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RESUMO  
A Engenharia Civil vem buscando, cada vez mais, formas eficazes, seguras e econômicas para construir. Apesar 

do intenso avanço tecnológico das ferramentas de medição e mensuração, discrepâncias ocorrem no processo de 

cálculo em projetos de construção, isso se dá, por vezes, pela falta de comunicação entre projetistas e executores. 

Pensando na resolução de tais problemas, o Governo Federal instaurou o decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020, 

que tornou obrigatório, a partir de janeiro de 2021, o uso de tecnologia de modelagem de informação da construção 

(Building Informativo Modeling – BIM), visando tornar o processo de construção mais comunicativo, dinâmico e 

seguro. Assim, objetivou-se analisar os reais dados obtidos na aplicação de tal tecnologia, elucidando acerca dos 

seus reais resultados, considerando se a curva de aprendizado para o uso da tecnologia BIM é mais inclinada e 

considerando sua importância para a vida da edificação a longo prazo. Para alcançar o objetivo proposto, realizou-

se pesquisas bibliográficas, por meio do levantamento de artigos e pesquisas obtidos por intermédio de Periódicos 

Capes e Google Acadêmico por meio da utilização de palavras-chave. Além disso, analisou-se uma entrevista com 

questões, de caráter fechado Para  profissionais formados em engenharia e arquitetura que possuem empresa no 

setor da construção civil em Goiânia, relacionado á aplicação e à implementação de ferramentas de análise e 

execução de projetos no presente setor, foi utilizado  para realização da pesquisa  o google formulário  que é uma 

ferramenta de coleta de informações, desenvolvida pela Google e possibilita a coleta de dados e informações de 

forma democratizada por meio de questionários, o resultado da pesquisa está demonstrado em gráficos de setores 

que é onde as estatísticas são proporcional ás medidas dos ângulos . Por fim, atestou-se que o uso de tecnologias, 

como BIM, é de suma importância para o desenvolvimento de um mercado de construção civil mais veloz e eficaz, 

além de proporcionar um menor impacto econômico, pois diminui o desperdício de recursos. Palavras chave: 

Engenharia Civil. Tecnologia de modelagem. Modelagem.  

  

  
ABSTRACT 

Civil Engineering is increasingly looking for effective, safe and economical ways to build. Despite the intense 

technological advancest in  measurement tools, discrepancies still occur in the calculation process in construction 

projects, this is sometimes due to the lack of communication between designers and executors.Thinking about 
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solving such problems, the Federal Government introduced Decree  No. 10,306, of April 2, 2020, which made it 

mandatory, as of January 2021 the use of building information modeling technology (Building Informative 

Modeling - BIM), aiming to make the construction process more communicative, dynamic and safe. Thus, the 

objective was to analyze the real data obtained in the application of such technology, elucidating about its real 

results, considering whether the learning curve for the use of BIM technology is steeper and considering its 

importance for the life of the building in the long term. . To achieve the proposed objective, bibliographic research 

was carried out, through the survey of articles and research obtained through Capes Periodicals and Google Scholar 

through the use of keywords. In addition, an interview was analyzed with questions, of a closed nature, for 

professionals trained in engineering and architecture who have a company in the civil construction sector in 

Goiânia, related to the application and implementation of analysis tools and project execution in this sector, the 

google form was used to carry out the research, which is an information collection tool, developed by Google and 

allows the collection of data and information in a democratized way through questionnaires, the research result is 

shown in sector charts, which is where statistics are proportional to angle measurements. Finally, it was attested 

that the use of technologies, such as BIM, is of paramount importance for the development of a faster and more 

efficient civil construction market, in addition to providing a lower economic impact, as it reduces the waste of 

resources. Keywords: Civil Engineering. Modeling technology. Modeling. 
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INTRODUÇÃO  

  

A construção civil é um mercado que arrasta consigo o desenvolvimento da nação, 

movimentando uma quantidade significativa de valores, tanto no setor público quanto no setor 

privado, englobando uma diversificada gama de profissionais e intelectuais que desenvolvem 

métodos, técnicas e tecnologias que possibilitam, cada vez mais, a ampliação da segurança, da 

velocidade e da eficiência.   

