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UTILIZAÇÃO DE REALIDADE AUMENTADA PARA CONSTRUÇÕES EM 

 WOOD FRAME 

 

 

Alex Prado Junior 

 

RESUMO 

 

O presente estudo objetiva discutir as facilidades trazidas com a inclusão das novas tecnologias 

na construção civil. Dentre as muitas possibilidades de uso da tecnologia da informação na 

construção civil, explicou-se nesse estudo a realidade aumentada aplicada a projetos wood-

frame. Para tanto, como metodologia, emprega-se a revisão de literatura em livros e artigos que 

abordam o tema em análise. Foi visto que a realidade aumentada realmente ajuda a executar os 

projetos wood-frame com mais precisão, coletando dados na altura, largura e profundidade de 

montagens em madeira. Ao final do estudo, conclui-se que o uso da Realidade Aumentada não 

apenas ajuda a evitar erros, mas também aumenta a produtividade. Ao selecionar a solução ideal 

para um painel wood-frame, a visualização 3D ajuda os trabalhadores a montar os painéis de 

forma precisa e correta. 

 

 

Palavras-chave: Construção Civil. Tecnologias. Realidade aumentada. 

 

 

USING INCREASED REALITY FOR CONSTRUCTIONS IN 

  WOOD-FRAME 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to discuss the facilities brought with the inclusion of new technologies 

in civil construction. Among the many possibilities of use of information technology in civil 

construction, the increased reality (RA) applied to wood-frame projects was explained in this 

study. Therefore, as a methodology, the literature review is used in books and articles that deal 

with the topic under analysis. It has been seen that increased reality really helps to execute 

wood-frame designs more accurately by collecting data on the height, width, and depth of wood 

mounts. At the end of the study, it is concluded that the use of Increase Reality not only helps 

to avoid errors, but also increases productivity. By selecting the ideal solution for a wood-frame 

panel, 3D visualization helps workers assemble panels accurately and precisely. 

 

 

Keywords: Construction. Technologies. Increased reality. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao longo dos anos, o cenário da Construção Civil vem se transformando, atingindo 

patamares cada vez mais elevados de qualidade. Assim, no panorama desta evolução, a 

inovação tecnológica de uso de materiais e técnicas construtivas tem se mostrado essencial para 

suprir demandas atuais. O processo de evolução da tecnologia está cada vez mais intenso e 

rápido, englobando todo o setor; porém, no Brasil, nos estágios iniciais de uma obra, tal 

evolução é vista, mas tem como déficit uma grande monopolização e estabilização referente à 

sua execução.  

Independentemente da atividade desenvolvida, o mercado se torna gradativamente mais 

competitivo e o cliente cada vez mais exigente. Essa nova ordem preconiza agilidade, 

flexibilidade, qualidade, desempenho e soluções acertadas como respostas às necessidades dos 

consumidores. Além disso, se torna fundamental para sobrevivência dos negócios e do setor. 

O presente estudo tem como objetivo discutir as facilidades trazidas com a inclusão das 

novas tecnologias, como a Realidade Aumentada, voltada para um método relativamente novo 

na construção civil brasileira: o wood frame. Para a realização dessa pesquisa, optou-se pela 

revisão de literatura em livros e artigos que debruçam sobre o tema em análise. 

Ambientes que simulam a realidade, como Realidade Virtual e Realidade Aumentada, 

aceleram a concretização de projetos em diversas áreas do conhecimento, bem como o estudo 

da viabilidade de novos projetos, pois analisa alternativas sem utilizar equipamentos reais em 

todo o estudo. Desta forma, os sistemas de simulação tornam-se cada vez mais importantes, 

uma vez que permitem que novas ideias sejam testadas, com a intensão de verificar a existência 

de problemas e corrigi-los com maior rapidez.  

