ideia do BIM é transmitida em tempo real, a interação 

dos integrantes é feita a todo momento e o fluxo de trabalho cada vez mais gera 

benefícios. Com as disciplinas unidas e trabalhando em conjunto, é possibilitado 

vários tipos de análises em cada nível do projeto e da construção. O avanço em 

relação aos dados e informações contidas em cada objeto neste estágio são 

significativamente altos, capacitando para obtenção de um projeto inteligente, 

aplicando estratégias das mais variadas, pensando no futuro daquela obra. 

As práticas pretendidas para a implantação e sua decorrente evolução devem ser 

previamente planejadas para poderem ser mensuradas as demandas e desafios que cada 

estágio irá enfrentar. Dessa forma, os objetivos e métodos de trabalho se tornam mais visíveis 

para o setor que promoverá um ambiente propício ao desenvolvimento da plataforma. Dentre 

as recomendações, a produção de relatórios para identificação das lições aprendidas e das 

áreas a serem aperfeiçoadas serve de estímulo e auxílio nas mudanças impostas que levam ao 

progresso na implantação e sua resultante eficiência (EUBIM, 2018). 
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A figura 3 representa a progressão dos níveis de maturidade em gráficos que sugerem 

os principais mecanismos implantados. 

Figura 3 – Representação dos níveis de maturidade 

 

Fonte: adaptado de Manzione (2016). 

 2.2.3 Nível de desenvolvimento  

Não confundindo com o estágio de maturidade ou com o nível de detalhamento, temos 

o nível de desenvolvimento ou o LOD (Level of Development), que é uma classificação criada 

pela AIA (Instituto Americano de Arquitetura) para organizarmos as fases do 

desenvolvimento na utilização do BIM. São 6 níveis (GOVERNO DE SANTA CATARINA, 

2014): 

• LOD 100: o ND 100 inclui elementos do projeto, como objetos 3D que são usados 

para estudos de massa. Esses elementos podem ser representados graficamente com 

um símbolo ou outra representação genérica. Devem ser suficientes para os estudos 

preliminares e conceituais, e orientativos para o planejamento do projeto. 

• LOD 200: no ND 200, os elementos conceituais são convertidos em objetos genéricos 

com a definição de suas dimensões básicas. Essa fase permite desenvolver o partido 

arquitetônico e demais elementos do empreendimento, definindo e consolidando as 

informações necessárias a fim de verificar sua viabilidade técnica e econômica. Esse 

conjunto possibilita a elaboração dos projetos legais. 

• LOD 300: no ND 300, os elementos do modelo são graficamente representados como 

um sistema específico, objeto ou conjunto em termos de quantidade, tamanho, forma, 

localização e orientação. 
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• LOD 350: no ND 350, os elementos genéricos são transformados para os elementos 

finais, com visão da construção e da identificação das interfaces entre as 

especialidades. Essa etapa permite consolidar claramente todos ambientes, suas 

articulações e demais elementos do empreendimento, com as definições necessárias 

para o intercâmbio entre todos envolvidos no processo. A partir da negociação de 

soluções de interferências entre sistemas, o projeto resultante deve ter todas as suas 

interfaces resolvidas, possibilitando a avaliação dos custos, métodos construtivos e 

prazos de execução. 

• LOD 400: esta etapa contempla o desenvolvimento final e o detalhamento de todos os 

elementos do empreendimento, de modo a gerar um conjunto de informações 

suficientes para a perfeita caracterização das obras/serviços a serem executadas, bem 

como a avaliação dos custos, métodos construtivos e prazos de execução. São 

elaborados todos os elementos do empreendimento e incorporados os detalhes 

necessários de produção, dependendo do sistema construtivo. O resultado deve ser um 

conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas 

e componentes do empreendimento. O modelo BIM nessa fase tem precisão acurada e 

informações completas para a execução da obra. 

• LOD 500: nesta etapa, tem-se o fim da gestão das fases de obra, e o fim da gestão das 

fases de projeto da edificação com a geração do projeto de “As Built” e manuais. 

Como podemos ver, o nível de desenvolvimento tem sua evolução de forma 

exponencial, cada nível é mais rico em detalhes e engloba mais etapas da construção e, para 

tanto, há uma maior confiabilidade no projeto final apresentado (GOVERNO DE SANTA 

CATARINA, 2014). 

A figura 4 representa graficamente os níveis de desenvolvimento apresentados com a 

descrição das etapas empregadas. 
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Figura 4 – Representação dos níveis de desenvolvimento 

 
Fonte: adaptado de Wenz (2017). 