Em um setor que é amplamente diversificado, a qualidade final entregue aos usuários de 

um “produto” é algo primordial e deve ser tratada com extremo rigor, ao passo que é de suma 

importância a aplicação de métodos, ao alcance do profissional, que garantam uma máxima 

qualidade e segurança, somada a uma garantia sólida dos resultados.   

Com a evolução computacional e o desenvolvimento de processadores cada vez mais 

velozes, hoje, profissionais de arquitetura e engenharia contam com cálculos cada vez mais 

rápidos e minuciosos. Entretanto, ainda assim ocorrem desvios de resultados, interferências e 

confusões em canteiros de obras, devido, em alguns casos, ao déficit ainda existente na 

comunicação entre projetistas e executores, que, de certa forma, se arrasta num conflito cultural 

há certo tempo.   

Dessa forma, a aplicação de ferramentas para a facilitação do entendimento de um 

projeto acelera os processos construtivos, insere uma abstração menos afastada do realismo e 

possibilita encontrar problemas que um simples corte e uma planta baixa não possibilitam 

identificar. Longe do simples foco de popularizar o banal uso dos modelos tridimensionais, o 

objetivo é atentar-se para a necessidade da compatibilização dos modelos construídos para um 

projeto e, com isso, a construção de algo seguro e econômico com menor fator de dispêndio e 

um alto grau de fidelidade ao resultado final, obtendo, assim, a entrega de um produto que 

atenda o máximo possível a necessidade do consumidor final, ou seja, algo seguro e econômico. 

Para tanto, realizará o correto papel atribuído ao engenheiro, qual seja o de planejar e resolver 

vertentes que envolvem um problema social.   

O Governo Federal colocou em vigor o decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020, que 

tornou obrigatório, a partir de janeiro de 2021, o uso de tecnologia de modelagem de informação 

da construção (Building Information Modeling – BIM), que proporciona o desenvolvimento de 

projetos mais comunicativos, dinâmicos e seguros, ao mesmo tempo que desenvolve modelos 

mais analíticos e apresentáveis a profissionais de diversos setores, gerando uma facilitação da 

obtenção de resultados mais significativos.   

Indo mais além, a aplicação das novas tecnologias propicia uma nova possibilidade de 

precificação de trabalho, que está, então, ligada com o nível de desenvolvimento e detalhamento 

de projeto, possibilitando uma análise projetiva mais simples, atentando-se primeiramente à 
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volumetria para, posteriormente, debruçar-se sobre uma análise projetiva mais robusta, na qual 

detalhamentos de uso e manutenção de uma edificação podem ser facilmente inseridos nas 

resultantes de projeto.   

A problemática abordada, portanto, pelo presente projeto, é: quais as facilidades e 

barreiras identificadas por pequenos e grandes empreendedores da construção civil ao 

implementarem as metodologias de análise multidimensional em seus projetos? A melhoria do 

processo criativo e produtivo do profissional é realmente palpável em relação ao investimento 

em conhecimento e tecnologia?  

Objetiva-se elucidar sobre o real resultado obtido por profissionais que implementaram 

tecnologias de desenvolvimento de projetos em múltiplas dimensões com tecnologia BIM e 

demonstrar o quanto as ferramentas que utilizam dessa tecnologia podem transpor o simples 

limite de uma modelagem 2D e 3D. Além disso, procura-se analisar se a curva de aprendizado 

para o uso dessa tecnologia é, de certa forma, mais inclinada, e qual a importância da 

implementação de metodologias de detalhamento para um leque temporal amplo em relação à 

vida de uma edificação.   

  

  

REFERÊNCIAL TEÓRICO  

As análises de pesquisas e obras de diversos autores a seguir têm o objetivo de embasar 

o desenvolvimento dos resultados objetivados.  