Sob o ponto de vista do desenvolvimento, sistemas de simulação da realidade passam 

pelos mesmos processos de construção que qualquer outro tipo de software. Existem 

ferramentas de apoio específicas para geração de ambientes virtuais e objetos tridimensionais, 

como as APIs (Application Programming Interface) ARToolKit, NyarToolkit e FLARToolkit, 

VirTraM, GIS2R e “Look!” (DIAS et al., 2013). Porém, a maioria destas ferramentas não são 

fáceis de serem utilizadas, focam na resolução de problemas específicos de uma determinada 

área, para um determinado propósito ou, ainda, exigem conhecimento especializado de uma 

linguagem de programação. Isto, na maioria das vezes, dificulta a reutilização de modelos de 

um projeto em novos projetos. 

Aplicações de ambientes virtuais fornecem ao usuário a possibilidade de interação com 

o ambiente e seus elementos em tempo real, através da utilização de equipamentos especiais, 
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como sensores, motores, marcações, óculos para visão tridimensional e outros. Para que a 

interação aconteça, também é necessário conhecimento a respeito do padrão de funcionamento 

e da programação destes equipamentos para que possam ser integrados ao sistema. Outras 

dificuldades estão relacionadas ao uso de técnicas de visão computacional, tratamento gráfico, 

identificação de deformação de objetos, colisões, monitoramento das interações dos usuários, 

tudo isto em tempo real. Estas características do software tornam, portanto, o processo de 

desenvolvimento complexo.  

Com relação às etapas de desenvolvimento, uma atividade comum nos projetos de 

software é a modelagem do software. Através dos modelos, o desenvolvedor procura 

representar o sistema que será construído através de abstrações, de acordo com levantamento e 

análise de requisitos. 

O sistema wood frame tem sido introduzido no país de forma maior e mais importante, 

contudo, ainda não existe um repertório de componentes nacionais que sejam desenhados para 

uso específico neste sistema. A utilização de esquadrias comerciais, por exemplo, traz um 

desafio quando aplicadas em painéis de wood frame. Sobretudo no que diz respeito à 

estanqueidade entre dois elementos com características diferentes, o estudo do comportamento 

da interface passa a ser um requisito primordial para o sucesso e a disseminação do sistema. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este item demonstra o embasamento teórico do artigo, o qual explica-se as facilidades 

experimentadas pelo setor de construção civil em face à realidade aumentada. Assim, inicia-se 

esclarecendo sobre o que é realidade virtual; em seguida, define-se acerca do wood frame; e, 

por fim, a Realidade Aumentada aplicada a projetos wood frame. 

 

2.1 REALIDADE VIRTUAL  

 

Algumas tecnologias vistas em filmes e livros de ficção científica acabaram se tornando 

realidade com o avanço das tecnologias reais. Este fato se dá, principalmente, com o 

aprimoramento dos recursos computacionais, alcançados ao longo dos anos através do trabalho 

de pesquisadores, cientistas, engenheiros, etc., que buscam criar soluções que auxiliem na 

resolução de problemas e/ou execução de tarefas realizadas pelo homem.  
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Robôs, máquinas capazes de tomar decisões por conta própria, detentoras de inteligência 

artificial (Artificial Intelligence-AI), mundos imaginários onde pessoas interagiam com 

personagens animados (Virtual Reality-VR) ou animações que saiam de um mundo fictício para 

mundo real e são passíveis de interação com pessoas e/ou outros elementos reais (Augmented 

Reality-AR) e muitos outros, são exemplos de tecnologias que saíram da ficção e são 

empregadas em diversas áreas do conhecimento (DIAS et al., 2013). 

A Realidade Virtual-RV é uma destas tecnologias que é utilizada em vários setores, 

como na medicina, aviação, eletrônica, química, indústrias automotivas, exploração de 

petróleo, engenharia e várias outras (NETTO et al., 1998). Dentre os propósitos de sua 

utilização, destaca-se a possibilidade de analisar processos, projetar produtos, avaliar designer 

e ergonomia, realizar treinamentos, auxiliar na tomada de decisões e várias outras 

possibilidades. 

