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RESUMO 

 

A Modelagem da Informação da Construção (BIM) mostra-se no panorama atual como uma 

nova forma de se projetar, a qual requer uma mudança de comportamento de todos os agentes 

envolvidos no projeto desde a concepção à demolição. Este estudo aborda a forma com que 

esse novo processo pode trazer benefícios ao ser aplicado no planejamento de uma obra em 

comparação com os métodos convencionais. A revisão bibliográfica apresenta conceitos 

fundamentais para o entendimento do processo BIM e do planejamento de uma obra. É 

apresentado também o conceito de Modelo BIM 4D, o qual agrega o modelo inteligente 3D à 

variável tempo, permitindo à construtora a visualização do planejamento da obra de uma 

forma mais clara que os métodos usuais. Para tanto, foi realizado um estudo de caso de uma 

residência popular com o desenvolvimento do cronograma de obras com os 2 métodos. Para o 

planejamento convencional, foi utilizado o software MS Project. Em seguida, o software BIM 

Revit foi utilizado para modelar o projeto escolhido e os dados obtidos incorporados no 

programa BIM Navisworks, com o intuito de gerar o planejamento 4D da construção. Os 

modelos foram utilizados para a execução de uma análise acerca dos dois métodos. Assim, foi 

possível analisar os benefícios do uso das ferramentas BIM em relação ao planejamento, uma 

vez que esse processo está voltado para otimizar e facilitar o planejamento de obras. 

 

Palavras-chave: Planejamento, controle, BIM, 4D. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Rodrigues (2012), ―Um dos maiores problemas enfrentados pelas 

empresas da construção civil atualmente é a dificuldade de visualização do planejamento de 

uma obra em três dimensões‖.  

A indústria da construção civil também apresenta-se como um setor no qual a 

informalidade está muito presente. Desta forma, surge a necessidade de um planejamento 

adequado e consequentemente um controle mais centralizado, visto que planejar e controlar 

são atividades complementares: uma não existe sem a outra. (PARIZI et. al, 2016) 

A fim de resolver estes problemas surgem as ferramentas 4D. Os recursos de 

modelagem 4D acrescentam a variável tempo ao modelo 3D na plataforma Building 

Information Modeling (BIM). Segundo Koo e Fischer (1998), o modelo 4D representa o 

produto graficamente e incorpora as informações do cronograma do planejamento, 

possibilitando a visualização da sequência de execução. 

Um modelo BIM é uma representação digital de uma edificação, combinando 

informações tridimensionais e não-geométricas. Uma vez associado com as durações de 

atividades ou etapas da construção, o modelo resultante (modelo BIM 4D) pode ser utilizado 

para projetar e planejar sistemas de produção de empreendimentos de construção através da 

visualização do plano de execução da obra (BIOTTO, 2015). 

O BIM traz inúmeras vantagens no setor da Engenharia Civil. De acordo com Eastman 

et al. (2011), a coordenação entre os projetistas e empreiteiros participantes é aperfeiçoada e 

os erros de omissão são significativamente reduzidos. Isso torna mais rápido o processo de 

construção, reduz os custos, minimiza a probabilidade de ocorrência de erros de projeto e 

proporciona um processo mais eficiente para toda a equipe do empreendimento.  

1.1 JUSTIFICATIVA 

Segundo Manzione e Melhado (2014), o BIM ainda está em um estágio inicial no 

Brasil e as equipes permanecem trabalhando de maneira individual e com trocas de 

informação somente nos momentos de eventos-chave de compatibilização. Na prática 

continua-se trabalhando de forma convencional, o que torna a fase de execução do projeto um 
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trabalho árduo no que se refere a planejamento, controle da obra, levantamento dos 

quantitativos de material, orçamento, entre outros. De acordo com Formoso (2001), as 

deficiências no planejamento e controle estão entre as principais causas da baixa 

produtividade do setor, das suas elevadas perdas e da baixa qualidade de seus produtos. 

Segundo Eastman et al.(2011), o BIM é um dos desenvolvimentos mais promissores 

nas indústrias relacionadas à arquitetura, engenharia e construção (AEC). Ele é apresentado 

como ferramenta que tem o potencial de facilitar o trabalho de todos os profissionais 

envolvidos em uma obra e possibilita a criação de um modelo 4D da edificação (união de um 

modelo 3D da edificação com a variável tempo). O BIM permite um processo de construção 

com menos dificuldades e melhor planejado, economizando, assim, tempo e dinheiro, e 

reduzindo a possibilidade de erros e conflitos. 

Portanto, por se tratar de uma tendência no setor, o que é evidenciado pelo incentivo 

da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) ao poder público de adotar o BIM 

em seus projetos (SINDUSCON, 2017), esse projeto final é importante para analisar a 

diferença entre o planejamento de obras utilizando BIM e o método convencional, assim 

como destacar vantagens e desafios na implantação do planejamento de obra a partir da 

modelagem 4D. 

1.2 OBJETIVOS  

O objetivo principal do presente trabalho é analisar as diferenças entre o planejamento 

de obra realizado por métodos convencionais e desenvolvido a partir da plataforma BIM.  

Os objetivos específicos são: 

 Analisar os princípios de aplicação das ferramentas de planejamento convencionais e 

posteriormente realizar o planejamento de uma obra real; 

 Conhecer os princípios de aplicação das ferramentas de modelagem da informação da 

construção e aplicar esses recursos para realizar um cronograma da mesma obra; 

 Analisar os benefícios da plataforma BIM aplicada ao planejamento; 

 Criar um manual contendo as etapas necessária para a criação do modelo 4D de uma 

edificação a partir do modelo 3D e do planejamento da obra. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

De acordo com Limmer (1996), um projeto pode ser definido como empreendimento 

singular, com objetivos bem definidos, a serem materializados segundo um plano 

preestabelecido e dentro de condições de prazo, custo, qualidade e risco previamente 

definidas. 

O gerenciamento de um projeto é, para Limmer (1996), a coordenação eficaz e 

eficiente de recursos de diferentes tipos, como recursos humanos, materiais, financeiros, de 

equipamentos e esforços necessários para obter-se o produto final desejado, atendendo-se a 

parâmetros previamente definidos. 

Por outro lado, gerenciar um projeto é assegurar também que o mesmo seja planejado 

em todas as suas fases, permitindo, através de mecanismos de controle, uma vigilância 

contínua onde os impactos de prazos e/ou custos sejam analisados e projetados para um 

horizonte de curto e de médio prazos, possibilitando antecipar decisões gerenciais que 

garantam a execução do projeto no curso desejado (LIMMER, 1996). 

A Figura 2-1, que reproduz as fases de gerenciamento de um projeto, mostra no seu 

ramo esquerdo, que o planejamento abrange a definição do escopo do projeto e da respectiva 

estrutura operacional que irá gerenciá-lo, com o objetivo de atribuir responsabilidades. Em 

seguida estabelecem-se os planos para a implementação do projeto os quais, com a definição 

do processo e das atividades detalhadas de execução, das datas de início e fim, e dos recursos 

necessários à execução de cada atividade, são transformados em programações. No seu ramo 

direito, tem-se a aprovação dos planos e programações, seguida da execução, da qual se faz o 

acompanhamento do progresso, progresso este que é submetido a uma análise de 

desempenho. 
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FIGURA 2-1: Fases do processo de gerenciamento 

Fonte: Limmer, 1996 

Segundo Limmer (1996), o controle do projeto constitui-se do acompanhamento do 

progresso e a respectiva análise de desempenho. Através de informações, o desempenho é 

comparado com os planos e as programações, podendo motivar, caso haja desvio 

significativo, a revisão dos planos, das programações, dos orçamentos e dos recursos alocados 

para a implementação do projeto, motivando novo planejamento. 

Entre as atividades do gerenciamento de um projeto destaca-se a atividade de 

planejamento, que será abordada em detalhes no presente trabalho. 

2.2 PLANEJAMENTO DE OBRAS  

Pode-se definir planejamento como um processo por meio do qual se estabelecem 

objetivos, discutem-se expectativas de ocorrências de situações previstas, veiculam-se 

informações e comunicam-se resultados pretendidos entre pessoas, entre unidades de trabalho, 

entre departamentos de uma empresa e, mesmo, entre empresas (LIMMER, 1996). 

O planejamento de uma obra é um dos principais aspectos do gerenciamento, conjunto 

de amplo espectro, que envolve também orçamento, compras, gestão de pessoas, 

comunicações etc. Ao planejar, o gerente dota a obra de uma ferramenta importante para 

priorizar suas ações, acompanhar o andamento de serviços, comparar o estágio da obra com a 
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linha de base referencial e tomar providências em tempo hábil quando algum desvio é 

detectado (MATTOS, 2010). 

Ainda segundo Mattos (2010), a deficiência do planejamento pode trazer 

consequências desastrosas para uma obra e, por extensão, para a empresa que a executa. Um 

descuido em uma atividade pode acarretar atrasos e escalada de custos, assim como colocar 

em risco o sucesso do empreendimento. 

Gehbauer (2002) define a função do planejamento prévio como a de planejar os 

trabalhos da obra antes do seu início, de tal forma que sejam escolhidos os métodos 

construtivos e os meios de produção mais adequados e estes sejam coordenados entre si, 

considerando-se todo o quadro de condicionantes internos e externos à empresa. O objetivo 

deste planejamento é obter o maior rendimento possível com os menores custos de execução 

possíveis. 

Gehbauer (2002) ainda subdivide o planejamento prévio em diversas áreas que, 

embora diferenciadas, possuem uma estreita relação entre si. Tais áreas são: 

• Planejamento do canteiro de obras; 

• Planejamento dos recursos operacionais e financeiros: mão-de-obra, materiais, 

máquinas e equipamentos, em nível físico e financeiro; 

• Planejamento dos métodos de execução: comparação e escolha dos métodos 

construtivos a serem usados, tendo como base a técnica empregada e os respectivos 

custos; 

• Planejamento da obra: cronograma detalhado. 

Pesquisas americanas mostraram que a escolha dos métodos de trabalho empregados 

na realização das atividades do canteiro de obras é delegada geralmente a contramestres, 

oficiais ou operários que não possuem capacitação suficiente para tomar este tipo de decisão. 

Dessa forma, a força de trabalho é freqüentemente mal aproveitada e certos trajetos são 

percorridos muito além do que seria necessário, por faltar a orientação da equipe de 

gerenciamento. O pré-planejamento das atividades, feito por engenheiros, até os níveis mais 

detalhados da execução, torna-se cada vez mais importante (GEHBAUER, 2002). 

De acordo com Goldman (2004), o planejamento se constitui hoje em um dos 

principais fatores para o sucesso de qualquer empreendimento. No tocante à construção 

predial, faz-se necessário um sistema que possa canalizar informações e conhecimentos dos 
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mais diversos setores e, posteriormente, direcioná-los de tal forma que todas essas 

informações e conhecimentos sejam utilizados para a construção. 

De acordo com New Wiring, The Economist (2000), pesquisas revelam que 

ineficiências, enganos e atrasos representam cerca de 30% do gasto total (U$ 650 bilhões) 

em construções por ano nos Estados Unidos. Ainda, o mau detalhamento de projetos custa 

aos ingleses aproximadamente 1,66 bilhões de dólares anuais para correção (IT Construction 

Best Practice Service). 

Ainda, sabe-se que orçamento e planejamento são atividades próximas, conexas e 

indissociáveis. Para Goldman (2004), ―o orçamento detalhado da obra é, sem dúvida, a mais 

importante ferramenta para o planejamento e acompanhamento dos custos de construção‖. 

Porém, o presente trabalho tratará apenas da etapa de planejamento de obras. 

2.2.1 CICLO PDCA 

Com o desenvolvimento das técnicas de gestão, no final da década de 1980, alguns 

princípios fundamentais passaram a nortear o gerenciamento das obras. Um desses princípios, 

o da melhoria contínua, prega que todo processo deve ter um controle permanente que permita 

a aferição do desempenho dos meios empregados e promova uma alteração de procedimentos 

de tal modo que seja fácil alcançar as metas necessárias. O princípio da melhoria contínua é 

bem ilustrado pelo ciclo PDCA (Plan: planejar; Do: executar; Check: verificar; Action: agir) 

na Figura 2-2. Essa representação gráfica mostra que o trabalho de planejar e controlar é uma 

constante ao longo do empreendimento. Não se pode pensar em planejamento inicial que não 

seja atualizado com o passar das semanas (MATTOS, 2010). 
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FIGURA 2-2: Ciclo PDCA 

Fonte: Mattos, 2010 

De acordo com Mattos (2010), o ciclo PDCA informa didaticamente que o processo de 

planejamento é de melhoria contínua. Primeiramente, planeja-se a obra com o máximo de 

dados de que se dispõe — orçamento, equipes, planos de ataque —, atentando para o fato de 

que o planejamento não é responsabilidade apenas da área técnica, mas um compromisso 

geral. Em seguida, procura-se executar a obra como planejado. É comum que as durações 

atribuídas no cronograma da obra não consigam ser todas obedecidas e alcançadas, motivo 

pelo qual é preciso aferir o que foi realizado. Nesse passo, podem ser apropriados índices de 

campo e produtividades reais das equipes, além de ser necessário avaliar os desvios em 

relação ao planejamento em vigor. O último quadrante do círculo mostra que nesse instante o 

gerente tem de pensar em como colocar a obra de volta nos eixos, ou então revisar o 

planejamento para a nova realidade.  

Terminada a primeira volta do ciclo, o trabalho continua. De novo no quadrante P, o 

setor de planejamento atualiza o cronograma com os dados reais e realiza simulações do 

impacto das possíveis sugestões de mudança de método ou estratégia, assim como gera a 

programação de serviços do período subsequente. Parte-se então para o D e em seguida, mais 

uma vez para o C e o A. O ciclo PDCA é completado sucessivas vezes até o final do projeto. 

Ainda segundo Mattos (2010), em virtude da grande quantidade de variáveis 

envolvidas, como mão de obra, suprimento, intempéries, interferências, retrabalho e perdas 

periódicas de produtividade, o ciclo PDCA encaixa-se perfeitamente no mundo da construção 
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civil, enfatizando a relação entre o planejamento, o controle e as ações preventivas e 

corretivas cabíveis.  

2.2.2 PLANEJAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS  

Segundo Frankenfeld (1990), o planejamento de um canteiro de obras pode ser 

definido como o planejamento do layout e da logística das suas instalações provisórias, 

instalações de segurança e sistema de movimentação e armazenamento de materiais. O 

planejamento do layout envolve a definição do arranjo físico de trabalhadores, materiais, 

equipamentos, áreas de trabalho e de estocagem. De outra parte, o planejamento logístico 

estabelece as condições de infra-estrutura para o desenvolvimento de todos os processos 

produtivos. 

O planejamento do canteiro de obras é, muitas vezes, negligenciado. Os problemas 

surgem e os responsáveis tentam resolvê-los com improvisos, em vez de planejar 

anteriormente como as atividades serão desenvolvidas e as necessidades da construção 

atendidas (FILHO e MENDES, 2016). 

Uma das dificuldades enfrentadas pelas construtoras é a visualização correta do 

planejamento da obra ao longo do tempo e a sua integração com os elementos do canteiro 

(FERREIRA et al., 2012). 