  

  

Tecnologia de modelagem de informação da construção – Building Information  

Modeling (BIM)  

  

De acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2018),  

  

o BIM (Building Information Model) que em português pode ser traduzido para 

“Modelo de Informação da Construção” não se trata de um software específico, e sim 

de um conceito de virtualização, modelagem e gerenciamento das atividades inerentes 

ao projeto/construção de obras de engenharia. O projeto, neste novo conceito, tornase 

muito mais próximo da obra real (virtualização dos elementos), facilitando a 

observação de possíveis inconformidades (erros de projeto, sobreposições, etc.). A 

representação planificada deixa de ser o meio para o desenvolvimento do projeto e 

torna-se um dos fins disponíveis de representação. (UFRGS - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2018, s/p).  

  

O conceito exposto vai de encontro ao pensamento popular que atrela a tecnologia BIM 

à ideia da existência do "software BIM", o que é observado como algo equivocado. Essa ideia 
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também está presente no que é citado por Thomé (2016), o qual aponta que além de se apresentar 

como uma tecnologia que rompe os limites do simples modelo bidimensional, aborda o termo 

como uma revolução tecnológica, a qual permite que usuários abandonem o planejamento 

limitado a mapas simples e comecem a projetar com uma tecnologia que permita o 

desenvolvimento mais realista e palpável.  

Thomé (2016) também chama a atenção para as possibilidades de colaboração que são 

fornecidas pela tecnologia BIM, que proporciona o desenvolvimento de diversas disciplinas de 

projeto de forma colaborativa entre profissionais de setores variados, aumentando a eficiência 

e o controle da qualidade do projeto. As possibilidades abertas pela colaboração influenciam 

diretamente nos resultados finais do processo executivo de projeto e nos gastos de tempo e 

recursos dos responsáveis por ele.  

  

  

  

Level of Development (LOD) - Nível de desenvolvimento  

  

O Level of Development (LOD) trata-se do nível de detalhamento que será aplicado ao 

projeto, e, geralmente, é definido no início de tudo, mas pode se alterar no decorrer do 

surgimento de necessidades variadas. O LOD influencia diretamente nos resultados e objetivos 

de projeto, assim como nas demandas de tempo e recursos para produzi-lo (DARÓS, 2019). O 

objetivo desse detalhamento é, de acordo com Darós (2019),  

  

a especificação do LOD, Level of Development (em português, Nível de 

desenvolvimento), é uma ferramenta de referência criada para melhorar a qualidade 

de comunicação entre os usuários de BIM, Building Information Models (em 

português, Modelos da Informação da Construção), sobre as características dos 

elementos nos modelos, essa especificação foi desenvolvida pelo AIA, American 

Institute of Architects (em português, Instituto Americano de Arquitetos), para a 

Exposição de Dados Digitais BIM E202-2009. (DARÓS, 2019).   

  

Figura 1 – Níveis de desenvolvimento em um projeto BIM, LOD 100 ao LOD 500  

  
Fonte: Extraído de Darós (2019).  

  

Observa-se na Figura 1 que, dentro de uma sequência, têm-se classificações de níveis de 

desenvolvimento de projeto que são numérica e graficamente observáveis, em que, num LOD 
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100, temos um simples estudo volumétrico de um empreendimento; enquanto no LOD 500, 

pode-se observar detalhamentos de uso, comportamento urbano, gráficos realistas e a percepção 

de um projeto finalizado.  

  

  

Nível de detalhe  

  

É a relação de precisão entre as propriedades geométricas de um objeto virtual utilizado 

dentro de um projeto e o objeto no mundo real (GARIBALDI, 2020).   

Nível de precisão  

  

Há relação entre as medidas de um modelo virtual e sua referência existente no mundo 

real. Geralmente, ao início de um projeto, tem-se um nível de precisão desconsiderado, 

entretanto, existe a tolerância de erro diminuída com o avanço do desenvolvimento 

(GARIBALDI, 2020).  

  

  

Nível de informação  

  

É o quantitativo de informações não gráficas que estão presentes no modelo digital e que 

possibilitam o conhecimento sobre determinadas características que podem ser aproveitadas no 

mundo real, tais como: localização do fornecedor, custos e descontos, sites de compra etc. 