Para Aukstakalnis e Blatner (1992), a realidade virtual é uma forma de visualizar, 

manipular e interagir com computadores e dados extremamente complexos. Segundo Kirner 

(1997), é uma técnica avançada de interface, na qual o usuário pode realizar imersão, navegação 

e interação em um ambiente sintético tridimensional gerado por computador, utilizando canais 

multissensoriais.  

A experimentação de envolvimento no ambiente virtual pode ser percebida de forma 

imersiva e ou não imersiva. A realidade virtual imersiva é aquela em que o usuário não percebe 

os estímulos externos ao ambiente de realidade virtual, pois os seus principais sentidos, como 

a visão e a audição, são incitados pelos dispositivos de saída. Já a realidade virtual não-imersiva 

utiliza apenas parte dos sentidos do usuário, possibilitando, assim, que o ambiente externo 

influencie em suas percepções (SENA, 2011). 

Um exemplo de realidade virtual imersiva é alcançado através da utilização de um 

dispositivo chamado Cave Automatic Virtual Environment (CAVE), uma espécie de cômodo 

em forma de cubo), onde imagens estereoscópicas sincronizadas são projetadas nas paredes, 

teto e piso; e, conjuntamente com estímulos sonoros, proporciona ao usuário a sensação de estar 

dentro da realidade artificial gerada por meio de processamento computacional (KIRNER, 

2004). O funcionamento de tal dispositivo pode ser observado na Figura 1 (página seguinte). 

 

 

 

 

 



7 

 

Figura 1 – Representação de uma CAVE 

 

                                                  Fonte: Tori, Kirner, Siscouto (2006) 

 

Outro exemplo de realidade virtual imersiva é o experimentado através da utilização do 

capacete ou óculos de realidade virtual. Tanto no CAVE como no capacete de realidade virtual, 

os usuários se valem de assessórios especiais e sensores para interagir com o ambiente 

virtualizado. A sensação de imersão pode ser melhorada com adição de dispositivos 

multissensoriais que estimulam outros sentidos, como o olfato e o tato (KIRNER, 2004). 

A realidade virtual não-imersiva é uma forma mais simples se ver um ambiente virtual. 

Esta pode ser experimentada, basicamente, através da utilização de monitores. Porém, a 

utilização de dispositivos que incitam outros sentidos, como a audição, pode introduzir algum 

nível de imersão nesta forma de percepção do ambiente virtual. Apesar da impossibilidade de 

uma imersão completa no ambiente virtual, este tipo de percepção de realidade virtual tem seus 

pontos positivos, como o baixo custo e a facilidade de uso, evitando as limitações técnicas e 

problemas decorrentes do uso de capacetes de realidade virtual (BOTEGA; CRUVINEL, 2009).  

Cada vez mais pesquisadores utilizam a potencialidade da realidade virtual em diversas 

áreas do conhecimento para diversos fins, a versatilidade e multidisciplinariedade sempre 

garantem avanços ao universo da realidade virtual. Um exemplo disto são as soluções utilizadas 

pela indústria da construção civil na montagem de paredes wood frame. 
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2.1.1 Realidade aumentada - RA 

 

Para entendimento do funcionamento da realidade aumentada, é importante ater-se à 

uma forma mais ampla de entendimento da realidade, a Realidade Misturada, representada na 

Figura 2. 

 

Figura 2 – Ambiente de Realidade Misturada 

 

Fonte: Tori e Kerner (2006) 

 

A realidade misturada é dividia em Interface do Mundo Real Adaptado e Interface do 

Mundo Virtual Adaptado, sendo a realidade aumentada um caso particular da realidade 

misturada, assim como a virtualidade aumentada; porém, a realidade aumentada é o termo mais 

utilizado de maneira mais ampla (TORI; KERNER, 2006).  

A realidade aumentada usa técnicas computacionais que geram, posicionam e mostram 

objetos virtuais inseridos no ambiente real, enquanto a virtualidade aumentada usa técnicas 

computacionais para capturar elementos reais e reconstruí-los, como objetos virtuais realistas, 

colocando-os dentro de mundos virtuais e permitindo sua interação com o ambiente. Em 

qualquer dos casos, o funcionamento do sistema em tempo real é uma condição essencial 

(TORI; KERNER, 2006). 