2.3.  IMPLANTAÇÃO  NAS CONSTRUÇÕES 

2.3.1 Gestão 

Para termos uma gestão eficiente e com o melhor aproveitamento do emprego do BIM 

nas construções, os interessados devem se ater com grande importância para cada etapa de sua 

implantação. Em outros países a interferência do governo se mostrou de grande valor para o 

desenvolvimento nos setores construtivos, no Brasil tende a seguir a mesma linha, apesar do 

atraso em relação aos países aderentes, existe o lado positivo nisso, o qual é a atualização 

tecnológica tanto dos softwares que mundialmente estão sendo otimizados a cada ano como 

quanto às ferramentas de inovação na área da engenharia que auxiliam nas necessidades 

informacionais, operacionais e projetuais (MASOTTI, 2014). 

Os desafios para a implantação variam de acordo com cada empresa, entre as 

principais barreiras encontradas estão: a seleção de fornecedores, a forma de contratação, os 

métodos de entrega, especificações de materiais e os requisitos para prestação dos serviços. 

Por não dependerem exclusivamente dos proprietários e engenheiros, algumas soluções 

acabam se tornando mais caras e inviáveis, mas que podem ser adequadas pelo líder em 

gestão BIM com aprendizado dos profissionais, exigência de materiais qualificados, 

modificações contratuais e escolha ou educação dos prestadores de serviços (EASTMAN, 

2014). 

A complexidade da implantação do BIM exige técnicas estratégicas para ser realizada 

da melhor maneira, é de essencial importância que todos os profissionais envolvidos 

contribuam para o projeto. Suas diferentes áreas de atuação, opiniões e conhecimentos acerca 

do empreendimento sendo desenvolvido em cada etapa da obra é o que faz da integração um 
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processo colaborativo tão necessário. A comunicação e a coordenação dos fatores de gestão 

devem ser tidas com muita atenção para que não haja a confusão e consequente falha na 

cadeia do projeto (MANZIONE, 2013).  

2.3.2 Softwares 

Com a integração em equipe, é muito comum a vasta gama de softwares que cada 

profissional utiliza, alguns com ferramentas distintas que apenas aquele programa executa da 

maneira necessitada, outros que executam e que, posteriormente, podem ser inseridos ou 

vinculados a outros e há os programas que podem realizar funções diversas que os outros 

separadamente realizam. Sendo assim, a equipe para simplificar essa diversidade, pode fazer 

uma seleção das ferramentas mais utilizadas e padronizar as escolhas, facilitando as trocas de 

informações e arquivos (MANZIONE, 2013). 

Ao falarmos do BIM, um formato de arquivo muito utilizado é o IFC (Industry 

Foundation Class), que tem seu grande valor nas transições entre diferentes softwares. Para 

isso, ele funciona como um arquivo dividido em camadas. Em sua versão mais recente, temos 

o IFC 2x4, que consiste em 4 camadas, tais quais são: recursos; núcleo; elementos 

compartilhados ou de interoperabilidade; domínios. O arquivo IFC precisa que alguns dados 

sejam inseridos manualmente, o que pode ser um processo longo de acordo com a 

complexidade do projeto (MANZIONE, 2013). 

Entre os principais softwares de modelagem BIM, temos o Revit da Autodesk, o 

ArchiCAD da Graphisoft, o Allplan da Nemetschek e o AECOsim Building Designer, da 

Bentley Systems. No Brasil, o Revit e o ArchiCAD são os que mais se destacam, cada um 

com suas particularidades e vantagens, cabe à organização analisar qual melhor se adapta à 

estrutura da equipe (ROJAS, 2018). Além da modelagem, temos em compatibilização o 

Naviswork e o Solibri, que são responsáveis pela análise das interferências (GONÇALVES, 

2016). Existem os outros softwares de outras áreas que podem complementar o projeto em 

BIM, como os programas da suíte Office da Microsoft, programas de design gráfico, Google 

Earth, entre outros. 

A figura 5 demonstra alguns formatos de arquivos e softwares que podem trabalhar em 

conjunto com a interoperabilidade. 

 

 

 

 



12 

 

 

Figura 5 – Interoperabilidade dos softwares 

 
Fonte: Bracht (2018). 

2.4  VANTAGENS DE SE TRABALHAR  INTEGRADAMENTE 

Ao se trabalhar com BIM, temos aberta uma grande oportunidade de trabalho 

integrado, que irá nos proporcionar inúmeras vantagens, tanto em relação à produtividade 

quanto ao financeiro. É importante sabermos como as construtoras grandes e pequenas, 

multinacionais e prefeituras tirarão proveito dessa metodologia aplicada, para assim ser 

melhor mensurável e não cometer erros com a superestimação e consequente prejuízo 

decorrente de algum comprometimento errôneo por parte da mesma (GOVERNO DO 

PARANÁ, 2018). Segue posteriormente as suas vantagens. 