(GARIBALDI, 2020).  

  

  

Nível de coordenação  

  

É o fator de mensuração atribuído à interação entre as disciplinas de projeto e seus 

componentes digitais (GARIBALDI, 2020).  

  

  

Escalas de LOD  

  

São as escalas que definem quão detalhada é uma fase de projeto (THÓRUS 

ENGENHARIA, 2020).  
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LOD 0 – Concepção do projeto  

  

A fase inicial, trata-se do briefing e da construção do escopo de projeto (THÓRUS 

ENGENHARIA, 2020).  

  

LOD 100 – Estudo Preliminar (EP)  

  

Etapa que comporta o desenvolvimento de volumetrias de projeto a partir do escopo 

definido na etapa anterior. Geralmente tem a função de referenciar aquilo que irá compor as 

próximas etapas de projeto e definir formas de comportamento entre o projeto e o espaço 

(THÓRUS ENGENHARIA, 2020).  

  

  

LOD 200 – Anteprojeto (AP)  

  

Uma etapa na qual os elementos de projeto já se distinguem entre si, não se tratando 

apenas de volumes, mas de objetos com personalidade e significado (THÓRUS 

ENGENHARIA, 2020).  

  

  

LOD 300 – Projeto Legal (PL)  

  

A etapa na qual ocorrem os detalhamentos sobre localização, orientações e interfaces. 

Essa etapa é dotada de maior precisão e riqueza de detalhes com um significado mais 

aprofundado para o projeto, os modelos dessa etapa são aqueles destinados a aprovações em 

instituições governamentais (THÓRUS ENGENHARIA, 2020).  

  

  

LOD 350 – Projeto Básico (PB)  

  

Projeto que conecta disciplinas e estabelece interações entre ambientes de projeto assim 

como a articulação entre eles (THÓRUS ENGENHARIA, 2020).  
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LOD 400 – Projeto Executivo (PE)  

  

É o nível de detalhamento que comporta as informações para a execução do projeto em 

campo, de forma a sanar as dúvidas do executor sem a necessidade de um posterior contato com 

outrem. Deve atingir um detalhamento capaz de ser compreendido de modo a demonstrar 

montagens, etapas construtivas, métodos de instalação e detalhes práticos a serem efetuados 

para que o objetivo de projeto seja atingido (THÓRUS ENGENHARIA, 2020).   

  

  

LOD 500 – Obra concluída  

  

Etapa focada em possibilitar, de forma legal, o uso do projeto já concluído, assim como 

a elaboração de manuais de bom uso e de geometrias de suporte a operações e manutenções 

futuras (THÓRUS ENGENHARIA, 2020).  

  

  

Autodesk  

  

Líder global em tecnologia, a Autodesk é uma empresa focada no desenvolvimento de 

softwares de criação de projetos que estão em constante desenvolvimento e que ocupam uma 

parcela significativa do mercado mundial. Seus softwares ocupam espaço em grande parte dos 

mercados criativos que necessitam de apoio computacional e tecnologia inteligente. Além disso, 

sendo a desenvolvedora de softwares que possuem tecnologia BIM, ela é a responsável pela 

disseminação da tecnologia pelo mundo. A Autodesk é responsável por propiciar a produção de 

maiores conhecimentos sobre o valor de um projeto com múltiplas análises e múltiplas 

dimensões de construção (AUTODESK, 2021).  

  

  

Autodesk Revit  

  

Trata-se de uma ferramenta registrada e reconhecida mundialmente, conhecida por ser 

uma engine de projetos coordenados, que por trabalhar utilizando tecnologia BIM, e ter 

capacidade de integrar múltiplas disciplinas de projeto, possibilita o desenvolvimento de 

projetos com maior consistência e eficiência, uma vez que tem, em suas famílias (itens que 

ocupam a função dos blocos no Autocad), características de detalhamento que auxiliam no 
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máximo alcance no planejamento de execução, orçamentos e usos no mundo real 

(AUTODESK, 2021).  