Um exemplo da aplicação da realidade aumentada em obras de construção pode ser visto 

no projeto realizado pela Rossi Residencial, o qual resultou em um registro no livro dos recordes 

(Guinness Book of World Records) do maior marcador de realidade aumentada do mundo 

(ROSSI, 2010). A empresa criou um marcador do tamanho aproximado de um campo de 

baseball (aprox. 900m²) e o dispôs no local onde o empreendimento seria construído (Vitória, 

Espírito Santo). Os clientes eram levados de helicóptero, sobrevoavam o marcador e, com 

auxilio das técnicas de realidade aumentada, viam a construção entre meio as demais 

construções existentes, como se a mesma já estivesse finalizada; assim, podiam apreciar os 
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detalhes arquitetônicos da construção. A Figura 3 (abaixo) apresenta a visão do marcador 

(esquerda da imagem) visto sem os equipamentos supracitados e também o prédio ao qual os 

clientes puderam enxergar através desta tecnologia. 

 

Figura 3 – Marcador criado para visualização (esquerda da imagem) e Prédio 3D visualizado 

durante sobrevoo (direita da imagem) 

 

 

Fonte: Rossi (2010) 

 

 

 

2.2 SISTEMA WOOD FRAME 

 

Atualmente, o wood frame é um sistema construtivo formado por uma estrutura interna 

de peças de madeiras solidarizadas por chapas, formando o conjunto estrutural. Os painéis 

podem ser simples ou duplos, com espessuras diferentes. As composições são inúmeras, com 

características individuais específicas. A figura 4 (página seguinte) ilustra este conjunto de 

forma a deixar mais claro onde cada item é alocado em um painel de parede deste sistema. 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Figura 4 – Representação de parede wood frame 

 

Fonte: Tecverde (2014) 

 

Conforme diretriz do SINAT nº005, “sistema construtivo cuja principal característica é 

ser estruturado por peças de madeira maciça serrada com fechamento em chapas delgadas”.  

Reis (2006, p.18) acrescenta que “[...] os profissionais da construção civil precisam 

desenvolver e ampliar o conhecimento sobre os materiais, as técnicas e tecnologias, de modo a 

promover a racionalidade de seu uso”. 

O Canada Mortgage and Housing Corporation – CMHC (2013), sobre as edificações de 

wood frame, estabelece características qualitativas, a fim de garantir o perfeito funcionamento 

das esquadrias, além de estabelecer fatores de desempenho. São eles: custo, garantia, 

desempenho energético, coeficiente de ganho de calor solar, adequadas a cargas climáticas 

locais (estanqueidade, impermeabilidade e resistência ao vento) e resistente ao arrombamento. 

Na mesma norma são estabelecidos outros fatores para as diretrizes construtivas para a 

instalação das esquadrias. O enquadramento do vão deve estar acabado e a cobertura concluída. 

As esquadrias devem chegar na obra somente em tempo de instalação a fim de evitar 

armazenamento longo no local. Casos entregues no início da obra, deve-se obedecer às 

recomendações de armazenamento com segurança, em posição vertical, em nível, em ambiente 
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seco, embaladas e rotuladas, livres de qualquer agente que cause danos. Antes de iniciar a 

instalação, é necessário rever as instruções do fabricante, materiais e ferramentas adequadas.  

Em contrapartida, para a boa instalação da esquadria, é necessário ter cumprido algumas 

etapas que a precedem. Além disso, deve-se aplicar a membrana de revestimento impermeável 

de modo a formar um plano de proteção ao longo do perímetro da esquadria. Posteriormente a 

estes processos, inicia-se a instalação, com o posicionamento da esquadria em nível e prumo 

dentro do vão luz. A instalação de modo incorreto pode resultar em problemas. Para isso, é 

fundamental selarem-se as bordas de modo a dar estanqueidade e permitir o escoamento da 

água. O isolamento ao ar igualmente se faz necessário para manter a conservação de energia de 

dentro da edificação (MOCH, 2009). 