Apesar de as vantagens operacionais e econômicas de um eficiente planejamento de 

canteiro serem mais óbvias em empreendimentos de maior porte e complexidade (RAD, 

1983), é ponto pacífico que um estudo criterioso do layout e da logística do canteiro deve 

estar entre as primeiras ações para que sejam bem aproveitados todos os recursos materiais e 

humanos empregados na obra, qualquer que seja seu porte (SKOYLES, 1987; TOMMELEIN, 

1992; MATHEUS, 1993; SOILBELMAN, 1993; SANTOS, 1995). 

Portanto, o processo de planejamento do canteiro é fundamental para obter a melhor 

utilização do espaço físico disponível, de forma a possibilitar que homens e máquinas 

trabalhem com segurança e eficiência, principalmente através da minimização das 

movimentações de materiais, componentes e mão-de-obra. 

2.2.3 PLANEJAMENTO DOS RECURSOS 

De acordo com Gehbauer (2002), o planejamento dos recursos está estritamente 

relacionado com o planejamento dos prazos de execução dos serviços, pois o volume de 
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recursos necessários e a duração da disponibilização destes podem ser deduzidos com base no 

cronograma.  

A construção de um modo geral é um complexo que deve ser bem caracterizado 

quanto aos seus insumos (materiais, mão-de-obra e equipamentos). É baseando-se neste fato 

que se verifica a necessidade de um plano, discriminando-o e procurando-se organizar as 

várias fases de execução da obra e, ao mesmo tempo, englobando tudo que afete diretamente a 

construção (GOLDMAN, 2004). 

Ainda segundo Goldman (2004), o plano de contas deve ser dinâmico, já que no 

decorrer do tempo novos materiais, técnicas de execução e mudanças de critérios de 

apropriação fazem com que deva ser sempre atualizado para que não ocorram discrepâncias 

entre o que é realizado nas obras e o que é apropriado a elas. 

2.2.3.1 MÃO-DE-OBRA  

Segundo Gehbauer (2002), o planejamento da mão-de-obra é uma tarefa que exige 

muito conhecimento, pois ele está sujeito a limitações de recursos, como potencial disponível 

da empresa, e de espaço físico, como espaço no canteiro de obras. Isto faz com que seja 

necessária uma coordenação, feita com a devida antecedência, do planejamento com o setor 

de administração dos recursos humanos.  

Ainda de acordo com Gehbauer (2002), deve-se tentar obter um aproveitamento 

contínuo da mão-de-obra. A quantidade de trabalhadores deve ser pouco a pouco aumentada 

no início da obra e diminuída na fase final da mesma. Devem ser considerados também neste 

planejamento outros critérios que podem ter influência na quantidade de mão-de-obra 

disponível, como períodos de férias, fins de semana e feriados, más condições de tempo ou 

falta de operário por motivo de doença. A Figura 2-3 representa um exemplo de histograma 

de recursos humanos de uma obra, mostrando as situações de ter ou não ter nivelamento de 

recursos humanos. 
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FIGURA 2-3 – Exemplo de um histograma de recursos humanos de uma obra 

Fonte: Gehbauer, 2002 

De acordo com Limmer (1996), o consumo de mão-de-obra é um fator que pesa cerca 

de 40% no custo de uma obra de edificação habitacional. Portanto, o seu bom 

dimensionamento, bem como sua utilização racional, devem constituir uma das metas do 

planejador.  

Em princípio existem duas formas de organizar a mão-de-obra no canteiro. Em obras 

de pequeno e médio porte, a estrutura de organização da obra é feita de acordo com a 

estrutura e a capacidade da empresa construtora. No caso de projetos maiores e/ou mais 

complexos são principalmente os requisitos da própria obra que definem a organização do 

pessoal (p.ex.: prazos, emprego de mão-de-obra especializada e/ou de empreiteiras, métodos 

de construção que necessitam de controle especial da execução, etc.) (GEHBAUER, 2002). 

2.2.3.2 RECURSOS OPERACIONAIS 

De acordo com Gehbauer (2002), fazem parte dos recursos operacionais todas as 

máquinas; equipamentos; materiais auxiliares, como fôrmas e andaimes; e todos os 

equipamentos e instalações permanentes de um canteiro de obra, tais como ferramentas, 

pequenos aparelhos, instalações sociais, de escritório e almoxarifado.  

O planejamento dos recursos operacionais está estreitamente relacionado não só com o 

planejamento da execução da obra, a partir do qual é feito o levantamento de todo o 

equipamento, maquinário e material auxiliar necessário, mas também com o planejamento do 

canteiro de obras, através do qual é determinada a quantidade e o tamanho de seus 

equipamentos e instalações. Para a aquisição destes meios de produção deve ser feita uma 
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lista de necessidades, que se subdivide em equipamentos permanentes do canteiro de obras e 

equipamentos e máquinas com emprego temporário no canteiro (GEHBAUER, 2002). 

2.2.3.3 DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Segundo Gehbauer (2002), um planejamento detalhado da disponibilidade do material 

de construção só se faz necessário em casos muito especiais, como:  

• Em obras de grande porte, nas quais ocorre uma demanda de grandes volumes de 

material, e muitas vezes de forma acumulada;  

• Em obras onde as dificuldades de fornecimento tornam necessário o armazenamento 

de materiais a longo prazo. 

De um modo geral, é suficiente determinar a demanda total de material com um nível 

de precisão médio e fechar contratos com os fornecedores antes do início da obra e com a 

devida antecedência, especificando as condições gerais de fornecimento. Para materiais de 

construção que carecem de um prazo maior para a entrega, ou cuja produção é mais 

demorada, como elementos pré-fabricados, devem-se fechar, tão cedo quanto possível, 

contratos em separado, que definam condições de entrega obrigatórias. Para a 

disponibilização de materiais de construção no decorrer da execução, é muito importante a 

organização dos pedidos de entrega pela gerência da obra (GEHBAUER, 2002). 

2.2.3.4 SERVIÇOS DE EMPREITEIROS 

Os serviços de empreiteiras, da mesma forma como a disponibilização do material de 

construção, não dependem tanto de um planejamento detalhado. O problema é mais de ordem 

organizacional. Durante o planejamento da obra são levantados os dados para os serviços de 

empreiteiras, como data de início e duração dos serviços, de tal forma que na preparação dos 

trabalhos o aspecto principal a ser considerado é o fechamento dos contratos. Isto deve ser 

feito com a antecedência necessária e de tal forma que as condições colocadas sejam 

obrigatórias. Assim é possível obter já neste estágio do projeto, uma segurança considerável 

com relação aos prazos determinados no planejamento geral da obra (GEHBAUER, 2002). 

2.3 BIM  

De acordo com Schmitz (2014), BIM é um novo conceito de emprego da tecnologia 

da informação na AEC, resultado do crescente interesse dos envolvidos em tornar mais 
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efetivo o uso de TI (tecnologia da informação) na indústria da construção civil. A ideia 

abrange não apenas novas ferramentas para projetar, mas uma nova maneira de se olhar para 

todo o processo no qual está envolvido um empreendimento. 

A Modelagem da Informação da Construção (BIM) é o processo de produção, uso e 

atualização de um modelo de informações da edificação durante todo o seu ciclo de vida. Esse 

modelo, além da geometria da construção, contém numerosas informações sobre seus 

diferentes aspectos, potencialmente abrangendo todas as disciplinas envolvidas num 

empreendimento. Dessa forma, serve a diferentes propósitos, desde os estudos de viabilidade, 

passando pelo desenvolvimento de projeto, simulações, orçamentação, planejamento, 

controle, (pré-) fabricação, construção, visualização, colaboração, representação e registro, até 

manutenção, reforme e, eventualmente, demolição da edificação (SANTOS, 2012). 

Campestrini et al. (2015) e Azevedo (2009) comentam que o conceito é baseado no 

modelo paramétrico, tendo como objetivo a integração dos envolvidos e a interoperabilidade 

entre as informações. Eles descrevem o BIM como um modelo para o desenvolvimento dos 

empreendimentos de construção civil, que envolve desde a concepção do projeto até a 

demolição, conforme exemplifica a Figura 2-4 sobre o uso do BIM no ciclo de vida da 

edificação: 

 

FIGURA 2-4: BIM no ciclo de vida de uma edificação 

Fonte: Campos, 2010 (adaptado) 
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A Figura 2-4 demonstra como o BIM pode ser utilizado em todas as fases de uma 

edificação: renovação, programação, criação do design e seu posterior detalhamento, análise, 

documentação, fabricação, planejamento e orçamento (4D e 5D), logística de construção, 

operação e manutenção e finalmente, demolição.  

O impacto potencial do BIM é tão grande devido justamente à amplitude de sua 

aplicação, abrangendo todo o ciclo de vida — da concepção à demolição — de uma 

edificação e, portanto, transformando o trabalho de todos os profissionais envolvidos com o 

empreendimento (SANTOS, 2012). 

Ainda de acordo com Santos (2012), BIM significa uma mudança de paradigma na 

medida em que a edificação deixa de ser concebida e representada abstratamente por símbolos 

com o CAD em duas dimensões e passa a utilizar ferramentas 3D orientadas a objetos, onde 

cada componente construtivo inserido no modelo contém semântica, relacionamentos com os 

demais objetos e outras informações ligadas a componentes reais.  

Além disso, as limitações da representação 2D são amplas e conhecidas (FERREIRA; 

SANTOS, 2007)  e são a causa de inúmeras dificuldades e erros de projeto. 

Segundo Eastman et al. (2014) as empresas que usam o BIM são beneficiadas, pois o 

processo de projeto inclui o conhecimento de construção e, além disso, elas conseguem 

coordenar todas as etapas do projeto. Desta forma, a qualidade do projeto e da construção é 

elevada, pois é possível ter um maior controle e planejamento. 

A colaboração antecipada de partes interessadas que normalmente só participariam em 

estágios mais avançados do empreendimento é uma das características que devem ser mais 

valorizadas no processo suportado pelo BIM. A vantagem dessa antecipação é ilustrada na 

curva criada por Patrick MacLeamy da HOK, que identificou a seguinte oportunidade na 

colaboração antecipada: "os clientes que solicitam a colaboração plena através do 

compartilhamento de informações antecipado no processo de projeto são os que mais 

provavelmente conseguirão os resultados esperados: obtenção de edifícios de forma rápida, 

eficiente, eficaz e dentro do orçamento. Tal colaboração desloca a maior parte da análise, 

projeto e tomada de decisão para o começo do processo de projeto, dando aos colaboradores a 

máxima chance para tomarem boas decisões" (CURT, 2004). 
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Conforme ilustrado pela Curva MacLeamy (Figura 2-5), as possibilidades para se 

tomarem ações que melhorem o custo, cronograma e a funcionalidade do edifício se reduzem 

rapidamente com o progresso do empreendimento ao passo que o custo de mudanças no 

projeto aumenta na mesma proporção. Dessa forma, um processo de projeto diferente do 

tradicional, que antecipe os esforços de análise e projetação, permitirá alcançar resultados 

sensivelmente melhores. O BIM é uma ferramenta que apoia e viabiliza tal colaboração 

antecipada. 

 

FIGURA 2-5: Curva MacLeamy 

Fonte: Curt, 2004 

A adoção de sistemas BIM não se limita a uma implantação de nova tecnologia, mas 

refere-se à adoção de novos fluxos de trabalho envolvendo ambiente colaborativo e 

planejamento nas fases iniciais do projeto. O novo modelo de colaboração envolve recursos 

avançados de visualização, aliados à transferência contínua de conhecimento entre os diversos 

agentes participantes do processo de projeto (projetistas, construtores, contratantes, 

consultores, etc.) (COELHO, 2008).  

Na figura 2-6, são apresentados dois modelos que representam uma comparação entre 

o processo tradicional e o processo BIM.  



15 
 

 

FIGURA 2-6: Processo BIM como contraponto ao processo tradicional de projeto 

Fonte: Goes e Santos (2011)  

A Figura 2-6 demonstra a grande diferença entre um projeto feito em BIM para um 

feito no modelo tradicional. O modelo BIM constitui-se geralmente de um único arquivo que 

simula a construção real e contém todas as informações necessárias, de onde se pode extrair 

vistas, cortes e documentos sobre o projeto. Além disso, o modelo BIM pode ser alimentado 

de forma simultânea por todos os envolvidos no projeto, enquanto no modelo tradicional isso 

ocorre de forma burocrática e lenta, passando de um projetista para o outro. 

2.3.1 INOVAÇÕES  

Para Coelho e Novaes (2008), os sistemas baseados na tecnologia BIM podem ser 

considerados uma nova evolução dos sistemas CAD (Computer Aided Design), pois 

gerenciam a informação no ciclo de vida completo de um empreendimento de construção, 

através de um banco de informações inerentes a um projeto, integrado à modelagem em três 

dimensões.  

No entanto, essa evolução é muito mais que apenas mudar a forma com que um 

projeto é desenhado. No CAD, que é a forma de desenho mais comum nos projetos 

atualmente, o modelo é gerado a partir de vetorizações dos componentes, ou seja, conjuntos 

simples de linhas e curvas formando uma forma complexa, inclusive em três dimensões. No 

BIM, a abordagem é diferente, pois lidamos com objetos, não com linhas (MÜLLER, 2015). 
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A alteração de um projeto desenvolvido em CAD (2D e 3D) implica em diversas 

modificações ―manuais‖ dos objetos representados. Já os sistemas BIM adotam modelos 

paramétricos dos elementos construtivos de uma edificação e permitem o desenvolvimento de 

alterações dinâmicas no modelo gráfico, que refletem em todas as pranchas de desenho 

associadas, bem como nas tabelas de orçamento e especificações (COELHO, 2008). 

Duas das principais inovações dos sistemas BIM em relação ao CAD são abordadas a 

seguir: Modelagem 3D Paramétrica e Interoperabilidade. 

2.3.1.1 MODELAGEM 3D PARAMÉTRICA  

Parametrização pode ser definida como sendo a geração de modelos virtuais que 

representam fielmente objetos reais. Desta forma, o projeto deixa de ser representado apenas 

geometricamente através de linhas para se tornar um modelo representado também por dados 

que caracterizam cada objeto que o compõem (SIVIERO, 2010). 

De acordo com Eastman et al. (2014), os objetos paramétricos são a ideia central do 

conceito BIM que se diferencia da representação 2D tradicional. A modelagem paramétrica 

define regras que representam a geometria e também outros aspectos não geométricos, o que 

permite que os objetos se adaptem dependendo do contexto em que é inserido.  

Em um sistema paramétrico, os dados utilizados nas operações de modelagem são 

parâmetros, e podem ser alterados posteriormente editando-se o modelo. Caso uma edição 

realizada implique em alterações em outros pontos da geometria do objeto, elas serão 

processadas automaticamente pelo sistema.  Isso permite que as empresas criem suas 

bibliotecas e também a representação de objetos que antes não era viável. 

Os sistemas BIM se utilizam de uma variante ainda mais moderna da modelagem 

paramétrica, denominada ―variacional‖. Com esse recurso, é possível atribuir-se não só 

valores fixos aos parâmetros, mas equações também. Nessas equações, os valores de outros 

parâmetros podem ser referenciados como se fossem variáveis. Assim, pode-se estabelecer 

desde relações simples como ―a largura desta janela deverá ser sempre igual ao dobro de sua 

altura‖, até outras mais complexas, envolvendo diversos parâmetros e condições, permitindo, 

por exemplo, fazer com que a área envidraçada da janela seja proporcional à área da sala em 

que se encontra (SANTOS, 2012). 
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Ainda segundo Santos (2012), outra importante característica da modelagem 

paramétrica nos sistemas BIM é a modelagem baseada em restrições ou vínculos (constraint-

based modeling). Esse sistema permite o estabelecimento de relações geométricas entre os 

objetos, tais como perpendicularismo, paralelismo, adjacência, ângulos, e etc. Uma aplicação 

prática deste conceito é que as paredes sejam adjacentes às lajes. Assim, para garantir o 

vínculo estabelecido, alterações nas posições da laje alteram automaticamente a altura das 

paredes adjacentes. 