METODOLOGIA  

  

Dados da amostra  

 

Para a observação prática de facilidades obtidas por meio da utilização de um software 

com tecnologia BIM, foi desenvolvido o projeto de autoria própria de residência unifamiliar 

geminada   com construção convencional e padrão médio com 55.53 metros quadrados de área 

construída, contendo apenas pavimento térreo, foi utilizado para desenvolvimento do projeto o 

software Autodesk Revit, para modelagem de projetos arquitetônicos e complementares. Foi 

adotado modelo tridimensional 3D para elaboração do projeto, pois através deste modelo é 

possível se aproximar mais da realidade de dimensões da construção, com isso aplica-se uma 

análise multimetódos como resultante do somatório dos diversos métodos aplicados no estudo, 

incluindo a modelagem de um projeto e algumas de suas disciplinas no software Autodesk 

Revit, os dados do projeto podem ser melhores observados nos APENDICES.  

  O presente material será elaborado por meio de revisão bibliográfica, com o 

levantamento de documentos, dados e artigos obtidos por meio de Periódicos Capes e Google  

Acadêmico, mediante as palavras chaves: “engenharia civil”, “modelagem 3D”, “Arquitetura”, 

“estruturas”, “projetos”, “tomada de decisão”, e por meio do método qualitativo  

Para a coleta dos dados, foi utilizada, como ferramenta, uma entrevista com questões de 

caráter fechado a pessoas diretamente ligadas à aplicação e à implementação de ferramentas de 

análise e execução de projetos nos setores de engenharia e arquitetura, sobre a aplicação das 

ferramentas de modelagem digital e análise de interferências e inconsistências entre as diversas 

disciplinas de um empreendimento. A pesquisa foi realizada na cidade de Goiânia-GO, entre os 

meses de novembro e dezembro de 2021. O link para pesquisa é: 

https://forms.gle/pNsZw7hJZVsCVEw97. Procurou-se aplicar um formulário de pesquisa 

online para  da construção civil sendo dispostos para 30 profissionais formados em arquitetura 

e engenharia civil que possuem empresa no ramo da construção civil  em atividade na cidade 

de Goiânia.  

Quanto a ferramenta de coleta de informações, o Google formulários é ferramenta de 

coleta de informações desenvolvida pela Google e possibilita a coleta de dados e informações 

de forma democratizada por meio de questionários.  

O mesmo aplicativo, Google Forms, organiza o resultado das respostas de pesquisa em 

gráfico e planilhas que podem ser plotados ou exportados de forma a serem integrados aos 

projetos de pesquisa a qual os formulários irão alimentar.  
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A pesquisa aponta o quanto o grupo analisado tem de conhecimento sobre a tecnologia 

BIM e o quanto a tecnologia já está implementada em seus ambientes de trabalho.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  

Para a observação prática de facilidades obtidas por meio da utilização de um software 

com tecnologia BIM, foi desenvolvido o projeto de autoria própria de residência unifamiliar 

geminada com o software da Autodesk, Autodesk Revit, para modelagem de projetos 

arquitetônicos e complementares.  

O desenvolvimento de projeto teve início pelas etapas de LOD de 0 a 300, em que o 

nível de detalhamento se construiu por foco ao projeto arquitetônico, o qual já engaja nos 

detalhamentos de telhado em madeira e como a estrutura aparente deverá ser apresentada e 

montada.  

  

Figura 2 – Projeto de arquitetura e detalhamento de telhado  

  
Fonte: Os autores (2021).  

  

A Figura 2 apresenta a tela de trabalho do Revit, que é extremamente maleável e 

dinâmica, se adaptando ao usuário, cujo trabalho pode ser feito em duas dimensões e visualizado 

em três e vice-versa, o trabalho ainda permite maneiras distintas de comportamento gráfico e 

possibilita ver através das paredes da edificação. As etapas sequenciais remetem a um intervalo 

entre LOD 300 a 500.  
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Figura 3 – Projeto elétrico e seus diagramas  

  
Fonte: Os autores (2021).  