A construção civil na atualidade possui vários desafios a serem superados, entre eles 

pode-se citar: a carência de moradias, a produção de edificações mais econômicas, o 

melhoramento das técnicas construtivas, a racionalização e a industrialização dos processos e, 

principalmente, a qualidade final da edificação. A baixa qualidade da edificação, na maioria 

das vezes, acarreta o surgimento das patologias (FIGUEROLA, 2014). 

Conceitualmente, as patologias das construções são falhas que aparecem durante a 

execução ou após a construção do edifício, por diversos motivos, tais como: falhas estruturais, 

inadequação ou ausências de projetos, mão de obra desqualificada, entre outros fatores. 

Entretanto, mesmo com a evolução das técnicas de projeto e execução, desde os sistemas 

construtivos até a industrialização dos processos, nota-se que ainda são recorrentes as 

manifestações patológicas (FIGUEROLA, 2014).  

Alexandre (2008) comenta que as manifestações patológicas podem ser causadas por 

uma combinação de falhas no projeto, execução e serviços relacionados. Segundo Moch (2009), 

detalhes construtivos, principalmente os relativos às vergas, contra vergas e peitoril, também 

originam falhas, que estão muitas vezes relacionadas ao projeto ou execução. A maior parte das 

patologias resulta da falta de conhecimento do comportamento dos materiais ligados por 

interface. 

Figuerola (2014) destaca que cada material possui um coeficiente de dilatação térmica 

específica. Portanto, as condições de expansão e retração são diversas e, assim, deve-se ter 

cuidado em sua conexão; pois, sem as condições adequadas, podem-se gerar trincas e fissuras 

entre eles, o que, por sua vez, acarretará vazamentos e patologias decorrentes. As fissuras, 

possivelmente, são as falhas mais frequentes nas construções, e ocorrem em função da diferença 

dos coeficientes de dilatação dos materiais envolvidos, instabilidade da edificação, dilatação e 

contração, baixa qualidade de execução, entre outros. 
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A realidade aumentada pode auxiliar na mitigação dessas falhas. 

 

2.3 A REALIDADE AUMENTADA APLICADA AOS PROJETOS WOOD FRAME 

 

O método de construção de estrutura de madeira leve (Wood Frame), ou simplesmente 

enquadramento de madeira, combina um compromisso em relação ao ambiente com novas 

técnicas de construção. Cerca de 95% das residências nos Estados Unidos contam com a 

tecnologia citada, no entanto, no Brasil, sua adoção ainda é incipiente (MOLINA; CALIL 

JUNIOR, 2010), restrita à algumas regiões do país. O acolhimento de novas tecnologias de 

construção, como o enquadramento de madeira, depende do treinamento dos indivíduos para 

desenvolver e executar projetos que envolvam tais tecnologias. Por isso, é importante destacar 

que novas habilidades devem ser adquiridas e aplicadas ao trabalho (CUPERSCHMID; 

GRACHET; FABRÍCIO, 2015). 

Para os iniciantes, as dúvidas e as inevitáveis ocorrências de falhas na montagem do 

painel de madeira poderiam ser minimizadas com o auxílio da realidade aumentada. Como uma 

ferramenta para auxiliar a visualização, a realidade aumentada pode contribuir para a 

construção de edifícios com estrutura de madeira, pois exibe informações adicionais que 

permitem melhor compreensão e também orienta gradualmente a execução do 

projeto. Informações incorporadas em modelos virtuais podem ser usadas se conectadas aos 

elementos de construção reais e visualizadas em realidade aumentada. Dessa forma, a realidade 

aumentada pode fornecer uma visualização do procedimento de montagem de forma interativa, 

ao mesmo tempo em que exibe modelos sobrepostos ao mundo real. Ao permitir que os 

indivíduos sejam auxiliados no processo de montagem de edificações de estruturas de madeira, 

a tecnologia da realidade aumentada atuaria como um facilitador para a difusão deste sistema 

de construção. 