2.4.1 Menos erros 

Trabalhar com um projeto de forma corretamente integrada significa um projeto mais 

eficiente, que terá menos margem para erros, uma vez que haverá menos documentos, 

arquivos, softwares e versões diferentes já diminuiria bastante os erros cometidos por parte 

dos projetistas (KASSEM; AMORIM, 2015). Um exemplo disso seria a elaboração de projeto 

hidráulico prevendo tubulações onde no projeto estrutural feito por outro profissional se passa 

um pilar. 
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Além disso, havendo mais informação e mais complexidade no único projeto em 

questão, há uma melhor assimilação por parte dos profissionais acerca do que está sendo 

implantado, acrescentado e alterado. Caso haja algum conflito ou sugestão que interfira em 

outras áreas do projeto, basta uma consulta para sanar as dúvidas e tomar a melhor decisão 

evitando futuros problemas ou frustrações do tipo “poderia ter feito de outra maneira” e na 

pior das hipóteses, um problema que é passado para o consumidor final (COLLABO, 2018). 

2.4.2 Dados integrados 

Uma das maiores vantagens de se trabalhar com o BIM é a possibilidade de se ter toda 

a informação que será utilizada na obra inserida direto no projeto. Isso faz com que não seja 

apenas um desenho feito com linhas (2D) e nem só um desenho feito com objetos (3D), mas 

sim que tome a forma de ser exatamente o que irá se concretizar no mundo real, porém 

projetado no mundo virtual (MASOTTI, 2014).  

Esses dados podem constituir desde tipos de materiais, nomes, cores, finalidades, 

descrições, preço, especificações de resistência etc. até memoriais descritivos inteiros, prontos 

para apresentação à prefeitura, tabelas de quantitativos e orçamentos para cada elemento ou 

classe de elemento. Os dados incorporados ao BIM são simples de serem manipulados e é de 

acordo com a necessidade de cada projeto que determinará como eles serão utilizados 

(GOVERNO DO PARANÁ, 2018). 

Outro uso para a informação que é passível de integração remete às especialidades de 

áreas que utilizam cálculos com valores que podem ser obtidos diretamente no projeto. Hoje 

já existem softwares e plug-ins que permitem esse compartilhamento de informação nas 

diversas áreas que o compreendem (LIMA, 2016). Um exemplo disso é a análise de cálculo 

estrutural utilizando o Autodesk Robot a partir de elementos estruturais incorporados no 

modelo do Revit.  

2.4.3 Controle e logística  

Com toda a informação implantada no projeto, é possível realizar um planejamento 

preciso e real. Cada etapa da construção pode ser separada de acordo com a ordem que se 

pretende construir, além de poder ter uma visão mais ampla direta no projeto para definir o 

melhor cronograma. Os elementos no modelo, contando com especificações, áreas, volumes e 

valores, podem ser quantificados, com relação ao tempo de trabalho necessário para serem 

executados, estipulado o número de trabalhadores para executar tais tarefas e a metodologia 
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construtiva empregada (BARISON, 2015). 

Todo esse planejamento no BIM se torna facilmente alterável, ajustável e de controle 

em tempo real. Por exemplo, é possível alterar a quantidade de horas que um pedreiro deve 

trabalhar para executar uma parede, controlar as horas que ele realmente trabalhou e ajustar o 

cronograma com base no atraso ou adiantamento obtido (BARISON, 2015). 

Assim como a mão de obra, os recursos e materiais necessários para cada etapa podem 

ser trabalhados de forma inteligente e eficiente. As quantidades de materiais, os fornecedores 

e as datas previstas para demanda são integradas ao planejamento e ao projeto, organizando 

assim processos que o profissional teria que ir em busca no decorrer da execução, podendo 

haver contratempos, não obtendo o melhor preço ou a qualidade esperada (LIMA, 2018). 

2.4.4 Economia e redução de resíduos 

A grande vantagem do BIM, o maior motivo pelo qual se faz de suma importância o 

uso dessa plataforma, é a economia. De acordo com as estatísticas, é possível obter uma 

significativa redução nos custos de projeto e na obra como um todo com a implantação, seja 

no meio público ou privado, como podemos ver no caso do Reino Unido: 

O Reino Unido é visto como um líder BIM e implementou uma política de 
BIM em todo o governo com o objetivo de economizar 15% a 20% por cento 
em todos os projetos financiados pelo governo. Como resultado, de 2009 a 
2015, o BIM economizou quase 900 milhões de libras esterlinas aos 
contribuintes do Reino Unido, ou o equivalente em torno de $1 bilhão de 
dólares americanos (LYNCH, 2017). 