  

A Figura 3 apresenta o desenvolvimento do projeto de instalações elétricas prediais da 

edificação, tal projeto é gerado a partir da construção de um vínculo entre o modelo 

arquitetônico e o modelo de instalações elétricas. Com a criação do vínculo, é possível ter acesso 

a todas as superfícies e componentes das demais disciplinas de forma a possibilitar a melhor 

decisão para o posicionamento dos condutos e dos dispositivos, além de otimizar as distâncias 

e a organização de circuitos e do quadro de disjuntores.  

  

Figura 4 – Vista tridimensional em estruturas de arame  

  
Fonte: Os autores (2021).  
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Na Figura 4, o decorrer do desenvolvimento de projetos que necessitam a colaboração 

torna possível observar o comportamento de componentes detalhadamente dentro das paredes 

e forros da edificação projetada, o que proporciona maior segurança ao não precisar criar 

pensamentos abstratos de como será executada a instalação, além da possibilidade de 

representar equipamentos de uso específico com cargas maiores.  

  

Figura 5 – Vista frontal de projeto elétrico com linhas ocultas  

  
Fonte: Os autores (2021).  

  

A Figura 5 apresenta uma facilidade oferecida pela tecnologia BIM, que é se deslocar 

de forma simples entre modelos de vista, para verificar posicionamentos de equipamento e o 

quanto eles estão posicionados ou não de forma funcional para a edificação.  

Figura 6 – Tabela automática  

  
Fonte: Os autores (2021).  
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A Figura 6 apresenta uma das tabelas que podem ser programadas e extraídas de 

softwares que possuem a tecnologia BIM, o nível de detalhamento das informações pode ser 

aprofundado o quanto possível e, de acordo com as necessidades do projeto, ainda possuindo 

facilidade de programação para aqueles que estão familiarizados com planilhas eletrônicas.  

  

Figura 7 – Vista de projeto de instalações prediais hidráulico-sanitárias  

  
Fonte: Os autores (2021).  

 Pode-se observar, na Figura 7, a construção e o comportamento das tubulações de cores 

e modelos variados, o que possibilita entender a montagem e quantificar cada elemento. O 

projeto pode ser observado na Figura 8, apresentada a seguir:  

  

Figura 8 – Vista de projeto de instalações prediais hidráulico-sanitárias  

  
Fonte: Os autores (2021).  
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A representação da Figura 8 mostra o quanto a tecnologia possibilita uma observação 

mais clara daquilo que foi definido em projeto. Uma representação que pode ser 

minuciosamente observada e analisada.  

  

Figura 9 – Caixa de corte  

  
Fonte: Os autores (2021).  

A Figura 9 traz em evidência mais uma das ferramentas de detalhamento e o quanto o 

nível de detalhe atinge patamares altos, em que até os detalhes do sistema da caixa d'água são 

minuciosamente adicionados ao componente.  

Por fim, foi analisado o resultado da enquete construída para observar o nível de 

implementação do BIM no mercado goiano.  

A questão um foi desenvolvida com o objetivo de medir a quantidade de engenheiros e 

arquitetos que possuem empresa no setor da construção civil e que aplicam ferramentas BIM 

no ambiente de trabalho.  

  

Figura 10 – Você aplica ferramentas BIM no método de trabalho de sua empresa?  

  
Fonte: Os autores (2021).  

  

Como resultado da pesquisa enviada a 30 engenheiros e arquitetos formados e que 

possuem empresa no setor de construção civil em Goiânia, observa-se, na Figura 10, que 24,2% 
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dos entrevistados não utilizam tecnologia BIM para a prestação de seus serviços, enquanto 

24,2% deles não utilizam de forma plena. Entretanto, 51,5% dos  profissionais de engenharia e 

arquitetura da cidade de Goiânia  fazem o uso da tecnologia, mas têm consciência da 

subutilização das ferramentas que possuem em suas empresas; isso devido à mão de obra 

especializada em utilizar essas ferramentas de projeto ainda não ser muito hábil em aprofundar 

o detalhamento de projetos e em condicionar a utilização da tecnologia, como um simples 

software de modelagem 3D.   