2.3.1.2 INTEROPERABILIDADE 

O conceito de interoperabilidade, de acordo com Campestrini et al. (2015), vem da 

necessidade de tornar os diferentes modelos (arquitetura, estrutura, planejamento, etc.) 

compatíveis entre si gerando um único modelo integrado independente do software de escolha 

do projetista. Para que seja possível esta integração é preciso que todos sigam uma linguagem 

padrão que é representada pela chamada Industry Foundation Classes (IFC). 

O IFC foi criado para representar dados consistentes da construção e realizar a troca 

entre os aplicativos utilizados no projeto. Essa linguagem é focada em fornecer definições 

gerais dos modelos de forma que trata mais de informações sobre a construção e o ciclo de 

vida (EASTMAN et al., 2014). 

A falta de interoperabilidade foi identificada pelo NIST (National Institute of 

Standards and Technology), em um estudo de 2004 (GALLAHER, 2004), como causa de 

gastos de quase 16 bilhões de dólares por ano pela indústria da construção americana. Isso 

ocorre devido à necessidade de reentrada de dados, duplicação de tarefas e dependência de 

sistemas baseados em papel, com fortes implicações em custo, tempo e qualidade em todas as 

etapas de um empreendimento de construção. 

Dessa forma, é essencial garantir a interoperabilidade entre quaisquer pares de 

aplicativos que supostamente devem compartilhar dados entre si num empreendimento, o que 

num sistema BIM é assegurado pelo IFC. 

 

 



18 
 

3 MÉTODOS CONVENCIONAIS DE PLANEJAMENTO 

No planejamento e no controle de projetos são usados dois tipos básicos de 

cronogramas: o cronograma em rede e o cronograma em barras. 

O cronograma em rede pode ser representado de duas maneiras: com as atividades em 

setas (AES), como o diagrama de PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique/ 

Critical Path Method) ou com as atividades em nós (AEN), como por exemplo, a rede de 

precedências.  

A grande vantagem de representar a lógica do projeto sob a forma de um diagrama de 

rede é que a leitura e o manuseio da rede ficam muito mais simples e fáceis de entender 

(MATTOS, 2010). 

Já o cronograma em barras é construído listando-se as atividades de um projeto em 

uma coluna e suas respectivas durações representadas por barras horizontais. Os principais 

métodos que utilizam esse princípio são o Gráfico de Gantt e o Método da Linha de Balanço. 

O presente trabalho focará no Cronograma de Gantt associado ao PERT/CPM, que é o 

tipo de ferramenta mais conhecida e aplicada no planejamento e controle de projetos (LIMA, 

2013). Para o desenvolvimento do cronograma, será utilizado o software MS Project, que de 

acordo com uma pesquisa realizada por Nazário e Bento (2016), é um dos programas mais 

utilizados como ferramenta de auxílio à gestão. 

3.1 CRONOGRAMA INTEGRADO GANTT– PERT/CPM  

O cronograma de Gantt constitui uma importante ferramenta de controle, devido à sua 

facilidade de leitura e compreensão e a apresentação de maneira simples e imediata da 

posição relativa das atividades ao longo do tempo. Trata-se de um gráfico com uma clara 

visualização do conjunto de atividades: à esquerda figuram as atividades e à direita, as suas 

respectivas barras desenhadas em uma escala de tempo, como mostra a figura. O 

comprimento da barra representa a duração da atividade, cujas datas de início e fim podem 

ser lidas nas subdivisões da escala de tempo, como é mostrado na Figura 3-1. 
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FIGURA 3-1: Gráfico de Gantt usado como programa de produção 

Fonte: Mattos, 2010 

Segundo Gehbauer (2002), os cronogramas de barras puros não oferecem, entretanto, 

nenhuma informação sobre o avanço de uma atividade dentro de um processo, e nem 

mostram com clareza a ligação lógica existente entre as atividades.  

Além disso, eles não mostram o caminho crítico e as folgas não são levadas em 

consideração. O caminho crítico reúne aquelas atividades cujo atraso se comunica 

diretamente com prazo total do projeto. Já a folga é a margem de tempo que garante 

determinada flexibilidade para as atividades não críticas. Como solução, foi integrado o 

cronograma de Gantt com o diagrama de PERT/CPM.  

Os diagramas PERT/CPM permitem que sejam indicadas as relações lógicas de 

precedência (inter-relacionamento) entre as inúmeras atividades do projeto e que seja 

determinado o caminho crítico, isto é, a sequência de atividades que, se sofrer atraso em 

alguma de suas componentes, vai transmiti-lo ao término do projeto. Cálculos numéricos 

permitem saber as datas mais cedo e mais tarde em que cada atividade pode ser iniciada, 

assim como a folga de que elas dispõem (MATTOS, 2010). 

Os cronogramas gerados por softwares de gerenciamento de projetos, tais como Power 

Project, MS Project, Primavera são os cronogramas integrados Gantt-PERT/COM, de barras 

com informação de precedências. No presente trabalho, será focado o cronograma gerado pelo 

software MS Project, como é ilustrado na Figura 3-2. A representação gráfica é feita 

normalmente com o eixo tempo mostrado horizontalmente. Na direção vertical estão todas as 

etapas da construção e suas atividades.   
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FIGURA 3-2: Cronograma integrado Gantt-PERT/CPM no MS Project. 

Fonte: Nunes, 2013 

No contexto deste trabalho, também será enfatizado o cronograma disponibilizado na 

ferramenta TimeLiner, do software Navisworks, que é de versão mais simples gráfico de 

Gantt, e é inserido a partir do Cronograma realizado no MS Project, como mostra a Figura 3-

3.  

 

FIGURA 3-3: Gráfico de Gantt no Navisworks. 

Fonte: Autodesk, 2013 
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3.2.1 SEQUÊNCIA PARA CRIAÇÃO DO CRONOGRAMA INTEGRADO GANTT– 

PERT/CPM 

O planejamento de uma obra segue passos bem definidos. Em cada passo, coletam-se 

elementos dos passos anteriores e a eles se agrega algo. O trabalho de elaboração progressiva 

é bastante lógico. O roteiro segundo Mattos (2010) é apresentado a seguir. 

3.2.1 CRIAÇÃO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO (EAP) 

O primeiro passo do roteiro do planejamento consiste em identificar as atividades que 

serão levadas em consideração pelo planejador e que irão compor o cronograma geral do 

projeto.  

A maneira mais prática de identificar as atividades é por meio da elaboração da 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP), que é uma estrutura hierárquica, em níveis, mediante a 

qual se decompõe a totalidade da obra em pacotes de trabalho progressivamente menores. A 

EAP tem a vantagem de organizar o processo de desdobramento do trabalho, permitindo que 

o rol de atividades seja facilmente checado e corrigido. 

Essa etapa de identificação das atividades requer especial atenção porque é nela que se 

decompõe o escopo total do projeto em unidades de trabalho mais simples e de manuseio 

mais fácil.  

A identificação das atividades não deve ser trabalho de uma única pessoa, É preciso 

que haja a contribuição e a participação de todos os envolvidos no projeto. A omissão de uma 

atividade ou de uma série delas é um problema que pode assumir proporções gigantescas no 

futuro. Se uma parte do escopo não for contemplada no cronograma, a obra poderá ter atraso e 

aumento de custo.  

Desmembrar o projeto em atividades não é trabalho dos mais simples. 

Invariavelmente, exige leitura cuidadosa de desenhos e plantas, entendimento da metodologia 

construtiva a ser empregada e capacidade de representar as tarefas de campo sob a forma de 

pacotes de trabalho pequenos e compreensíveis. 
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3.2.2 DECOMPOSIÇÃO DA EAP ATÉ NÍVEL DE ATIVIDADE 

Para se planejar uma obra é preciso subdividi-la em partes menores. Esse processo é 

chamado decomposição. Por meio da decomposição, o todo — que é a obra em seu escopo 

integral — é progressivamente desmembrado em unidades menores e mais simples de 

manejar. Os grandes blocos são sucessivamente esmiuçados, destrinchados na forma de 

pacotes de trabalho menores, até que se chegue a um grau de detalhe que facilite o 

planejamento no tocante à estipulação da duração da atividade, aos recursos requeridos e à 

atribuição de responsáveis. 

O nível superior da EAP representa o escopo total. Nesse nível há apenas um item — 

o projeto como um todo. A partir desse nível, a EAP começa a se ramificar em tantos galhos 

quantos forem necessários para representar as grandes feições do projeto. Em seguida, cada 

"caixinha" do segundo nível é desdobrada em seus componentes menores no terceiro nível e 

assim sucessivamente. Cada nível representa um aprimoramento de detalhes do nível 

imediatamente superior. À medida que a EAP se desenrola, os pacotes de trabalho se tornam 

menores e mais bem definidos. Assim, torna-se mais fácil atribuir uma duração e identificar a 

tarefa no campo para controlar seu avanço. A Figura 3-4 demonstra a EAP feita para um 

exemplo simples de uma casa. 

 

FIGURA 3-4: EAP para uma casa 

Fonte: Mattos, 2010 

Não há regra definida para construir a EAP. Dois planejadores podem perfeitamente 

chegar a duas EAP bastante diferentes para o mesmo projeto. O critério de decomposição é 

responsabilidade de quem planeja. É bom frisar que, qualquer que tenha sido a lógica de 
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decomposição, todos os trabalhos constituintes do projeto precisam estar identificados ao 

final. 

3.2.3- ESTIMATIVA DA DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Definir a duração de uma tarefa é de extrema importância, pois constitui o dado 

numérico de tempo em função do qual o cronograma será gerado. Ela é, portanto, uma das 

responsáveis pela obtenção do prazo da obra e dos marcos intermediários. Durações mal 

atribuídas podem corromper totalmente o planejamento, distorcendo-o e tornando-o 

inexequível ou sem utilidade prática para quem irá gerenciar a obra. 

Há tarefas que têm duração fixa, independentemente da quantidade de recursos 

humanos e equipamentos alocados — por exemplo, cura do concreto e enchimento de um 

tanque industrial cuja vazão de entrada seja fixa —, e outras cuja duração depende da 

quantidade de recursos. A duração depende, portanto, da quantidade de serviço, da 

produtividade e da quantidade de recursos alocados.  

  É importante ressaltar que, por mais criterioso e analítico que seja o planejador, a 

duração é sempre uma estimativa, e por isso mesmo está sujeita a uma margem de erro, que 

pode ser menor para as atividades repetitivas, costumeiras e bem conhecidas, ou maior para os 

serviços novos ou para os quais o construtor não dispõe de dados históricos em que se pautar.  

Como decorrência da incerteza que cerca as atividades, é necessário não somente 

planejar (quadrante A do ciclo PDCA), mas também controlar (quadrante C) para avaliar as 

eventuais discrepâncias e poder ajustar o cronograma para o restante do projeto. 

3.2.4 DEFINIÇÃO DO SEQUENCIAMENTO E PRECEDÊNCIAS DAS ATIVIDADES 

POR MEIO DE REDES 

Esse passo do planejamento precisa ser bem executado porque o produto final, que é o 

cronograma com as datas previstas para cada atividade, é obviamente afetado pela sequência 

definida. Amarrar uma atividade a outra é uma operação das mais relevantes do planejamento. 

De nada vale estabelecer uma EAP criteriosa e detalhada e dispor do melhor programa de 

computador, se o planejador não definir uma seqüência executiva lógica, plausível e 

exequível. Pode-se afirmar que a definição das durações e o estabelecimento da 

interdependência entre as atividades são os pontos-chave do planejamento. 
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A precedência é a dependência entre as atividades com base na metodologia 

construtiva da obra. Analisando-se a particularidade dos serviços e a seqüência executiva das 

operações, o planejador define o inter-relacionamento entre as atividades, criando a espinha 

dorsal lógica do cronograma. Nessa fase, é importante que a equipe da obra chegue a um 

consenso sobre a lógica construtiva — o plano de ataque da obra, o relacionamento entre as 

atividades, a seqüência de serviços mais coerente e exequível — para que o cronograma faça 

sentido. 

Para cada atividade são atribuídas suas predecessoras imediatas, isto é, aquelas 

atividades que são condição necessária para que a atividade em questão possa ser 

desempenhada. Em regra, uma atividade só pode ser iniciada quando sua predecessora tiver 

sido concluída (relação término-início). 

3.2.5 MONTAGEM DO CRONOGRAMA UTILIZANDO FERRAMENTAS 

COMPUTACIONAIS 

O cronograma é a representação gráfica das atividades, levando em conta as 

dependências entre elas. Essa etapa do roteiro do planejamento não caracteriza mais entrada 

de dados — o que se faz agora é transformar as informações de duração e sequência em um 

diagrama. 

No presente trabalho será utilizado o software MS Project para a elaboração do 

planejamento de obra utilizando métodos convencionais. 

3.2.6 DEFINIÇÃO DE MARCOS 

Marcos são pontos notáveis que se destacam em um cronograma. Um marco é um 

instante particular que define o início ou o final de uma etapa do projeto, ou o cumprimento 

de algum requisito contratual.  

Eles consistem em pontos de controle. Representá-los no cronograma ajuda a rápida 

visualização da data em que o projeto alcança esses instantes. Do ponto de vista do 

planejamento, o marco é uma atividade de duração zero, inserido no cronograma unicamente 

para fins de referência.  
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3.2.7 ALOCAÇÃO DE RECURSOS ÀS ATIVIDADES 

A alocação de recursos consiste na atribuição de recursos às diversas atividades do 

planejamento, A alocação tanto é qualitativa (pedreiro, trator, perfil metálico) quanto 

quantitativa (3 pedreiros, 2 tratores, 50 toneladas de perfil metálico). Os recursos podem ser 

de diversas categorias: mão de obra, material, equipamento, dinheiro, entre outros. 

3.2.8 ARMAZENAMENTO DA LINHA DE BASE 

Ao planejamento inicial concluído e aprovado pela equipe executora da obra dá-se o 

nome de planejamento referencial ou linha de base. Ele é, por assim dizer, o ideal a ser 

perseguido pela equipe do projeto, pois contém todas as atividades, reflete a lógica executiva, 

mostra os recursos alocados e identifica o caminho crítico. 

A linha de base funciona como um farol para o planejador durante o processo de 

acompanhamento da obra. Quanto mais próxima da linha de base a obra se desenrolar, 

melhor, pois menos variações terão ocorrido. Só monitorando os desvios é que o planejador 

poderá alertar a equipe da obra para tomar as medidas corretivas necessárias.  

A linha de base pode ser a mesma até o final do projeto, ou ser alterada no meio do 

caminho — tudo dependerá de quão próximo o realizado estiver do previsto. Se os desvios ao 

longo da obra não forem muito graves, pode-se manter a linha de base original como 

referência. Contudo, se o desenvolvimento do projeto mostrar que o planejamento inicial 

estava muito equivocado em durações, lógica ou escopo, pode ser interessante replanejar 

completamente o restante da obra, eliminando-se a primeira linha de base e definindo-se uma 

nova. 
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4 PLATAFORMA BIM APLICADA AO PLANEJAMENTO 

Os modelos BIM podem representar diversas dimensões (nD) de informação de uma 

edificação. Os modelos nD são uma extensão do modelo de informação da construção, o qual 

incorpora multi-aspectos de informação de projeto requerida em cada estágio do ciclo de vida 

de uma edificação (LEE et al., 2002 ; FORMOSO, ISATTO, 2012). 