Como uma iniciativa para ensinar as pessoas sobre esse método de construção no Brasil, 

foi desenvolvido o aplicativo “montAR” (versão 2.0), o qual oferece um tutorial para auxiliar 

na montagem de um painel de parede com estrutura de madeira. Este tutorial é composto por 

uma parede modelada em um software BIM (Building Information Modeling) com uma 

visualização em escala real por realidade aumentada, acompanhada de instruções passo-a-passo 

do processo de montagem de áudio. O aplicativo foi desenvolvido para dois dispositivos móveis 

diferentes: smartphone e óculos inteligentes com sistema operacional Android. Os óculos 

inteligentes são um tipo de monitor óptico montado na cabeça (HMD) que integra câmeras com 

monitores de mãos livres (ALVAREZ CASADO et al, 2015). Como nos smartphones, os 
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óculos inteligentes já possuem o poder de processamento e um sistema operacional integrado, 

juntamente com tecnologia de rastreamento (geralmente GPS e controle de 9 eixos), bateria, 

memória, armazenamento, saída de áudio, captura e exibição de imagens e vídeos. Na figura 5 

(abaixo) conseguimos ver como este aplicativo funciona. 

 

Figura 5 – Interface app montAR 

 

 

 

Fonte: CUPERSCHMID, R et al. (2015) 

 

A realidade aumentada é uma tecnologia que combina elementos virtuais com o mundo 

real em tempo real. O Augmented Assembly é a aplicação da realidade aumentada em um 

ambiente ampliado na qual objetos virtuais são combinados com o mundo real para aprimorar 

a montagem de artefatos (NEE et al., 2012). Nos processos de montagem, dois ou mais objetos 

são unidos. O uso da realidade aumentada está sendo explorado para guiar as tarefas necessárias 

para montar partes de um artefato. Em um ambiente ampliado, partes físicas de um artefato, 

feedback real e conteúdo virtual são usados para auxiliar na montagem de artefatos planejados, 

permitindo os benefícios dos mundos físico e virtual. 
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Nos últimos cinco anos, inúmeras pesquisas foram conduzidas sobre o uso de realidade 

aumentada para auxiliar as tarefas de montagem. A realidade aumentada foi aplicada, por 

exemplo, em um sistema animado para melhorar o processo de montagem da construção (HOU 

et al., 2013) e em um modelo de estrutura de edifícios utilizando blocos de madeira para ensinar 

tópicos abstratos de construção e engenharia civil de maneira mais prática (SHIRAZI; 

BEHZADAN, 2015). 

Pesquisas que visam estudar tarefas de montagem normalmente adotam imagens planas 

como um marcador, a fim de usar tecnologias de rastreamento óptico. Esses marcadores são 

reconhecidos em tempo real e usados como um objeto de referência para sobrepor com precisão 

o conteúdo 3D virtual na exibição ao vivo da câmera. Os marcadores fiduciais são marcadores 

2D retangulares, com uma estrutura fixa e borda preta distinta, que pode ser detectada e 

rastreada com facilidade e robustez (KOCH et al, 2014). O marcador de imagem é uma imagem 

sem bordas arbitrária (contendo conteúdo visual suficiente), que pode ser detectada e rastreada 

de forma robusta. 