A questão 2 foi elaborada com o objetivo de compreender a visão dos profissionais da 

construção civil sobre a necessidade de um aperfeiçoamento tecnológico das ferramentas.  

  

Figura 11 – Em sua perspectiva, o uso de ferramentas mais inteligentes proporciona o melhoramento de entrega 

de trabalho?  

  
Fonte: Os autores (2021).  

  

A Figura 11 aponta que 36,4% dos profissionais entrevistados acreditam que o uso de 

ferramentas computacionais mais inteligentes proporciona um melhoramento na obtenção de 

resultados e na entrega de trabalhos ao cliente final, de forma a facilitar a vida dele, proporcionar 

um detalhamento de projeto mais aprofundado e a possibilidade de execuções de projeto mais 

econômicas. Já 36,4% acreditam que o uso de ferramentas mais inteligentes não proporciona 

uma melhoria significativa, o que possivelmente está atrelado a uma cultura de utilização de 

softwares mais limitados. Por fim, um percentual de 27,3% acredita nos benefícios de uma 

tecnologia mais voltada à inteligência, entretanto que necessita de um domínio pleno para a 

obtenção dos resultados satisfatórios.  

A questão 3 foi desenvolvida com o objetivo de compreender a visão do empreendedor 

sobre a utilização do BIM no mercado.  
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Figura 12 – Em sua opinião, o uso de ferramentas BIM ainda é subutilizado? 

  
Fonte: Os autores (2021).  

  

A Figura 12 mostra que, para 54,5% dos entrevistados, o uso de ferramentas BIM é 

subutilizado e não expressa integralmente a capacidade e o poder da tecnologia. Enquanto que 

para 9,1%, a tecnologia é utilizada de forma satisfatória e, para 36,4%, as ferramentas utilizadas 

estão limitadas a fazer aquilo que é demandado pela empresa, mas que se pode desenvolver 

ainda mais o uso da tecnologia.  

A pergunta 4 foi desenvolvida com o objetivo de compreender a variedade de 

ferramentas BIM aplicadas no ambiente de trabalho dos profissionais entrevistados.  

  

Figura 13 – Quantas ferramentas BIM são utilizadas em seu ambiente de trabalho? 

  
Fonte: Os autores (2021).  

  

  

A Figura 13 exibe os resultados para o número de ferramentas BIM utilizadas em 

ambientes de trabalho dos entrevistados, em que 36,4% dos entrevistados ainda não aderiram 

ao BIM e ainda se mantêm distantes do uso dessa tecnologia; contra 27,3% que já utilizam uma 

ferramenta BIM em seus projetos, a mais comum é o Revit; e 36,4% fazem uso de mais de uma 

ferramenta, já utilizando um pouco mais das capacidades tecnológicas presentes no mercado.  

A questão 5 foi desenvolvida com o objetivo de conhecer os níveis de detalhamento 

alcançados pelos usuários da tecnologia.  
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Figura 14 – Qual o nível de detalhamento consegue ser oferecido em projetos da empresa? 

  
Fonte: Os autores (2021).  

  

A Figura 14 exibe os resultados para os níveis de detalhamento que são oferecidos pelas 

empresas, sendo eles: pranchas simples de trabalhos feitos em CAD para 27,3% dos 

entrevistados; pranchas e modelos tridimensionais feitos por 18,2% dos entrevistados; para 

outros 27,3% de entrevistados, o uso tecnológico já é mais automatizado, possibilitando o uso 

de quantitativos automatizados; e, por fim, 27,3% oferecem serviços de gerenciamento de todas 

as etapas de projeto.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O desenvolvimento tecnológico possibilita o crescimento de diversos setores e, com 

isso, torna procedimentos mais seguros, mais rápidos e mais econômicos. Na construção civil, 

a economia está plenamente ligada à tecnologia e ao desenvolvimento de técnicas cada dia mais 

aperfeiçoadas para que o mercado possa crescer exponencialmente.  