Quando a base de dados 3D é alimentada com informações de ―tempo‖, permitindo a 

alocação das quantidades extraídas do modelo em um sequenciamento de atividades e junção 

de taxas de produtividade e dos tamanhos de equipes criando um cronograma da obra, é 

caracterizado o 4D-BIM (VICO, 2011). Esse modelo também possibilita a criação de 

animações do sequenciamento de atividades facilitando a visualização e o acompanhamento 

do gestor quanto ao avanço físico da obra.  

Associando informações de custos à dimensão BIM 4D, tem-se o 5D-BIM. Agora os 

elementos do projeto estão atrelados a um custo e a um cronograma, assim quando uma 

alteração é feita no empreendimento, a mesma pode ser facilmente visualizada no orçamento 

e no cronograma (VICO, 2011).  

A dimensão BIM 6D refere-se ao gerenciamento do ciclo de vida do empreendimento, 

carregando o modelo com informações como garantia dos equipamentos, planos de 

manutenção, dados de fabricantes e fornecedores, custos de operações, entre outras 

(MATTOS, 2010).  

Quando são atribídos a dimensão energia ao modelo, quantificando e qualificando a 

energia utilizada na construção, a energia a ser consumida no seu ciclo de vida e seu custo, 

junto com aspectos relacionados à sustentabilidade, temos a dimensão 7D (CALVERT, 2013).  

Segundo Campestrini (2015), o modelo BIM 3D contém informações sobre a 

geometria e qualidade do projeto, que pode ser usado na compatibilização, quantitativos e 

especificações. Quando são acrescentados dados sobre planejamento, o modelo se torna um 

BIM 4D. O modelo BIM 5D contém informações de custo das atividades e o 6D é focado em 

informações sobre a operação e manutenção de edificações. Por fim, o modelo 7D é 

relacionado à sustentabilidade e controle energético.  

O foco do presente trabalho é a abordagem do modelo BIM 4D. Para Silveira (2005), 

o planejamento 4D pode ser definido como o processo de planejamento para um 
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empreendimento da construção civil e visualização do mesmo a nível espacial conforme o 

planejado, ou seja, consiste em visualizar o andamento da obra em terceira dimensão (3D) ao 

longo do tempo, sendo este último (o tempo) a quarta dimensão.  

4.1 SOFTWARES BIM 

Atualmente, existem diversos softwares que atrelam os elementos gráficos da 

edificação ao cronograma da obra. A escolha do software depende de uma série de fatores, 

tais como a importação de arquivos, de cronogramas, capacidade de análises e animação, 

entre outros. O Quadro 4-1 mostra os principais programas BIM 4D. 

SOFTWARE DESCRIÇÃO 

Digital Project 

(Gehry 

Technologies) 

 

Sendo um aplicativo, o ―Construction Planning and 

Coordination‖, no português ―Planejamento e Controle da 

Construção‖, permite que os usuários conectem componentes 3D 

às atividades do software Primavera ou do MS Project com datas 

associadas a elas, assim como gerar análises e simulações em 4D. 

Objetos relacionados à construção precisam ser adicionados e 

removidos quando for apropriado. As mudanças feitas nos 

softwares de planejamento são propagadas ao modelo 3D ligado 

à eles. 

JetStream/Timeliner 

(Navisworks) 

 

Inclui todos os recursos do ambiente de visualização do 

JetStream, suporta o maior número de formatos BIM e tem as 

melhores capacidades de visualização. O Timeliner suporta 

conexão automática e manual para dados importados de uma 

variedade de aplicações de cronograma. A conexão manual é 

tediosa, e sua interface não é amigável, e há poucos recursos 

especializados 4D. 

ProjectWise 

Navigator (Bentley) 

 

Este é um aplicativo que promove serviços para: importar uma 

série de arquivos 2D e 3D com formatos distintos; revisar 

simultaneamente os desenhos 2D e os modelos 3D; ligar 

componentes e atributos; revisar as interferências/conflitos, 

visualizar e analisar simulações de cronogramas. 

Project 4D 

ConstructSim 

(CommonPoint) 

 

Inclui alguns recursos 4D especializados, como análises de 

interferências, adição de objetos que representam espaços de 

armazenamento temporário, animações e recursos especializados 

para criar filmes 4D. O processo de conexão 4D inclui conexão 

manual arrastar-e-soltar e conexão automática. Usuários podem 

distribuir um visualizador 4D aos membros da equipe. O 

CommonPoint 4D somente importa geometria ―VRML‖ 

enquanto o ConstructSim dá suporte à importação de dados de 

mais formatos. 

Revit (Autodesk) 

Única ferramenta BIM com capacidade 4D embutidas para 

definição básica das fases 4D. Cada objeto inclui parâmetros que 

permitem designar uma ―fase‖ para um objeto e depois usar as 

propriedades de visualização do software para observar diferentes 

fases e criar instantâneos 4D. Não é possível simular uma 
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animação, mas o usuário pode conectar o modelo à aplicativos de 

planejamento como o MS Project e trocar informações com 

softwares para automatizar algumas entradas de dados 4D. 

Syncro 4D (Syncro 

ltd.) 

 

Nova e poderosa ferramenta 4D com a capacidade de executar 

cronogramas mais sofisticada que qualquer outro software 4D. A 

ferramenta requer conhecimentos mais profundos de 

programação e administração de empreendimentos. Ela inclui 

opções como visualização de riscos, folga e utilização de 

recursos, além da visualização 4D básica. 

Virtual 

Construction (VICO 

Software) 

 

Este software fornece modelos 5D, constituído por planejamento, 

orçamento e controle da obra. O modelo 3D pode ser 

desenvolvido no próprio software. Aos objetos são atribuídas 

composições que definem as tarefas e os recursos necessários 

para sua construção. Quantidades e custos são calculados, a 

sequência de atividades é definida e então o modelo 4D pode ser 

visualizado. O cronograma pode ser importado do MS Project e 

do Primavera. 

Visual Simulation 

(Innovaya) 

 

Liga qualquer modelo feito em 3D no formato DWG com 

cronogramas feitos com MS Project ou Primavera, mostrando os 

empreendimentos em 4D e assim gerando uma simulação do 

processo construtivo. Sincroniza mudanças feitas tanto no 

cronograma quanto nos objetos 3D. Utiliza código de cores para 

detectar potenciais problemas no planejamento como objetos 

atribuídos a duas atividades simultâneas ou não designados a 

atividade nenhuma. 

QUADRO 4-1: Ferramentas BIM 4D 

Fonte: EASTMAN (2011), adaptado pela autora 

O presente trabalho foca a utilização dos softwares Revit e Navisworks, que foram 

escolhidos pela disponibilidade da Universidade de Brasília (UnB). 

4.2 REVIT 

O software Revit é uma das plataformas mais conhecidas e utilizadas atualmente que 

usa a tecnologia BIM. É um software desenvolvido pela Autodesk e inclui recursos para 

projeto de arquitetura, engenharia de sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos, engenharia 

estrutural e construção.  

Suas ferramentas permitem a utilização de um processo inteligente baseado em 

modelos para planejar, projetar, construir e gerenciar edifícios e infraestruturas. Além disso, o 

Revit oferece suporte a um processo de projeto multidisciplinar, para trabalhos colaborativos. 

Este foi criado e desenvolvido especificamente para ajudar em design profissional de 

edifícios e na otimização da sua qualidade, com maior eficiência energética, permitindo aos 
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utilizadores projetar um edifício e os seus componentes em 3D, anotar o modelo com 

elementos em duas dimensões e a elaboração e o acesso a informações de construção a partir 

do banco de dados de modelos de construção. 

O Revit é um software capaz de usar a dimensão 4D BIM e permite, assim, usar 

ferramentas para planejar e acompanhar as várias fases do ciclo de vida do edifício, desde a 

concepção à sua respectiva construção e, mais tarde, a demolição. 

Com a base dos projetos em objetos 3D, o software possibilita que, da concepção até a 

elaboração, todas as fases sejam realizadas de forma mais coordenada e consistente. O 

programa é um aplicativo individual que inclui recursos para projeto de arquitetura, de 

construção e de engenharia estrutural, além de oferecer uma troca de informações, durante o 

processo do projeto, com todos os participantes e colaboradores, por meio do armazenamento 

dos dados num modelo central. O software se destaca pela redução do prazo de entrega dos 

projetos, já que é mais rápido e facilita o desenho. Essa facilidade pode ser exemplificada pela 

existência de comandos preestabelecidos para desenhar cada objeto contando com uma 

interface de fácil entendimento e utilização, como demonstra a Figura 4-2. 

 

FIGURA 4-1: Interface Revit: Principais ferramentas de arquitetura e navegador de 

projeto 

Fonte: Autodesk Revit (2017) 
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4.3 NAVISWORKS 

O software de análise de projetos Navisworks, também desenvolvido pela Autodesk, 

permite que profissionais de arquitetura, engenharia e construção analisem de forma completa 

com os interessados os modelos e dados integrados para controlar melhor os resultados do 

projeto.  

O software permite a simulação e a otimização de modelos gravados em diversos 

formatos com todos os detalhes do projeto. Possui um conjunto abrangente de ferramentas de 

integração, análise e comunicação que beneficiam as equipes a coordenar disciplinas, resolver 

conflitos, e projetar planos antes da construção ou iniciação de renovação. Os recursos do 

software para a análise do projeto de construção permitem a coordenação, simulação, 

construção e análise de um projeto inteiro para seguidamente poder gerenciar projetos de 

construção.  

O programa também possui recursos de tabela completa, custo, animação e a 

visualização que auxiliam os usuários a demonstrar a intenção do projeto e a simular a 

construção, a fim de ajudar a aprimorar a visão e a previsibilidade. 

Além disso, o software permite o cruzamento de dados das modelagens com um 

cronograma, e deste modo auxilia na detecção de inconsistências de programações, apóia o 

desenvolvimento da logística de canteiro, facilita o entendimento do projeto e suas etapas e 

acaba por criar sinergia e engajamento entre os subcontratados (HAYMAKER; FISCHER, 

2001). 

É uma ferramenta que tem capacidade de importar arquivos (desenvolvidos no Revit, 

por exemplo) e fazer checagem e o gerenciamento de interferências entre os elementos de 

projeto. Além disso, ele possui um recurso chamado TimeLiner, que permite conectar um 

modelo do Navisworks a um planejamento de projeto externo, anexar tarefas programadas a 

itens de modelo e criar uma simulação para construir virtualmente o seu projeto.  

No presente trabalho será utilizada a ferramenta Timeliner para a elaboração do 

planejamento de obra utilizando a plataforma BIM.  

De acordo com a Autodesk (2017), a ferramenta TimeLiner adiciona a simulação de 

tabela ao Autodesk Navisworks. O TimeLiner permite criar ou importar o planejamento de 

uma variedade de fontes. É possível então conectar tarefas em planejamento com objetos no 
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modelo para criar uma simulação. Isto permite ver o efeito do planejamento no modelo e 

comparar as datas planejadas com as datas atuais. Os custos também podem ser atribuídos às 

tarefas para acompanhar o custo de um projeto ao longo da programação. A ferramenta 

também permite exportar as imagens e animações com base nos resultados da simulação e a 

atualização automática da simulação quando o modelo ou o planejamento é modificado. A 

Figura 4-3 mostra a interface desse recurso. 

 

FIGURA 4-2: Interface do TimeLiner 

Fonte: Autodesk Navisworks, 2017 
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5 COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS CONVENCIONAIS DE 

PLANEJAMENTO E O PLANEJAMENTO USANDO BIM 

Planejamento e programação da construção envolvem o sequenciamento de atividades 

no espaço e no tempo, considerando aprovisionamento, recursos, limitações espaciais e outras 

questões no processo. Tradicionalmente, diagramas de barras eram usados para o 

planejamento de empreendimentos, mas eram incapazes de mostrar como ou por que certas 

atividades eram conectadas em determinada sequência: também não podiam calcular o maior 

caminho (crítico) para completar um empreendimento. Hoje, os planejadores usam software 

com o Método do Caminho Crítico (CPM) como o Microsoft Project, Primavera SureTrak ou 

o P3 para criar, atualizar e comunicar o cronograma usando uma grande variedade de 

relatórios e visualizações. Esses sistemas mostram como as atividades são conectadas e ainda 

permite o cálculo do(s) caminho(s) crítico(s) e valores flutuantes que melhoram a 

programação durante a realização de um empreendimento (EASTMAN et. al., 2011). 

Ainda segundo Eastman et al. (2011), métodos tradicionais, no entanto, não capturam 

adequadamente os componentes espaciais relacionados com essas atividades, nem fazem 

conexão direta com o projeto ou o modelo da construção. Portanto, a programação é uma 

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

dificuldades para que os empreendedores entendam facilmente a programação e seu impacto 

na logística do canteiro.  

Para tratar dessas deficiências, surgiu o uso de ferramentas de análise que incorporam 

componentes BIM, permitindo aos planejadores representarem visualmente e comunicarem 

atividades no contexto do espaço e do tempo. Segundo Eastman et al. (2011), essas 

ferramentas incorporam informações espaciais, de utilização de recursos e de produtividade, 

além de informações sobre métodos construtivos para otimizar a sequência de atividades.  

Koo e Fischer (1998) afirmam que ao gerar um cronograma, os responsáveis pelo 

planejamento devem levar em consideração uma enorme quantidade de informações 

relevantes para o projeto. Além de interpretar desenhos 2D e especificações, eles também 

devem lidar com questões de construtibilidade, produtividade, recursos e alocação de 

equipamentos.  
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Levando em conta as necessidades acima levantadas, foi desenvolvida uma 

comparação entre as ferramentas tradicionais de planejamento e a de planejamento 4D em 

quatro esferas de aplicação: ferramentas de visualização, integração, análise e gestão. 

Um aprofundamento acerca de cada ferramenta é apresentado nos itens subsequentes. 

5.1 FERRAMENTAS DE VISUALIZAÇÃO  

FERRAMENTAS DE VISUALIZAÇÃO 

 

CRONOGRAMAS EM 

TÉCNICAS TRADICIONAIS DE 

PLANEJAMENTO 

CRONOGRAMAS EM 

FERRAMENTAS BIM 

(PLANEJAMENTO 4D) 

Visualização e 

interpretação da 

sequência 

construtiva 

A visualização da sequência 

construtiva é realizada 

mentalmente; pode gerar diferentes 

interpretações entre os participantes 

do projeto 

Associação dos objetos existentes 

na maquete eletrônica a uma 

atividade do planejamento; 

visualização animada baseada no 

cronograma; evita diferentes 

interpretações entre os 

participantes do projeto 

Antecipação de 

conflitos espaço-

tempo 

As interferências que podem 

ocorrer entre as atividades devido 

ao compartilhamento do espaço de 

trabalho comum não são 

representadas, mas podem ser 

detectadas a partir da análise 

minuciosa do cronograma 

Identifica os potenciais conflitos a 

partir de interfaces com múltiplos 

sistemas facilmente verificadas 

sistemática (para interferências 

fortes e fracas) e visualmente 

(para outros tipos de erros) 

Transmissão do 

impacto de 

alterações no 

cronograma 

Transmite o efeito de uma 

alteração, mas requer a analise do 

planejador 

Mostra graficamente quais 

componentes são afetados e 

permite aos usuários induzir e 

compreender melhor os motivos 

de atrasos adicionais no projeto 

QUADRO 5-1: Ferramentas de Visualização 
Fonte: autoria própria 

 

5.1.1 VISUALIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA  

A maioria dos softwares de gerenciamento de projetos amplamente utilizados na 

indústria AEC, tais como Microsoft Project, Primavera P3, entre outros, gera gráficos de 

barra baseados em CPM que não suportam o processo de visualização. Portanto, cada 

participante de um projeto visualiza e interpreta a sequência associando ao planejamento de 

atividades os componentes das representações 2D mentalmente. Essa interpretação do 

cronograma pode variar de acordo com o nível de experiência, conhecimento e perspectiva 
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individual de cada participante. Além disso, a incoerência na interpretação do cronograma 

tem potencial para criar erros de comunicação entre os colaboradores do projeto (KOO e 

FISCHER, 1998). 