Fica muito claro quando vemos a proposta da plataforma, como a economia resulta e é 

determinante. Com um trabalho mais eficiente, consegue-se ter mais precisão nas quantidades 

e prazos, e mais além, podemos ainda vender o BIM como estratégia de marketing que não se 

faz apenas pelo nome, mas que realmente cumpre o que promete (MACEDO, 2017). 

O mercado está demandando a utilização do BIM e logo incorporadoras, fabricantes, 

construtoras, engenheiros e arquitetos serão selecionados pelos consumidores e pelo próprio 

ramo conforme os serviços disponibilizados. A plataforma digital vem ganhando o público e, 

mesmo com uma aplicação e cobrança maior no valor do investimento, a oferta do BIM se 

destaca e conquista o cliente pelas suas vantagens (MACEDO, 2017). 
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2.5 ALGUNS EXEMPLOS DA UTILIZAÇÃO DO BIM 

No Brasil, alguns estados e municípios já estão fazendo a exigência da utilização do 

BIM em licitações de obras públicas. O governo do estado de Santa Catarina foi inserindo aos 

poucos e de forma gradual a adoção da plataforma, iniciando com obras menores, de modo a 

colocar em prática os conhecimentos recentemente adquiridos pelos profissionais que não 

estavam acostumados. Os conceitos e costumes que são alterados tanto de quem trabalha com 

projetos, como de quem trabalha com a execução, tendem a ter uma certa resistência inicial, 

entretanto, são notórias as facilidades e todas as outras vantagens que o sistema nos traz, o 

que faz com que em pouco tempo sejam adequadas as metodologias. Para auxiliar nessa 

implantação por parte do estado, foi elaborado um caderno de apresentação de projetos BIM, 

no qual é descrito as recomendações, os padrões e orientações para com o desenvolvimento 

dos projetos que deverão ser utilizados (LIMA, 2016). 

No Paraná, após o decreto oficial de disseminação do BIM no Brasil, em 2018, 

tivemos a elaboração de seu próprio caderno de orientações para projetos utilizando tal 

metodologia, baseados em guias nacionais e internacionais e outros manuais. Adequando-se 

ao estado e estipulando as diretrizes objetivando o aprimoramento da qualidade nas obras 

públicas e de seu respectivo controle operacional e financeiro (GOVERNO DO PARANÁ, 

2018). 

Algumas empresas de grande porte também se fazem da exigência do BIM, como é o 

caso da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a Petrobras, o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e o Exército brasileiro, que tem por objetivo, 

realizar as obras públicas do vínculo militar. Já como grandes obras de licitações realizadas, 

temos a Escola Internacional de Curitiba/PR, a Ponte Urbana – Apucarana/PR, o LED (Life 

Essential Design) – Barra Funda/SP, a Estação Antártica Comandante Ferraz – Antártida, a 

reforma do edifício Joseph Gire “A Noite” – Rio de Janeiro/RJ, e Metrô de São Paulo – São 

Paulo/SP. 

Em países como Áustria, Bélgica, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Estônia, 

Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Itália, Lituânia, Holanda, Polônia, Portugal, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, Suécia, Reino Unido, entre outros, faz-se obrigatória a utilização do BIM 

nos projetos das obras de âmbito público. Como consequência dessa obrigatoriedade, a grande 

maioria das empresas construtoras desses países, na hora de contratar profissionais, requer o 

conhecimento e prática com a metodologia, sendo assim, o mercado seleciona com maior 

rigidez aqueles que não conhecem a plataforma (EUBIM, 2018). 
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2.6 NORMAS DA ABNT SOBRE O BIM 

Nos últimos anos, com a inserção que a plataforma BIM vem tendo no país, muito se 

faz necessária a normatização de vários parâmetros acerca da metodologia. Então, desde 

2010, são elaboradas as normas pela ABNT, para complementarem as informações e 

atualidades que vem surgindo em demasiada e que precisam ser regradas. 