Algumas pesquisas exploraram a montagem com interações simples usando realidade 

aumentada (ONG; WANG, 2011; WANG et al., 2013, WANG; ONG; NEE, 2013). Nessas 

pesquisas, os usuários manipulam e montam componentes virtuais, os quais são projetados 

através de um HMD. Os objetos virtuais são manipulados pelo movimento da ponta do polegar 

e da ponta do dedo do índice (CUPERSCHMID; GRACHET; FABRÍCIO, 2015). O marcador 

é usado apenas para colocar o conteúdo virtual na posição correta. Outras pesquisas utilizam 

um mouse (HOU et al., 2013, HOU; WANG, 2013; HOU; WANG; TRUIJENS, 2015) e telas 

sensíveis ao toque (SHIRAZI; BEHZADAN, 2015) como mecanismo de controle. Seus estudos 

objetivaram a comparação entre manuais em papel e sistemas de realidade aumentada como 

orientação para a montagem de: um robô LEGO (HOU et al., 2013, HOU; WANG, 2013); um 

sistema de tubulação (HOU; WANG; TRUIJENS, 2015); e um modelo em escala de uma 

estrutura de edificação (SHIRAZI; BEHZADAN, 2015). 

O uso da realidade aumentada auxiliando a montagem nas atividades de construção civil 

ainda é limitado. No entanto, todas as pesquisas apresentadas lidam com modelos escalonados, 

o que facilita a manipulação. A pesquisa apresentada por Hou (HOU; WANG; TRUIJENS, 

2015) usou tubos de tamanho real para simular uma instância real. Mas, mesmo neste caso, 

tubos de PVC conectados via inserção foram usados em vez de soldar tubos de ferro 

(CUPERSCHMID; GRACHET; FABRÍCIO, 2015). 

A implementação de realidade aumentada pode não ser adequada para todas as 

aplicações. Portanto, é importante identificar quais aplicativos trariam benefícios significativos 
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para o desempenho do usuário em termos de facilidade de aprendizagem de novas tarefas, baixa 

taxa de erros e diminuição da carga de trabalho cognitiva. Além disso, é importante analisar os 

efeitos do uso prolongado dos dispositivos e, a partir disso, desenvolver uma interface altamente 

interativa, eficiente e customizada para cada aplicação, para que o usuário fique satisfeito, 

reconheça as vantagens da nova tecnologia e concorde em adotá-lo na execução de seus 

trabalhos (NEE et al., 2012). 

 

 

3 DISCUSSÃO 

 

Dado que o setor de Arquitetura, Engenharia e Construção é o setor industrial mais 

antigo que se conhece, não é surpresa que tenha sido lento em adotar a tecnologia emergente. O 

mais surpreendente é que ainda há desafios a enfrentar quando se trata de lidar com o básico. 

Isto, segundo Nee et al. (2012), ocorre porque: 

 A comunicação e o planejamento do projeto permanecem descoordenados entre o 

campo e o escritório; 

 Contratos geralmente não incluem ações alocadas para inovação e P&D (pesquisa e 

desenvolvimento); 

 A má organização e os processos de tomada de decisão não têm a velocidade de resposta 

necessária, e as abordagens da cadeia de suprimentos ainda estão por trás de outros 

setores. 

No entanto, para uma ampla adesão à TI (tecnologia da informação), ainda é preciso 

considerar o fato de que a maioria das tecnologias digitais emergentes que fornecem resultados 

significativos a longo prazo precisam de investimento inicial, mesmo que inovações como a 

realidade aumentada possam trazer benefícios para o canteiro de obras imediatamente (WANG 

et al., 2013). 

Em Construção, os gastos com P&D e TI estão muito aquém de outros setores: menos 

de 1% das receitas para P&D, comparado a 3,5-4,5% para as indústrias automobilística e 

aeroespacial, e 8% no setor de telecomunicações. Os mesmos números se aplicam à alocação 

de recursos de TI (KOCH, 2014). 

Assim, é importante começar a lançar olhares sobre as novas tecnologias como forma 

de obter maior qualidade e menores custos na construção civil (HONG; WANG, 2011). 

Referente à tecnologia de interesse a este estudo, dentre os benefícios da realidade 

aumentada na construção civil, citam-se: menor tempo de inatividade, já que a RA permite 
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executar a garantia de qualidade imediatamente; nenhuma perda de detalhes cruciais durante a 

conversão, incluindo comunicações remotas entre design e equipes no local; menor retrabalho 

e custos de tempo de inatividade; e maior produtividade (CUPERSCHMID; GRACHET; 

FABRÍCIO, 2015).  