Já o planejamento 4D, de acordo com Silveira (2005), associa os objetos existentes na 

maquete eletrônica a uma atividade do planejamento. Segundo Eastman et al. (2011), 

planejadores podem comunicar visualmente o processo construtivo planejado para todas as 

partes interessadas no empreendimento. O modelo 4D captura aspectos temporais e espaciais 

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

A modelagem 4D mostra modelos tridimensionais de componentes do projeto sendo 

construídos passo a passo com a progressão do tempo. Como o modelo 4D simula 

visualmente o projeto real sendo construído, o processo evita diferentes interpretações entre 

os participantes do projeto e consequentemente, minimiza potenciais falhas de comunicação. 

Como todos os participantes podem trabalhar e se comunicar baseando-se no mesmo modelo, 

a disparidade de níveis de experiência ou conhecimento do projeto é menos relevante, pois é 

menos provável que leve a diferentes interpretações (KOO e FISCHER, 1998). 

Além disso, uma melhor percepção do cronograma pode beneficiar significativamente 

a detecção de potenciais erros de projeto. O modelo 4D permite que os usuários detectem 

contradições na lógica do cronograma, o que poderia ser negligenciado no método 

convencional de planejamento (KOO e FISCHER, 1998). 

Modelos 4D também são usados frequentemente em fóruns da comunidade para 

apresentar aos leigos como um empreendimento poderia afetar o tráfego, o acesso a um 

hospital, ou outras preocupações críticas da comunidade (EASTMAN et. al., 2011). 

5.1.2 ANTECIPAÇÃO DE CONFLITOS ESPAÇO-TEMPO  

Os conflitos espaço-tempo ocorrem quando as equipes de trabalho de diferentes 

especialidades que trabalham em atividades concorrentes precisam compartilhar um espaço de 

trabalho comum e, portanto, interferir entre si. Isso pode causar uma diminuição da 

produtividade, além de impedir a execução de uma ou mais atividades afetadas (AKINCI et 

al., 1997). 

Para identificar esses conflitos espaço-tempo entre atividades, os planejadores de 

construção precisam de informações espaciais, temporais e lógicas sobre uma atividade. As 
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informações espaciais incluem a localização de uma atividade e o espaço que ela ocupa; as 

informações temporais incluem o tempo de início e finalização da atividade, duração da 

atividade e as informações lógicas incluem as atividades anteriores e sucessivas. O planejador 

da obra deve identificar se as atividades simultâneas ou sobrepostas estão sendo executadas 

em um espaço de trabalho em comum, o que pode ser prejudicial para a produtividade dos 

trabalhadores (KOO e FISCHER, 1998). 

Os cronogramas gerados a partir de softwares de planejamento convencionais 

modelam as dependências temporais entre atividades explicitamente. No entanto, as 

interferências que podem ocorrer entre as atividades devido ao compartilhamento do espaço 

de trabalho comum não são representadas e não podem ser detectadas (AKINCI et al., 1997). 

Portanto, essa detecção só é possível a partir da análise minuciosa do cronograma. Ainda 

assim, é possível que alguma incoerência passe despercebida, já que está intrinsecamente 

relacionada com a experiência e conhecimento do planejador, o que pode trazer prejuízos de 

custo e prazo no final de um projeto (KOO e FISCHER, 1998). 

No planejamento 4D, uma vez que os sistemas de todas as disciplinas podem ser 

colocados juntos e comparados, interfaces com múltiplos sistemas são facilmente verificadas 

sistemática (para interferências fortes e fracas) e visualmente (para outros tipos de erros). Os 

conflitos são identificados antes que sejam detectados na obra (EASTMAN et. al., 2011). 

Além de transmitir visualmente as dependências temporais entre as atividades de um 

cronograma, a modelagem 4D também mostra restrições espaciais que existem tanto no 

canteiro quanto na construção, permitindo assim, a detecção de conflitos espaço-tempo (KOO 

e FISCHER, 1998). 

Enquanto no cronograma de CPM, o planejador de construção só pode especular se 

haverá um conflito espaço-tempo, o modelo 4D consegue identificar problemas relacionados 

a restrições espaciais, temporais e lógicas (KOO e FISCHER, 1998). 

5.1.3 TRANSMISSÃO DO IMPACTO DE ALTERAÇÕES NO CRONOGRAMA 

Por ser um segmento altamente inconstante, as mudanças no planejamento de uma 

obra são inevitáveis na construção. Uma vez que ocorre uma mudança, ela deve ser 

incorporada ao cronograma, junto com as suas conseqüências. Devido à natureza seqüencial 
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da construção, um atraso devido a uma mudança em uma atividade pode causar atrasos 

adicionais para atividades posteriores.  

Um cronograma gerado a partir de técnicas convencionais pode transmitir o efeito que 

uma única alteração gera em outras atividades relacionadas. No entanto, pode ser difícil 

determinar quais atividades podem ser afetadas pela mudança de uma única atividade, pois 

essas atividades podem gerar conseqüências em atividades não óbvias.  

Para determinar todas as atividades que serão afetadas através do cronograma de 

CPM, o planejador da obra deve voltar aos desenhos 2D e ao cronograma original para 

analisar a mudança de acordo com seu conhecimento. Ao visualizar o modelo 4D, o 

planejador de construção pode determinar imediatamente quais atividades serão afetadas pela 

visualização dos componentes que precisam ser modificados (KOO e FISCHER, 1998). 

Além disso, na programação de CPM o efeito que uma alteração tem em outras 

atividades só pode ser representado por diferentes durações ou datas de início e término 

diferentes e, portanto, é difícil perceber os motivos dos atrasos acumulados. O modelo 4D 

mostra graficamente quais componentes são afetados e permite aos usuários induzir e 

compreender melhor os motivos de atrasos adicionais no projeto. Ele também permite aos 

usuários entender o impacto do atraso na conclusão final ou parcial do projeto. Por exemplo, 

um cliente que não está familiarizado com a construção pode ter dificuldade em entender por 

que um dia de atraso pode resultar em vários dias de atraso. A animação do cronograma 

proporciona ao cliente uma melhor compreensão da natureza seqüencial das atividades de 

construção, deixando então mais claras as consequências do atraso (KOO e FISCHER, 1998). 
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5.2 FERRAMENTAS DE INTEGRAÇÃO  

FERRAMENTAS DE INTEGRAÇÃO 

 

CRONOGRAMAS EM 

TÉCNICAS TRADICIONAIS DE 

PLANEJAMENTO 

CRONOGRAMAS EM 

FERRAMENTAS BIM 

(PLANEJAMENTO 4D) 

Formalização de 

informações de 

projeto e construção 

Baseado em um processo de 

produção fragmentado, burocrático 

e lento. Diversos projetos devem 

ser analisados e interpretados 

separadamente 

Promove a integração; facilita o 

compartilhamento de 

informações, uso de modelo único 

no qual todos trabalham e 

atualizam os projetos 

simultaneamente 

Integração entre os 

participantes do 

projeto 

Não promove a interação, 

resultando em feedback mínimo 

entre as entidades de projeto e 

construção 

Apóia o processo de captura e 

dinâmica de gestão da integração 

entre os componentes do projeto e 

os recursos ao longo do tempo, 

dando suporte, em tempo real, de 

interação dos usuários com o 

sistema em 4D. Incentiva a 

comunicação, a aprovação e 

melhoria dos cronogramas de 

construção entre as partes 

interessadas 

Auxílio nas decisões 

de projeto 

Suporte limitado; depende de outras 

ferramentas 

Auxilia a tomada de decisões; 

permite a geração de cenários 

alternativos  

QUADRO 5-2: Ferramentas de Integração 

Fonte: autoria própria 

 

5.2.1 FORMALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE PROJETO E CONSTRUÇÃO  

Os empreendimentos contemporâneos de edifícios são caracterizados pela participação 

de equipes de projetistas cada vez maiores, uma vez que demandam a mobilização de 

conhecimentos e qualificações cada vez mais especializadas, caracterizando o projeto como 

um processo multidisciplinar em que nenhum profissional detém conhecimentos e 

qualificações para exercer um controle sobre a totalidade do processo de projeto (FABRÍCIO, 

2002 e SILVA e SOUZA, 2003). 

Portanto, ao utilizar métodos tradicionais de planejamento, todos esses projetos 

deverão ser analisados separadamente e interpretados por outro profissional para criar-se uma 
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determinada sequência de construção. O resultado dessa análise está intrinsecamente ligado 

com o nível de experiência, conhecimento e perspectiva individual de cada planejador. 

Portanto, esse processo manual pode induzir a erros no cronograma e é realizado de forma 

muito mais trabalhosa. 

Uma vez que o BIM requer colaboração entre as partes da equipe, conceitualmente, o 

ideal é que houvesse um modelo único no qual todos trabalhassem e atualizassem os projetos 

simultaneamente (STANLEY; THURNELL, 2014). Esta recomendação também é citada por 

Monteiro e Poças Martins (2013), já que proporciona um maior domínio de todas as 

informações de projeto para todos os envolvidos.  

Portanto, esse método possibilita o desenvolvimento de um cronograma muito mais 

claro e realista, além de minimizar a propagação de erros, economizar tempo e recursos. 

Uma vez que o modelo virtual 3D da construção é a fonte para todos os desenhos 2D e 

3D, os erros de projeto causados por desenhos 2D inconsistentes são eliminados (EASTMAN 

et al., 2011). 

5.2.2 INTERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DO PROJETO  

Um dos maiores obstáculos que dificultam a colaboração entre os componentes de 

projeto e construção da indústria AEC é o processo de construção tradicional e o meio através 

do qual as informações são trocadas. Uma comunicação eficaz entre os múltiplos participantes 

envolvidos é fundamental para o sucesso do projeto. Em contraste com esta proposição, o 

processo de desenvolvimento dos diferentes projetos de uma obra se dá normalmente de 

forma fragmentada e linear, resultando em feedback mínimo entre as entidades de projeto e 

construção (KOO e FISCHER, 1998). 

Segundo Cherneff (1991), a produtividade na construção só pode melhorar se a 

comunicação e a coordenação na comunidade de arquitetura, engenharia e construção (AEC) 

se aprimorarem. 

Segundo Mckinney (2000), um sistema de planejamento 4D apóia o processo de 

captura e dinâmica de gestão da integração entre os componentes do projeto e os recursos ao 

longo do tempo, dando suporte, em tempo real, de interação dos usuários com o sistema em 

4D. Esse sistema também incentiva a comunicação, a aprovação e melhoria dos cronogramas 
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de construção entre as partes interessadas, como gerentes da construção, os clientes, 

projetistas, subcontratados e membros da equipe.  

A tecnologia BIM facilita o trabalho simultâneo de múltiplas disciplinas de projeto. 

Apesar de a colaboração usando desenhos também ser possível, ela é inerentemente mais 

difícil e mais demorada do que trabalhar com um ou mais modelos 3D coordenados nos quais 

o controle de modificações possa ser bem gerenciado. Isso abrevia o tempo de projeto e reduz 

significativamente os erros de projeto e as omissões (EASTMAN et. al., 2011). 

5.2.3 AUXÍLIO NAS DECISÕES DE PROJETO  

Segundo Eastman et al. (2011), a modelagem 4D com tecnologia BIM utiliza 

ferramentas de análise que incorporam os componentes BIM e informações sobre o método 

de construção para que os planejadores otimizem o sequenciamento das atividades. Essas 

ferramentas incorporam o espaço, a utilização dos recursos e informações de produtividade. 

Se o modelo 4D for construído nas fases de planejamento inicial do projeto, o 

planejador de construção pode rever cenários alternativos para decidir sobre o melhor método 

de construção que seja mais rentável e economizar tempo. Por outro lado, ele pode fornecer 

feedback ao projeto executando estudos de viabilidade e determinar qual design é mais 

apropriado (KOO e FISCHER, 1998). 

O planejamento convencional não possibilita a simulação e visualização de diferentes 

cenários como é na modelagem BIM, dependendo de outras ferramentas para isso, o que 

dificulta e torna mais lenta a tomada de decisões de projeto. 
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5.3 FERRAMENTAS DE ANÁLISE  

FERRAMENTAS DE ANÁLISE 

 

CRONOGRAMAS EM 

TÉCNICAS TRADICIONAIS DE 

PLANEJAMENTO 

CRONOGRAMAS EM 

FERRAMENTAS BIM 

(PLANEJAMENTO 4D) 

Apoio ao custo e 

análise da 

produtividade 

Os custos podem ser ligados às 

tarefas, mas o orçamento e 

quantitativos são feitos 

manualmente; não analisa a 

produtividade 

Orçamento e quantitativos 

automáticos em qualquer período 

da obra; ganho de produtividade 

Antecipação de 

situações de risco 

Suporte limitado; depende de 

outras ferramentas 

Facilita a detecção de áreas de 

risco e a execução de medidas de 

prevenção 

Alocação de recursos 

e equipamentos no 

canteiro de obras 

Suporte limitado; depende de 

outras ferramentas 

Representa graficamente as 

instalações permanentes e 

temporárias do canteiro, de acordo 

com o cronograma da obra. Inclui 

recursos humanos, materiais, 

entregas associadas e locação de 

equipamentos ao longo do tempo 

QUADRO 5-3: Ferramentas de Análise 

Fonte: autoria própria 

 

5.3.1 APOIO AO CUSTO E ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE  

No planejamento pelo método CPM, os custos, assim como os recursos, são ligados 

diretamente às tarefas na forma de custos fixos ou custos dos insumos. Porém, o orçamento 

não é feito de maneira automática como na plataforma BIM. É necessário realizar um 

quantitativo de todos os materiais e posteriormente cadastrar um orçamento. Tarefa essa que 

pode demorar semanas, enquanto no BIM leva minutos para ser realizada.  

Associando os dados de custo ao modelo BIM 4D tem-se o BIM 5D, que permite a 

emissão de relatórios dos custos subsequentes em qualquer ponto específico no tempo 

(PETERS, UNDERWOOD e ISIKDAG, 2009). A criação de modelos 5D permite que os 

vários participantes (de arquitetos, designers, empreiteiros para os proprietários) de um 

projeto de construção visualizem o andamento das atividades de construção e os custos 
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relacionados com o tempo, além dos próprios custos relacionados com materiais e mão de 

obra, por exemplo.  