As normas são:  

• ABNT NBR 15873:2010 – Coordenação Modular para Edificações 

• ABNT NBR ISO 12006-2:2010 – Construção de Edificação – Organização de 

Informação da Construção – Parte 2: Estrutura para Classificação da Informação 

• ABNT NBR 15965-1:2011 – Sistema de Classificação da Informação da Construção – 

Parte 1: Terminologia e Estrutura 

• ABNT NBR 15965-2:2012 – Sistema de Classificação da Informação da Construção – 

Parte 2: Características dos Objetos da Construção 

• ABNT NBR 15965-3:2014 – Sistema de Classificação da Informação da Construção – 

Parte 3: Processo da Construção 

• ABNT NBR 15965-7:2015 – Sistema de Classificação da Informação da Construção – 

Parte 7: Informação da Construção 

É importante que os profissionais se atentem e respeitem as normas para obter um 

resultado seguro de seus processos. O comprometimento para com o cumprimento das 

mesmas já é bem difundido e de amplo conhecimento entre os engenheiros no Brasil. As 

especificações impostas são estudadas a fundo antes de sua publicação, a fim de garantir que 

todas as funcionalidades e resultados esperados sejam atendidos. Sendo assim, quem não 

cumprir as normas está sujeito a sofrer as consequências penosas perante algum problema 

ocasionado pelo processo empregado (ONEDA, 2017). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Após demonstrar os fatores de integração nos projetos com a plataforma BIM, 

pudemos constatar que, hoje, há uma necessidade muito grande de se ter o conhecimento e 

aplicá-lo nas instituições. Além da futura obrigatoriedade imposta diante da estratégia 

decretada, é importante que os profissionais se atentem e se conscientizem das possibilidades 

que são fornecidas, alguns métodos serão mudados, todavia, terão maior controle das mais 
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diversas áreas. Trabalhando em um único conjunto integrado que une pessoas, projetos e 

processos, a colaboração se torna papel chave no desenvolvimento com a informação da 

construção e deve ser explorada para que se possa expandir as capacidades da plataforma. 

Baseando-se nas referências abordadas e com o detalhamento dos processos 

envolvidos na integração e implantação, podemos observar o quanto a área da construção está 

interessada na plataforma BIM, que apesar do atraso para adoção no Brasil, as instituições 

estão realmente empenhadas para adotarem o sistema.  

Com vários órgãos públicos, entidades e agências elaborando seus manuais, cadernos 

de orientações, normas e regulamentações, o país já possui um grande acervo para uma boa 

implantação no geral. Os benefícios são visíveis e altamente almejados para todo o setor da 

construção, entretanto, há de se ter uma evolução gradual entre os níveis de detalhamento, 

maturidade e desenvolvimento para que se possa usufruir dos resultados esperados. 

Com tantos pontos fracos da engenharia tradicional sendo transformados pela 

plataforma, fica claro a cobrança para a sua disseminação e utilização, que além de gerar 

economia com a diminuição de erros construtivos, temos uma economia financeira real pelo 

menor resíduo gerado e menor tempo de obra, otimizado graças ao BIM. E não podemos 

deixar de falar da organização que utilizar a plataforma de forma integrada nos traz em um 

ambiente de trabalho colaborativo – as ações relativas ao projeto tendem a ser tomadas com 

os dados mais atualizados e repletos de informações possíveis, dando aos envolvidos uma 

maior área de abrangência acerca do que está sendo desenvolvido. 

 

4.  CONCLUSÃO 

Analisando os parâmetros apresentados, podemos concluir a enorme importância que 

o BIM possui no momento em que vivemos, tanto no Brasil como no mundo. É uma 

plataforma que está sendo inserida no mercado como uma total inovação na maneira como 

pensamos a engenharia, os projetos e a construção no geral para melhorá-las. A informação da 

construção é uma necessidade principalmente nas obras públicas, que pode trazer mais 

transparência e precisão dos gastos, além de controlar cada etapa com diversas ferramentas 

que, sem o processo de integração e do BIM, ficariam avulsas no computador de algum 

profissional ou em uma cópia impressa que já poderia estar desatualizada. As mudanças são 

algo que é muito comum de encontrarmos nos departamentos de projetos e de engenharia, elas 

acontecem o tempo todo, seja na elaboração do projeto, na compatibilização ou na obra. Para 
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lidarmos com isso da melhor forma possível, hoje temos a plataforma BIM e o processo de 

integração, gerando muitos pontos positivos em todos os aspectos. 

Ainda há certa resistência da velha guarda da construção para adotarem a plataforma, 

seja por ser um processo lento, que necessita de aprendizado, experiências, dedicação e 

evolução ou pelo gasto inicial que além de softwares e treinamentos, podem diminuir o 

rendimento da equipe. Porém é possível colher os frutos dessa implantação em cada fase que 

se encontra e quanto mais se avança, mais se obtém. Sem dúvida o profissional que não 

souber ou não estiver disposto a trabalhar com a plataforma será selecionado futuramente, 

podendo perder muito mercado e ficar atrás da concorrência que cada vez mais avança. 
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