O desenvolvimento e a implementação de ferramentas com tecnologia BIM no mercado 

da construção civil mostram-se de suma importância para desenvolver um mercado de projetos 

mais veloz e mais eficiente, permitindo o desenvolvimento de serviço com menores impactos 

econômicos voltados em rumo ao desperdício de recursos.  

A problemática abordada, portanto, pelo presente projeto, é:  

Quais as facilidades e barreiras identificadas por pequenos e grandes empreendedores 

da construção civil ao implementarem as metodologias de análise multidimensional em seus 

projetos? 

A melhoria do processo criativo e produtivo do profissional é realmente palpável em 

relação ao investimento em conhecimento e tecnologia? 

As barreiras encontradas pela pesquisa foram a necessidade de obter computadores mais 

potentes para uso de software com tecnologia BIM, exigindo um investimento maior á estes 

empreendedores, além do investimento em qualificação para uso destas ferramentas, pois apesar 

de  ser um método novo de grande importância  para o setor da construção civil, 54,5 por cento 

dos entrevistados na pesquisa feita no google formulário à profissionais de engenharia e 

arquitetura  de Goiânia consideram ferramentas ainda subutilizadas.  

O presente trabalho, com isso, cumpre seu objetivo de elucidar sobre os benefícios da 

implementação da tecnologia BIM, configurando-se como uma introdução a suas possibilidades 

de aplicação no setor da construção civil para a resolução de problemas; apresentando o 

horizonte de aplicação do software Autodesk Revit em ambiente de projeto para 

empreendedores engenheiros civis ao ultrapassar a delimitação social imposta de forma errônea 

sobre a subutilização do software para a elaboração de projetos, somente, de caráter 

arquitetônico.  

O conhecimento sobre uma ferramenta limita aquilo que o usuário pode extrair dela, 

logo, o aprofundamento no conhecimento sobre as ferramentas com tecnologia BIM possibilita 

a ruptura de limites projetivos e barreiras de tempo de projeto que jamais poderiam ser 

derrubadas sem interferência de uma tecnologia de qualidade revolucionária.  

O modelo desenvolvido explicita o quanto é mais intuitiva e completa a produção de um 

modelo que faz uso da tecnologia BIM, o mesmo extrai do projeto características diversificadas  
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que possibilitam o mais amplo detalhamento trazendo maior assertividade em 

dimensionamento, quantificação e montagem.  

Os dados obtidos com a pesquisa mostram a já introdução da tecnologia BIM no 

mercado, dentro dos campos de trabalha das empresas analisadas, as mesmas ainda julgando a 

possibilidade de maior desenvolvimento das técnicas de aplicação da tecnologia, o que demanda 

um maior treinamento de equipes e desenvolvimentos de metodologias e processos.  

Podemos observar as vantagens e desvantagens de implantação e uso da tecnologia BIM 

em empresas, através do quadro síntese da figura 15, onde observamos, que esta tecnologia traz 

facilidades para empresas da construção civil na elaboração de projetos, com a possível 

compatibilização de diversas disciplinas e planejamento antecipado,  organização total de uma 

obra, onde, as desvantagens é a necessidade de investimentos mais altos em tecnologias e 

especialização de profissionais em softwares com tecnologia BIM. 

  

Figura 15 – vantagens e desvantagens na implantação e uso de tecnologia BIM 

 

Fonte: Os autores (2021). 

  

   

Vantagens Desvantagens 

Projetos em dimensões reais com 

informações detalhadas 

Necessidade de utilização de 

computadores mais potentes para uso de 

ferramentas BIM 

 

Maior assertividade de projeto 

Maior curva de aprendizagem 

 

 

Obtenção de quantitativos mais fiéis 

Uso incorreto das ferramentas BIM 

 Compatibilização de projetos de 

diferentes disciplinas 

        Número grande de subutilização 

    Maior proximidade com a realidade Necessidade de treinamentos para 

softwares com tecnologia BIM 
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APÊNDICE A – CORTE TRANSVERSAL  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



25  

APÊNDICE B – PLANTA BAIXA  
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APÊNDICE E – UNIFILAR  

  

  

  

 

 

 

  



29  
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