Além disso, utilizando a plataforma BIM, as informações vêm todas de apenas um 

lugar, tornando-as consistentes e evitando conflitos de dados e erros de digitação. 

O BIM permite a troca de experiências, o estudo de sequências construtivas, a 

simulação de alternativas tecnológicas, detecção de conflitos e melhoria da logística de 

canteiro, facilitando o desenvolvimento de soluções que otimizem a obra e, portanto, reduzam 

seu prazo. Isso possibilita a geração de cronogramas mais realistas. Para os arquitetos e 

projetistas, a perspectiva com a automatização de processos é de menos tempo de desenho e 

mais tempo de projeto. (NUNES, 2013) 

Segundo o arquiteto e urbanista Suzuki, ―Os construtores querem receber um projeto 

que não tenha problemas de interpretação para executar a obra. Se os projetistas utilizam 

BIM, o construtor pode utilizar a tecnologia que transforma o modelo a partir do projeto. Há 

um ganho de produtividade em relação ao planejamento e controle de obra. Toda a gestão é 

facilitada.‖ 

Ainda de acordo com Suzuki, a produtividade de um profissional que utiliza o 

processo BIM aumenta em três vezes. Ganha-se tempo com o planejamento e com a 

execução, pois se forem necessárias alterações, o projeto terá todas as informações e 

detalhamentos. O BIM está entre os processos que podem alavancar a produtividade da cadeia 

da construção. 

5.3.2 ANTECIPAÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO  

Segurança é uma questão fundamental para todas as organizações envolvidas na 

construção. Qualquer ferramenta que dê suporte a treinamento, educação e que revele 

condições inseguras é valiosa para a equipe da construção (EASTMAN et al., 2011). 

Embora muitas empresas de construção tenham programas de prevenção de segurança 

para proteger seus trabalhadores e seus registros de segurança, pode ser difícil para os 

gerentes de projetos anteciparem todas as áreas de perigo existentes no canteiro. Isso ocorre 

porque todos os projetos de construção são de natureza única e os acidentes ocorrem 

principalmente devido a erros humanos ou acidentes imprevisíveis (KOO e FISCHER, 1998). 
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O planejamento gerado a partir de técnicas convencionais não possui nenhum recurso 

que possibilite a antecipação de situações de risco, então depende do uso de outras 

ferramentas para esse fim. Já no planejamento 4D, o modelo visual permite a equipes avaliar 

condições e identificar áreas inseguras que poderiam, de outra forma, passar despercebidas até 

que a equipe estivesse na obra (EASTMAN et al., 2011). 

Ao visualizar o modelo 4D, os gerentes de projeto podem detectar áreas onde os 

acidentes podem ocorrer e executar medidas de prevenção, como colocar sinais de alerta, 

restringir o acesso ou fornecer redes de segurança. Além disso, ao visualizar o tempo e a 

localização dos trabalhadores através do modelo 4D, os gerentes de projeto podem perceber a 

forma como as equipes separadas podem afetar-se e, por conseguinte, criar situações 

perigosas inadvertidamente (KOO e FISCHER, 1998). 

5.3.3 ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EQUIPAMENTOS  

Uma tarefa essencial no planejamento de uma obra é determinar a sequência de como 

as atividades de construção devem prosseguir para que os recursos sejam alocados 

adequadamente e o espaço limitado do canteiro de obras seja efetivamente utilizado (KOO e 

FISCHER, 1998). 

Usar o espaço de trabalho limitado economicamente e efetivamente pode criar uma 

diferença significativa no tempo e nos custos do projeto. O gerenciamento do espaço de 

trabalho do canteiro torna-se cada vez mais importante, principalmente em projetos 

localizados em áreas urbanas. (KOO e FISCHER, 1998) 

No planejamento CPM, não existe nenhum recurso que fornece suporte à alocação de 

recursos e equipamentos. Portanto, essa análise depende da utilização de outras ferramentas. 

Com a utilização do BIM, Cotts (2010) descreve o planejamento de canteiro de obras 

como sendo o processo no qual a modelagem 4D é usada para representar graficamente as 

instalações permanentes e temporárias do canteiro, de acordo com o cronograma da obra. 

Maiores informações incorporadas ao modelo podem incluir recursos humanos, materiais e 

entregas associadas, bem como locação de equipamentos. Como os componentes da 

modelagem 3D são diretamente vinculados ao cronograma, o gerenciamento das atividades do 

canteiro, como visualização das atividades planejadas, atividades de planejamento à curto 

prazo e recursos, pode ser analisado em qualquer data e local de execução da obra.  
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De acordo com Silveira (2005), com o planejamento 4D pode-se inserir os grandes 

equipamentos, tais como grua, elevador provisório, andaimes, entre outros, usados na 

construção e associá-los a atividades do planejamento, além da sua visualização ao longo do 

tempo, permitindo a detecção de interferências no andamento da obra. 

Segundo Eastman et al. (2011), isso possibilita a coordenação do fluxo esperado no 

tempo e espaço das disciplinas no canteiro, bem como a coordenação dos trabalhos em 

espaços pequenos. Ainda, é possível administrar as áreas de armazenamento, acesso ao 

canteiro, localização de equipamentos de grande porte, trailers, e assim por diante. 

5.4 FERRAMENTAS DE GESTÃO 

FERRAMENTAS DE GESTÃO 

 
CRONOGRAMAS EM 

TÉCNICAS TRADICIONAIS DE 

PLANEJAMENTO 

CRONOGRAMAS EM 

FERRAMENTAS BIM 

(PLANEJAMENTO 4D) 

Acompanhamento e 

controle da obra 

Comparação mais trabalhosa e 

demanda mais tempo, já que deve 

ser feita a partir do cronograma 

em gráfico de barras e diversos 

projetos em 2D com a situação 

real da obra 

Permite a visualização do 

andamento da obra, através de um 

programa de visualização gráfica, 

segundo um cronograma em 

conjunto com o acompanhamento 

dos seus custos  

Auxílio a construção 

enxuta 

Suporte limitado; depende de 

outras ferramentas 

Se auxiliam mutuamente e o BIM 

aumenta o potencial de aplicação 

desse método na gestão da 

construção 

QUADRO 5-4: Ferramentas de Gestão 

Fonte: autoria própria 

 

5.4.1 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA 

De acordo com Corrêa et al. (2001), ―Planejar é projetar um futuro que é diferente do 

passado, por causas sobre as quais se tem controle‖. Portanto, aspectos inerentes ao 

planejamento efetivo de uma obra são o controle e o acompanhamento da construção, a partir 

da comparação entre o projeto planejado e o efetivamente realizado.  

Pelo método de CPM, é possível acompanhar e obter controle sobre a obra, porém de 

forma muito mais trabalhosa e consumindo muito mais tempo de trabalho. Com o cronograma 
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em gráfico de barras, o planejador deve compará-lo a diversos projetos em 2D e com a 

situação real da obra.  

O planejamento 4D através do uso das ferramentas BIM permite a visualização do 

andamento da obra, através de um programa de visualização gráfica, segundo um cronograma 

em conjunto com o acompanhamento dos seus custos, apresentando uma visão mais real da 

sequência de construção e permitindo a interação com o canteiro em todas as etapas da obra. 

De acordo com Eastman et al. (2011), os gerentes de empreendimento podem 

comparar facilmente diferentes programações, e podem identificar rapidamente se o projeto 

está em dia ou atrasado. 

5.4.2 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO ENXUTA 

A ―construção enxuta‖ (lean construction) é uma filosofia de trabalho, que assenta na 

implementação de um conjunto de metodologias, ferramentas, processos, atividades e ações 

cooperativas, que permitem reduzir os desperdícios durante a fase de projeto e execução de 

uma obra, maximizando, dessa forma, o valor para o cliente final. 

No planejamento convencional, não existe nenhum recurso que auxilie a construção 

enxuta. De acordo com Koskela et al. (2010), embora sejam independentes, a construção 

enxuta e a modelagem BIM já são reconhecidas por pesquisadores que ambas podem se 

auxiliar mutuamente e aumentar seu potencial de aplicação na gestão da construção.  

Técnicas de construção enxuta exigem uma coordenação cuidadosa entre a construtora 

e os subempreiteiros para garantir que o trabalho possa ser realizado quando os recursos 

apropriados estão disponíveis no canteiro. Isso minimiza o desperdício de esforços e reduz a 

necessidade de estoques de materiais. Uma vez que o BIM fornece um modelo preciso do 

projeto e dos recursos materiais requeridos para cada segmento de trabalho, ele proporciona a 

base para uma melhoria no planejamento e no cronograma dos subempreiteiros e ajuda a 

garantir a chegada de pessoal, equipamentos e materiais no momento exato da sua 

necessidade. Isso reduz custos e permite uma melhor colaboração no trabalho do canteiro 

(EASTMAN et. al, 2011). 

O Quadro 6-5 apresenta as funcionalidades da modelagem em BIM associadas aos 

princípios da construção enxuta. 
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Funcionalidade BIM Princípio lean Descrição 

Fonte única de 

informação 

Redução de 

variabilidade 

O modelo passa a ser um banco de dados 

único contendo documentos necessários à 

fase de projeto, construção e operação da 

edificação 

Checagem de 

incompatibilidades 

físicas automatizada 

Redução do 

tempo de ciclo 

Detalhamento de desenhos melhor 

especificados, sem necessidade de 

decisões no canteiro de obras. Aumento 

em produtividade 

Geração automatizada 

de tarefas de 

construção 

Redução da 

variabilidade e 

tempo de ciclo 

Retira erros humanos em elaboração de 

cronogramas resultando em pacotes de 

trabalho sequenciados e passíveis de 

execução 

Simulação do 

processo de 

construção 

Redução da 

variabilidade e 

tempo de ciclo e 

controle 

Otimização de cronogramas através de 

simulações estocásticas e checagem em 

modelos BIM 4D 

Visualização em 

modelos BIM 4D 

Redução da 

variabilidade e 

tempo de ciclo e 

gestão visual 

Refino de cronograma de pacotes de 

trabalho e sistema de produção para 

suporte da produção 

Visualização de status 

do processo 

Redução do 

tempo de ciclo, 

controle 

apropriado, 

gestão visual e 

validação 

Controle e gestão através de visualização 

da produção, sem necessidade de coletar 

dados em obra. O controle fornece 

informações e status de cada pacote de 

trabalho naquele momento 

Comunicação online 

do produto e processo 

Gestão visual, 

redução do tempo 

de ciclo e controle 

apropriado 

Informações referentes a pacotes de 

trabalho em plano, execução e já 

produzidos atualizadas online para todos 

os envolvidos com a produção, desde 

encarregados até responsáveis pela 

aquisição de recursos 

QUADRO 5-5: Funcionalidades BIM associadas aos princípios da construção enxuta 

Fonte: adaptado de KOSKELA et al. (2010) 
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6 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso proposto neste trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação de 

ferramentas de Modelagem da Informação da Construção para estudo do planejamento de 

obras. Espera-se com isso, comparar este método com o tradicional e apresentar os benefícios 

da metodologia BIM aplicada ao planejamento.  

A obra utilizada para realização do trabalho é referente a um projeto padrão de casas 

populares desenvolvido em fevereiro de 2014 pela GIDUR/VT, que é uma Gerência de Filiais 

de Apoio Desenvolvimento Urbano localizada em Vitória, Espírito Santo. 

A forma a ser utilizada para aplicar o BIM à fase de planejamento do projeto de uma 

edificação neste projeto será por meio do desenvolvimento de um cronograma da obra pelo 

método convencional e de um modelo BIM 4D.  

6.1 METODOLOGIA DE TRABALHO 

A metodologia de trabalho consiste nas seguintes etapas:  

I. Modelagem 3D da edificação no software Revit, da Autodesk: 

Esta etapa pode ser subdividida em 4 partes: projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto 

hidrossanitário e projeto elétrico. 

II. Planejamento da obra com o uso do software MS Project; 

Nesta etapa será realizado o planejamento da edificação. Também compreende a criação da 

Estrutura Analítica de Projeto, estimativa das durações de cada atividade e realização do 

cronograma.  

III. União do modelo 3D com o cronograma da obra por meio do software Navisworks, 

da Autodesk; 

IV. Desenvolvimento do manual simplificado e do relatório escrito à medida que os 

passos I a IV forem realizados, por meio da descrição e ilustração das etapas realizadas; 

V. Análise dos benefícios obtidos com o uso da plataforma BIM aliada ao 

planejamento; 
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VI. Apresentação dos resultados obtidos.  

Para o desenvolvimento das etapas deste projeto final, foi necessário o uso de um 

computador com capacidade e recursos suficientes para que os softwares MS Project, Revit e 

Navisworks funcionem de forma satisfatória. 

6.2 MODELO 3D 

A modelagem do projeto foi feita de forma segmentada em 4 arquivos em Revit: 

projeto arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e elétrico. Isso foi feito com o intuito de 

simular um projeto de obra real, em que diferentes profissionais trabalham em um modelo ao 

mesmo tempo. Com isso, foi possível deixar os arquivos mais leves e assim, reduzir o tempo 

de carregamento para abrir e processar o programa no computador. 

O projeto arquitetônico foi desenvolvido de acordo com o projeto padrão de casas 

populares, que já possuía todos os cômodos e suas respectivas medidas. A Figura 6-1 

apresenta a planta baixa da edificação presente no projeto original. A figura 6-2 apresenta a 

planta baixa do projeto desenvolvida no próprio Revit. Uma vez realizada a modelagem, a 

criação e edição das vistas e plantas no Revit é realizada de forma simples. O programa é 

bastante intuitivo, pois todos os botões apresentam uma explicação de como utilizá-los, e 

alguns deles apresentam também vídeos demonstrativos. 
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FIGURA 6-1: Planta do pavimento térreo original 

Fonte: autoria própria 

 

 

FIGURA 6-2: Planta do pavimento térreo no Revit 

Fonte: autoria própria 
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Nas Figuras 6-3 e 6-4 são apresentadas vistas em 3D da edificação. Estas 

renderizações foram realizadas com o uso do renderizador do próprio Revit. Pode-se notar que 

a qualidade das renderizações obtidas por esse software é alta, com tamanho em torno de 

1400x700 pixels. É possível realizar o ajuste da posição do sol e da sua intensidade. Além 

disso, a Autodesk permite que se processe as renderizações utilizando o website da empresa, o 

que reduz a exigência de um computador muito potente para esta parte do projeto.  

 

 

FIGURA 6-3: Perspectiva da fachada frontal da edificação 

Fonte: autoria própria 
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FIGURA 6-4: Perspectiva da fachada posterior da edificação 

Fonte: autoria própria 

A Figura 6-5 mostra a estrutura de concreto armado da edificação. De acordo com o 

projeto, a estrutura da edificação é composta por viga baldrame, cintas de amarração após a 

última fiada da alvenaria e laje sobre o pavimento. As vigas estão com aparência 40% 

transparente para que se observe a presença dos estribos e das barras de aço dentro deles.  

 

FIGURA 6-5: Estrutura de concreto armado da edificação 

Fonte: autoria própria 
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A modelagem das estruturas de concreto é realizada de forma bastante simplificada e 

intuitiva, exigindo um tempo relativamente pequeno para esta etapa. Para modelar as vigas, 

basta selecionar o tipo escolhido e clicar nos pontos de início e término destas; as lajes, por 

sua vez, além da seleção do tipo, exigem que se desenhe seu contorno.  