Ademais, os fones de ouvido de RA utilizados nas montagens de projetos wood frame 

são ferramentas fáceis de usar, os quais permitem um processo de construção mais rápido, uma 

melhoria drástica nas medidas tradicionais de fita e nas estações totais (CUPERSCHMID; 

GRACHET; FABRÍCIO, 2015). 

Ao transformar as instruções de trabalho tradicionais baseadas em papel em instruções 

inteligentes (instruções praticamente sobrepostas em objetos físicos ao usar um fone de ouvido 

de realidade aumentada ou qualquer dispositivo móvel), os usuários são imersos em imagens 

tridimensionais, animadas e intuitivas geradas por computador, posicionadas no topo do mundo 

real. 

Os benefícios das instruções inteligentes são: menores custos de treinamento, melhor 

qualidade de materiais de instrução, além de permitir que os trabalhadores desempenhem suas 

funções mais rapidamente e sem erros. 

Estudos recentes mostram que o principal domínio de construção para aplicações em 

realidade aumentada é o setor da construção civil, seguido de infraestruturas e rodovias. O 

propósito de usar essa tecnologia pode ser diverso. Da monetarização à detecção de erros, 

avaliação de modelos, atualização e validação para tarefas de infraestrutura tais como: 

dimensionamento de locais, escavações, geometria, supervisão, planejamento ou controle.  

Assim, a realidade aumentada realmente ajuda a executar os projetos wood frame com 

mais precisão, coletando dados na altura, largura e profundidade de montagens em 

madeira. Isso significa usar a realidade aumentada em projetos de construção, incorporando 

todas as dimensões em modelos utilizáveis (CUPERSCHMID; GRACHET; FABRÍCIO, 

2015). Ao usar a realidade aumentada, muitas empresas usam drones para medições quase 

perfeitas do espaço. Em seguida, usando um modelo de construção ou modelo de computador 

da estrutura com uma medida precisa, os gerentes de projeto têm conhecimento de como esta 

será. Eles têm medições precisas do equipamento e de outras partes da construção, e podem ver 

como ele se encaixa no local de trabalho (NEE et al., 2012).  
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 4 CONCLUSÃO 

 

O setor de arquitetura, engenharia e construção é uma das indústrias com maior volume 

de informações, e todos os seus principais processos exigem ampla comunicação de dados entre 

as partes.  

As empresas de construção devem utilizar tecnologias de ponta para quebrar o ciclo de 

improdutividade e atingir as metas de qualidade, custo e cronograma dos projetos de 

construção. Aqui, o uso da realidade aumentada na construção civil está prestes a se tornar o 

principal facilitador da transformação da indústria, devido aos seus múltiplos benefícios 

práticos. No entanto, a mudança ainda está no horizonte: a TI já automatizou processos em 

muitos setores e mudou fundamentalmente a maneira como as empresas operam. Embora ainda 

haja uma série de obstáculos a superar (muitos, ultrapassados), os prognósticos sobre o uso 

da realidade aumentada na construção prometem grandes feitos: melhor eficiência do projeto, 

maior segurança do trabalhador e novas formas de projetar estruturas. 

A ideia de empregar uma “visão” ao vivo do ambiente circundante que pode ser 

aumentada por informações sensoriais geradas por computador já existe há algum tempo – mas, 

embora ainda não tenha atingido a indústria da construção, não está longe disso.  

Do exposto, conclui-se que essa união de avanços tecnológicos em fases distintas da 

produção de uma obra potencializa a produção com mais ergonomia e sustentabilidade, gerando 

um impacto positivo tanto no interno do empreendimento ao qual venha a ser levantado com 

tais tecnologias, quanto o externo do mesmo. Benefícios esses referentes a melhor planejamento 

de obra, maior aproveitamento de material, menor geração de resíduos, redução do tempo de 

construção dos empreendimentos, qualidade superior na produção. 
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