As armaduras, por outro lado, são um pouco mais complicadas de serem modeladas, 

exigindo mais tempo do usuário. Isso se deve ao fato de que para cada viga terão de ser 

criados em média três elementos de armadura: um para os estribos, um para a armadura 

negativa e outro para a armadura positiva. Uma vez criadas as armaduras, sua edição é 

simples, permitindo que o usuário copie-as de um elemento estrutural para outro. 

A Figura 6-6 mostra detalhes das armaduras nas vigas baldrame. 

 

FIGURA 6-6: Detalhes da estrutura de concreto armado da edificação 

Fonte: autoria própria 

Para a elaboração do projeto hidráulico, primeiramente foi determinado o volume de 

reserva técnica de água, sendo que a localização do reservatório já estava definida no projeto 

padrão de casas populares. A distribuição da água potável nessa edificação é do tipo indireta 

sem bombeamento. Nesse caso todo o volume reservado irá para o reservatório superior. 

Após os cálculos, a caixa d’água de 1500 litros do fabricante Tigre (Figura 13) foi escolhida 

para representar os reservatórios no projeto. 

De acordo com a NBR 5626/98, os tubos e conexões constituintes de instalação 

predial de água fria podem ser de aço galvanizado, cobre, ferro fundido, PVC rígido ou de 

outros materiais que satisfaçam a condição de que a pressão de serviço não deva ser superior a 

pressão estática no ponto considerado. Portanto, o material escolhido para a tubulação foi de 
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PVC rígido. Após definir a localização do reservatório e pontos de utilização, iniciou-se o 

traçado da tubulação no pavimento. 

O projeto sanitário foi elaborado visando permitir o rápido escoamento dos esgotos no 

banheiro e na cozinha. As caixas de inspeção, de gordura e de passagem sinfonada estão 

localizadas fora da residência. Após definir a localização das caixas e dos pontos de saída, 

iniciou-se o traçado da tubulação de esgoto.  

As Figuras 6-7 e 6-8 apresentam perspectivas das instalações tridimensionais 

hidrossanitárias. Nelas, todos os elementos foram ocultados para que as instalações ficassem 

em evidência. 

 

 

FIGURA 6-7: Perspectiva frontal das instalações hidrossanitárias 

Fonte: autoria própria 
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FIGURA 6-8: Perspectiva posterior das instalações hidrossanitárias 

Fonte: autoria própria 

 

Para a elaboração do projeto elétrico foi necessária a definição dos pontos de luz. Em 

seguida, foram definidas as localizações dos interruptores e tomadas. Depois, o quadro de 

distribuição foi colocado no canto inferior esquerdo da edificação. Com isso, foi possível 

interligar estes elementos com os eletrodutos e em seguida, o Revit introduz toda a fiação 

elétrica por dentro dos eletrodutos automaticamente.  

As Figuras 6-9 e 6-10 apresentam perspectivas das instalações elétricas. Nelas, todos 

os elementos foram ocultados para que as instalações ficassem em evidência. 
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FIGURA 6-9: Perspectiva frontal das instalações elétricas 

Fonte: autoria própria 

 

 

FIGURA 6-10: Perspectiva posterior das instalações elétricas 

Fonte: autoria própria 

A modelagem de todas as instalações foi realizada em um tempo maior que aquele 

necessário para modelar a arquitetura e a estrutura, uma vez que a quantidade de elementos é 
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maior, assim como sua complexidade. Além disso, é necessário ajustar o diâmetro e a 

inclinação da tubulação, assim como o tamanho dos eletrodutos. 

A maior dificuldade para a modelagem das instalações são as famílias necessárias para 

esse processo. O software fornece várias famílias quando instalado, mas a maioria não segue 

os padrões da indústria da construção brasileira. Com relação ao projeto hidrossanitário, 

algumas empresas brasileiras já produziram e a disponibilizam gratuitamente suas próprias 

famílias, assim como a Deca, a Tigre e a Docol, além de templates desenvolvidos por 

profissionais da área. Esses templates são extremamente úteis, já que são programados para 

instalar acessórios nas tubulações automaticamente. Isso permite a obtenção de um 

quantitativo preciso e detalhado das peças a serem utilizadas para as instalações.  

Já com relação as instalações elétricas, não encontra-se facilmente templates e famílias 

disponíveis gratuitamente. Com isso, o projeto torna-se mais trabalhoso, já que não possui 

muitas possibilidades de peças, assim como pouco detalhamento das instalações.  

A cobertura foi desenvolvida posicionando-se as telhas cerâmicas apoiadas nas ripas, 

que se apóiam nos caibros e finalmente nas terças. O Revit já possui uma ferramenta para a 

criação de cada uma das estruturas, sendo necessário apenas atentar-se para a ordem delas. Na 

Figura 6-11, têm-se em destaque a estrutura de madeiramento do telhado, composto por ripas, 

caibros e terças. E na Figura 6-12, têm-se o telhado completo com as telhas cerâmicas. 

 

FIGURA 6-11: Estrutura de madeiramento do telhado 

Fonte: autoria própria 
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FIGURA 6-12: Cobertura com telhas cerâmicas 

Fonte: autoria própria 

No final dessa etapa, foi gerada a vista 3D do projeto, onde é possível ter uma visão 

geral e bem realista de como a obra deve ficar depois de concluída. Também, no Revit, cada 

objeto criado é separado por categorias e armazenado em um banco de dados. Se o usuário 

preencher os dados no quadro de propriedades, serão armazenados vários parâmetros como 

informações de tamanho, tipos, materiais e valores. As tabelas são famílias de sistemas 

vinculadas ao projeto e podem ser exportadas para bancos de dados externos como o Excel. 

Assim, à medida que a edificação foi sendo modelada, foram geradas várias tabelas com o 

levantamento de quantitativos de materiais necessários para a execução do seu processo 

construtivo. 

A modelagem BIM permitiu um entendimento mais abrangente da edificação e seus 

projetos. O modelo 3D elaborado possibilitou a criação automática das plantas, elevações, 

cortes e vista 3D, permitindo a visualização e entendimento facilitado do projeto. A partir da 

modelagem da edificação foram geradas as tabelas de quantitativos de materiais, à medida 

que o modelo foi corretamente carregado de informações referentes ao seu processo 

construtivo. A extração dos quantitativos do Revit foram usados para realizar o levantamento 

de materiais e em seguida, para determinar a duração de cada atividade. 

6.3 PLANEJAMENTO 

O cronograma da obra foi elaborado com a finalidade de estudar a integração do 

modelo 3D com a dimensão tempo, seguindo a nomenclatura acordada e as definições feitas 

para o projeto durante a execução da sua modelagem no Revit. Foi realizado um planejamento 
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detalhado da execução da obra, contendo o suficiente para atribuir atividades para cada 

elemento modelado. O software para o desenvolvimento dessa etapa foi o Microsoft Project 

2016.  

Para desenvolver esse planejamento da obra, foi retirado do modelo 3D realizado no 

Revit o quantitativo de todos os principais elementos da construção, o qual é apresentado nos 

quadros do Apêndice A1. A obtenção de tais quantitativos foi realizada de forma simples e 

rápida, com alguns cliques apenas. A exportação deles para o Excel, no entanto, foi realizada 

individualmente, pois o software não permite que se exporte vários quantitativos de uma só 

vez e para a mesma planilha. Os quantitativos são extremamente precisos, e abordam todos os 

itens modelados no Revit e permitem a seleção dos dados necessários de cada categoria de 

objetos separadamente.  

Os itens que mais impactam no quantitativo são os de instalações e normalmente 

existe uma dificuldade de se contabilizar todas as peças. Além disso, a ausência de uma 

compatibilização eficaz nos projetos das variadas disciplinas prejudica o desenvolvimento de 

um quantitativo preciso, uma vez que os trajetos traçados para as tubulações no projeto 

normalmente são alterados, de acordo com a interferência destes com algum elemento do 

projeto, tais como arquitetura e estrutura. Com a utilização do BIM, esse problema se torna 

mínimo, pois a compatibilização é realizada de forma eficiente e rápida, resultando em um 

projeto consistente e em um quantitativo preciso.  

Nas Figuras 6-13 a 6-16, têm-se a Estrutura Analítica de Projeto (EAP), a qual foi 

elaborada a partir dos quantitativos já citados e foi dividida em 4 partes para facilitar a 

visualização.  
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FIGURA 6-13: Estrutura Analítica de Projeto (EAP) Parte 1 

Fonte: autoria própria 
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FIGURA 6-14: Estrutura Analítica de Projeto (EAP) Parte 2 

Fonte: autoria própria 
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FIGURA 6-15: Estrutura Analítica de Projeto (EAP) Parte 3 

Fonte: autoria própria 
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FIGURA 6-16: Estrutura Analítica de Projeto (EAP) Parte 4 

Fonte: autoria própria 
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Para se determinar a duração das atividades construídas na EAP (Estrutura Analítica 

do Projeto) e inseridas no programa foi usada a TCPO 13, da editora PINI e o SINAPI 

(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). Realizado isso, as 

tarefas foram organizadas e interligadas para obter o planejamento da obra com o auxílio do 

software MS Project, da Microsoft, o qual está representado por parte do Gráfico de Gantt na 

Figura 6-16. O gráfico inteiro encontra-se no Apêndice A2. Este fornece uma visualização da 

relação entre as tarefas a serem executadas, mas sua interpretação depende da familiaridade 

do usuário com o método. O programa Navisworks também traça este gráfico, mas a 

visualização mais fácil da sequência e da relação entre as tarefas será realizada por meio do 

modelo 4D, o qual será apresentado no próximo tópico. 

 

FIGURA 6-17: Gráfico de Gantt 

Fonte: autoria própria 

No programa MS Project, o calendário de trabalho de projeto foi configurado para 

iniciar suas atividades no dia 01 de janeiro de 2018. Foi utilizado o calendário base padrão 

que o software dispõe, onde reflete o cronograma de trabalho tradicional: de segunda a sexta-

feira, das 8h às 17h, com uma hora de intervalo. Assim, temos que um dia de trabalho é 

composto por 8h. 

O gráfico de Gantt fornece uma visualização da relação entre as tarefas a serem 

executadas, mas sua interpretação depende da familiaridade do usuário com o método. O 

programa Navisworks também traça este gráfico, mas a visualização mais fácil da sequência e 

da relação entre as tarefas será realizada por meio do modelo 4D, o qual será apresentado no 

próximo tópico. 
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6.4 MODELO 4D 

Após o desenvolvimento da modelagem no Revit e o tempo na forma de cronograma 

elaborado no MS Project, estes foram incorporados ao software Navisworks, gerando assim o 

seu planejamento 4D. Essa modelagem 4D vai permitir a visualização do andamento da obra, 

através de um programa de visualização gráfica, segundo um cronograma, apresentando uma 

visão mais real da sequência de construção. Com isso, foram analisados os resultados do 

planejamento realizado a partir do uso das ferramentas Revit e Navisworks. 

O modelo 4D desta edificação, desenvolvido com o uso do software Navisworks da 

Autodesk, é apresentado na forma de vídeo. As imagens do vídeo estão apresentadas no 

Apêndice A3. A animação é apresentada de forma a proporcionar um entendimento rápido da 

situação da obra; ainda assim, algumas considerações podem ser realizadas. No início de cada 

tarefa do planejamento classificada como ―construir‖ no Navisworks, os objetos relacionados 

a ela são apresentados na cor verde e estão transparentes. Exemplos desse tipo de tarefa são a 

elevação da alvenaria e a montagem do telhado, como mostra na Figura 6-17, onde a alvenaria 

está sendo construída. 
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FIGURA 6-18: Animação mostrando a alvenaria sendo construída 

Fonte: autoria própria 

Uma vez que tal tarefa se encerra, esses objetos se transformam e passam a ser 

representados com cores realistas. Para tarefas do tipo ―demolir‖, como a desmontagem do 

canteiro de obras, os objetos relacionados a elas são apresentados na cor vermelha e 

transparentes. Encerrada a tarefa, os objetos desaparecem do vídeo. Pode-se notar, no canto 

superior esquerdo da tela, a indicação do ponto na linha do tempo em que se encontra o vídeo, 

assim como quais tarefas estão sendo executadas e suas respectivas porcentagens de 

execução.  

Durante o desenvolvimento do modelo 4D, foi escrito o manual simplificado da 

metodologia adotada, o qual é apresentado no item 7 desta Monografia. Por ele, pode-se notar 

que o processo não é complicado, exigindo basicamente três passos do usuário: importação do 

modelo 3D, importação do planejamento e união destes dois elementos.  

Para a importação do modelo 3D, o Navisworks exige bastante da capacidade do 

computador, carecendo de um tempo relativamente grande para terminar esta etapa, 
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dependendo da complexidade do modelo. Uma vantagem deste programa é que, uma vez 

carregado o modelo, ele permite que o mesmo seja sincronizado com o arquivo original 

sempre que houver uma modificação nele. Isso facilita o gerenciamento do projeto 

economizando tempo e esforço, pois uma nova importação do arquivo exigiria que se 

conectasse todos os objetos às tarefas novamente. Da mesma forma acontece com o 

planejamento importado, por exemplo, do MS Project.  

Após a análise do vídeo gerado no Navisworks, conclui-se que o mesmo cumpre com 

os objetivos propostos, conseguindo passar as informações básicas do projeto e mostrando a 

ordem principal das atividades em um curto espaço de tempo. Caso fosse detectado algum 

tipo de problema seria necessário corrigi-lo na fonte causadora, que poderia ser um problema 

na confecção do modelo 3D, como ausência de algum elemento, ou posicionamento em local 

incorreto. Porém, mesmo após inserir os projetos no Navisworks, é possível modificar as 

modelagens, já que estas são atualizadas a cada vez que o projeto no Navisworks é aberto.  

O Navisworks também possibilita o acompanhamento (medição de serviços) da obra 

por meio de fotografia. Isto é, de acordo com o planejamento de construção, em determinada 

data, a obra física (real) deveria se assemelhar à obra virtual mostrada no Navisworks, já que 

este permite a visualização da obra em qualquer etapa de sua construção. Com isso, pode ser 

feito o acompanhamento da obra por meio de um dispositivo móvel (tablet ou celular), a fim 

de comparar a imagem do dispositivo com aquela previamente escolhida do modelo virtual 

3D no Navisworks. 

6.5 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS 

Importado o modelo 3D, o Navisworks apresenta a opção de se procurar 

incompatibilidades no projeto por meio de uma ferramenta denominada Clash Detective 

(Detetive de Erros). Nela, é necessário que se crie regras de compatibilidade para que o 

programa busque no modelo objetos que não cumpram tais especificações. Realizada a busca, 

o software gera um relatório com todas as incompatibilidades encontradas. Para cada item 

deste relatório, é gerada uma imagem dos objetos que não atendem à regra estabelecida no 

modelo 3D. Este parecer e essas figuras podem ser exportadas, permitindo que se compartilhe 

os dados com os projetistas das disciplinas envolvidas para que eles encontrem uma solução, 

uma vez que o Navisworks não corrige, apenas informa.  
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Para o projeto em estudo, foi realizada a análise de incompatibilidades entre todos os 

projetos. A grande maioria dos problemas ocorreu entre as instalações e a estrutura de 

concreto armado, já que foi estabelecida uma regra que não permite que um elemento 

estrutural e uma tubulação ou conexão ocupem o mesmo lugar no espaço, com tolerância de 

um centímetro. As Figuras 6-18 a 6-21 mostram quatro exemplos de clashes (erros) 

detectados.  

Gerado o relatório, o Navisworks apresenta a possibilidade de se gerir as clashes 

encontradas, classificando-as como novas, ativas (indica a ciência da equipe), revisadas 

(aponta a existência de uma proposta para a solução), aprovadas (mostra que a solução foi 

aceita) e resolvidas.  

Para a detecção de erros, o Navisworks não se mostra muito intuitivo, tornando 

necessário um curso ou treinamento prévio para que o usuário seja capaz de utilizar a 

ferramenta. Apesar disso, o processo não é complicado e gera resultados facilmente 

interpretáveis. 

                      

FIGURA 6-19: Eletroduto dentro da viga                    FIGURA 6-20: Tubulação na armadura 

Fonte: autoria própria 
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FIGURA 6-21: Tubulação dentro da viga                    FIGURA 6-22: Tubulação no estribo 

Fonte: autoria própria 

Essa ferramenta mostrou-se extremamente útil, já que permite identificar todos os 

problemas que muitas vezes só irão surgir no momento em que a obra está em seu processo de 

construção, evitando retrabalhos e maiores custos.  

6.6 ANÁLISE 

Diante do que foi discutido, e tendo em vista o objetivo do presente trabalho, de 

avaliar as vantagens da aplicação do modelo 4D ao planejamento e controle de obras em 

comparação ao método tradicional, foram identificadas as principais vantagens e 

potencialidades no estudo de caso, dentre as quais podemos destacar:  

1. Eliminação do esforço de visualizar e interpretar mentalmente o cronograma: 

O modelo 4D captura aspectos temporais e espaciais de um cronograma e transmite-o de 

forma mais efetiva do que um diagrama de Gantt tradicional. A modelagem 4D mostra 

modelos tridimensionais de componentes do projeto sendo construídos passo a passo com a 

progressão do tempo. Como o modelo 4D simula visualmente o projeto real sendo construído, 

o processo evita diferentes interpretações entre os participantes do projeto e 

consequentemente, minimiza potenciais falhas de comunicação. Como todos os participantes 

podem trabalhar e se comunicar baseando-se no mesmo modelo, a disparidade de níveis de 

experiência ou conhecimento do projeto é menos relevante, pois é menos provável que leve a 

diferentes interpretações. 
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2. Capacidade de identificação de possíveis conflitos de espaço e tempo durante a 

construção, os quais reduzem a produtividade e causam interferências: 

O modelo 4D permite visualizar a informação temporal, espacial e lógica através de um único 

meio na tela. Enquanto no cronograma obtido com ferramentas convencionais, o responsável 

pelo planejamento pode apenas especular se haverá um conflito de espaço-tempo, o modelo 

4D manifesta claramente problemas relativos à restrição de espaço. 

3. Transmissão do impacto de mudanças no cronograma com maior precisão: 

Para determinar todas as atividades que serão afetadas pelos métodos convencionais de 

planejamento, o responsável precisa recorrer ais desenhos 2D e ao cronograma original para 

conceituar essa mudança mentalmente. Já no modelo 4D, o responsável pelo planejamento 

pode imediatamente determinar quais atividades foram afetadas vendo as atividades que 

precisam ser modificadas. 

4. Acompanhamento do avanço físico de maneira clara e visual: 

O modelo 4D mostra as atividades do projeto que estão sendo executadas no decorrer do 

tempo. Essa visualização permite diminuir as diferenças de interpretação do cronograma, 

minimizando problemas de comunicação e permitindo o acompanhamento do avanço físico 

de maneira clara e visual. 

5. Possibilidade de simular cenários alternativos de execução: 

Se o modelo 4D for construído nas fases de planejamento inicial do projeto, o 

planejador de construção pode rever cenários alternativos para decidir sobre o melhor método 

de construção que seja mais rentável e economizar tempo. Por outro lado, ele pode fornecer 

feedback ao projeto executando estudos de viabilidade e determinar qual design é mais 

apropriado. O planejamento convencional não possibilita a simulação e visualização de 

diferentes cenários como é na modelagem BIM, dependendo de outras ferramentas para isso, 

o que dificulta e torna mais lenta a tomada de decisões de projeto. 

 

Levando em consideração que o estudo de caso não abrangeu todas as etapas 

envolvidas em um projeto real, foi possível constatar outros benefícios que podem ser 

aplicados em um planejamento real, tais como: 
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6. Eliminação da possibilidade de diferentes interpretações entre os profissionais 

envolvidos no projeto: 

As ferramentas usuais de planejamento geram gráficos que não suportam o processo de 

visualização, forçando os usuários a visualizar e interpretar a sequência de atividade 

mentalmente. Desta forma, a interpretação de um cronograma pode variar de acordo com o 

nível de conhecimento, experiência e perspectivas individuais de cada participante do projeto. 

O problema é agravado pelo fato de que o cronograma não deixa explicito o raciocínio 

utilizado para o desenvolvimento do processo. O modelo 4D fornece ao usuário uma imagem 

clara e direta da intenção do cronograma e ajuda a comunicá-lo de forma eficaz para as 

diferentes partes interessadas no projeto, eliminando a possibilidade de diferentes 

interpretações. 

7. Geração de orçamento e quantitativos automáticos em qualquer período da obra: 

O Planejamento 4D possibilita, à medida que o projeto se aperfeiçoa, a extração rápida das 

listas de materiais e quantidades detalhadas automaticamente. Todas as ferramentas BIM 

possuem capacidades para extrair quantitativos de elementos, de áreas e volume, de espaços, 

de materiais, e descrever estes em qualquer fase ou estado do projeto. Estas quantidades são 

mais do que adequadas para produzir estimativas de custo. 

8. Facilidade na detecção de áreas de risco: 

Através do modelo 4D, os responsáveis pelo planejamento conseguem detectar áreas nas 

quais podem ocorrer acidentes e executar medidas de prevenção, tais como sinalização, 

restrição de acesso e redes de segurança. Além disso, é possível analisar prováveis situações 

de risco causadas por atividades que estão ocorrendo em um mesmo momento, mas em locais 

diferentes.  

9. Apoio na alocação de equipamentos e recursos no espaço: 

Um dos maiores problemas encontrados pelos construtores na alocação de recursos e 

equipamentos é a falta de espaço no canteiro. A modelagem 4D também faz com que o 

planejador analise o impacto da logística no cronograma do empreendimento desde o início. 

Portanto, usai o canteiro de forma eficaz pode criar uma diminuição significativa no tempo e 

no custo. O modelo 4D pode ser usado para gerenciar o canteiro e cronograma de entrega de 
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materiais. Com ele, também é possível analisar quais os locais mais adequados para 

armazenar materiais.  

10. Facilidade na integração e comunicação entre os envolvidos: 

Um sistema de planejamento 4D apóia o processo de captura e dinâmica de gestão da 

integração entre os componentes do projeto e os recursos ao longo do tempo, dando suporte, 

em tempo real, de interação dos usuários com o sistema em 4D. Esse sistema também 

incentiva a comunicação, a aprovação e melhoria dos cronogramas de construção entre as 

partes interessadas, como gerentes da construção, os clientes, projetistas, subcontratados e 

membros da equipe. A tecnologia BIM facilita o trabalho simultâneo de múltiplas disciplinas 

de projeto. Apesar de a colaboração usando desenhos também ser possível, ela é 

inerentemente mais difícil e mais demorada do que trabalhar com um ou mais modelos 3D 

coordenados nos quais o controle de modificações possa ser bem gerenciado. Isso abrevia o 

tempo de projeto e reduz significativamente os erros de projeto e as omissões. 

11. Auxílio a ―construção enxuta‖: 

Técnicas de construção enxuta exigem uma coordenação cuidadosa entre a construtora e os 

subempreiteiros para garantir que o trabalho possa ser realizado quando os recursos 

apropriados estão disponíveis no canteiro. Isso minimiza o desperdício de esforços e reduz a 

necessidade de estoques de materiais. Uma vez que o BIM fornece um modelo preciso do 

projeto e dos recursos materiais requeridos para cada segmento de trabalho, ele proporciona a 

base para uma melhoria no planejamento e no cronograma dos subempreiteiros e ajuda a 

garantir a chegada de pessoal, equipamentos e materiais no momento exato da sua 

necessidade. Isso reduz custos e permite uma melhor colaboração no trabalho do canteiro. 

Como já mencionado na Revisão Bibliográfica, é necessário evidenciar que o método 

tradicional de planejamento também pode trazer os benefícios citados, porém possui suporte 

limitado para tais ferramentas e depende de outros recursos. Isso torna o planejamento 4D 

uma ferramenta mais completa e otimizada. 

Também é importante ressaltar que os grandes benefícios gerados pelo planejamento 

4D trazem como necessidade a utilização da modelagem do projeto em BIM desde a 

concepção do projeto e por todos os profissionais envolvidos, a fim de evitar o retrabalho e 

otimizar o tempo.   
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7 MANUAL PARA A CRIAÇÃO DO MODELO 4D 

Este manual apresenta a metodologia necessária para se criar um modelo de quatro 

dimensões de uma edificação, sendo elas as três dimensões espaciais e a dimensão tempo. O 

modelo 4D é apresentado como um vídeo da construção da edificação. O software utilizado 

para tal fim é o Navisworks, da empresa Autodesk, uma vez que este é um dos mais utilizados 

no ramo. Será utilizada a versão Autodesk Navisworks Manage 2018 em português. Essa 

versão apresenta todos os comandos em inglês, que serão traduzidos à medida que forem 

utilizados e quando o cursor é posicionado acima de qualquer comando, abre-se uma janela 

contendo a descrição do comando em português.  

Antes de utilizar este manual, é necessário que o usuário tenha ao seu alcance alguns 

itens. O primeiro deles é um modelo em três dimensões da edificação, o qual deve ter o 

formato dos arquivos de qualquer um dos softwares como SketchUp, AutoCAD, Revit, 

SolidWorks, desde que este formato seja aceito pelo Navisworks. O segundo item é o 

planejamento da obra desta edificação, o qual pode ser importado de softwares como 

Microsoft Project, Primavera e Excel.  

A execução do modelo 4D não depende do conhecimento do usuário a respeito do 

software utilizado para a modelagem 3D. É essencial, no entanto, que se entenda que o 

modelo é realizado de objetos, camadas e grupos, os quais serão relacionados a cada uma das 

tarefas descritas no planejamento.  

O nível de detalhamento do modelo 4D depende do nível do modelo 3D e do nível do 

planejamento. O nível de detalhamento é ajustado de acordo com a utilidade do modelo 4D. 

7.1 INSERÇÃO DO MODELO 3D E DO PLANEJAMENTO  

Para começar o modelo 4D, a primeira coisa a ser inserida será o modelo 3D. No menu 

superior, clique na aba Home (Início) e, depois, no botão Append (Anexar), o qual está 

destacado em vermelho na Figura 7-1. Procure no seu computador o arquivo a ser utilizado e 

clique no botão Abrir. 
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FIGURA 7-1: Botão Append (Anexar) 

Fonte: autoria própria 

É muito comum que um projeto esteja separado em vários arquivos contendo 

diferentes projetos, como arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, entre outros. Para 

isso, deve-se usar o comando Append (Anexar) para inserir o primeiro projeto, e em seguida 

Merge (mesclar) para inserir os outros projetos, evitando assim, que conteúdo seja duplicado, 

como mostra a Figura 7-2. 

 

FIGURA 7-2: Botão Merge (Mesclar) 

Fonte: autoria própria 

  A importação dos arquivos no formato RVT é boa, mas só para arquivos pequenos, já 

que ela demanda mais tempo. Projetos maiores, com mais detalhamento e maior número de 

projetos devem ser exportados no formato NWC, pois o arquivo do Navisworks fica mais leve 

e rápido para carregar e atualizar. Quando for necessária a utilização de arquivos no formato 
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NWC, pode-se ser utilizado como rotina, após o desenvolvimento dos projetos e exportação 

para o Navisworks, sempre exportar o projeto do Revit após a realização de qualquer 

alteração. 

Após a importação de cada modelagem envolvida no projeto, aparecerá uma janela 

indicando a etapa do download em que se encontra o modelo, como mostra a Figura 7-3. 

Dependendo da capacidade do computador e do tamanho dos arquivos, essa importação pode 

demandar mais tempo. 

 

FIGURA 7-3: Download do modelo 3D 

Fonte: autoria própria 

Para visualizar o modelo 3D de diferentes ângulos e formas, pode-se utilizar alguns 

artifícios com o mouse. Para arrastar o modelo de um lado para o outro, basta clicar com a 

roda de rolagem e mover o mouse de um lado para o outro. Para aumentar ou diminuir o 

zoom, basta girar para frente e para trás a roda de rolagem. Para girar o modelo, pressione a 

tecla Shift do seu teclado e a roda de rolagem do seu mouse simultaneamente e mova o mouse 

de um lado para o outro.  

Para esconder objetos e facilitar a visualização de outros dentro da edificação, 

selecione o objeto a ser escondido e pressione o botão na aba Home (Iniciar) do menu 

superior. Caso queira mostrar os objetos que estavam escondidos, basta clicar no botão 

Unhide All (Mostrar Todos), o qual se encontra na mesma aba. Os dois comandos são 

mostrados na Figura 7-4. 

 

FIGURA 7-4: Botões Hide (Esconder) e Unhide All (Mostrar Todos) 

Fonte: autoria própria 
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O próximo passo é a inclusão do planejamento da edificação. É importante que no 

planejamento já estejam determinadas as datas de início e término de cada uma das tarefas. 

Para inserir o planejamento, vá à aba Tools (Ferramentas) e clique no botão TimeLiner (Linha 

do Tempo), destacado na Figura 7-5.  

 

FIGURA 7-5: Botão Timeliner (Linha do Tempo) 

Fonte: autoria própria 

Ao clicar nessa ferramenta, se abrirá uma caixa na parte inferior da janela, com as abas 

Tasks (Tarefas), Data Sources (Fontes de Dados), Configure (Configurações) e Simulate 

(Simulação), destacadas na Figura 7-6.  

 

FIGURA 7-6: TimeLiner (Linha do tempo) 

Fonte: autoria própria 

Clique na aba Data Sources (Fontes de Dados). Abaixo do nome da aba, há um botão 

denominado Add (Adicionar), que será utilizado para inserir o planejamento feito em outro 
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programa. O Navisworks permite que seja inserido diferentes formatos de arquivo, tais como 

CSV, Microsoft Project e Primavera. Clique neste botão e selecione o tipo de arquivo que 

será importado, como mostra a Figura 7-7. 

 

 

FIGURA 7-7: Data Sources (Fonte de Dados) 

Fonte: autoria própria 

Abrirá, então, uma janela na qual o arquivo deverá ser selecionado. Clique em Abrir. 

Uma nova janela se abrirá, como mostra a Figura 7-8. Apenas clique em OK.  

 

FIGURA 7-8: Inserção do planejamento 

Fonte: autoria própria 

Aparecerá agora uma linha nesse espaço branco na caixa da Linha do Tempo, cujo 

nome é New Data Source (Nova Fonte de Dados). Clique com o botão direito do mouse em 

cima deste nome e escolha a opção Rebuild Task Hierarchy (Reconstruir a Hierarquia de 

Tarefas), como é mostrado na Figura 7-9. 
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FIGURA 7-9: Rebuild Task Hierarchy (Reconstruir a Hierarquia de Tarefas) 

Fonte: autoria própria 

Agora, ao clicar na aba Tasks (Tarefas), na caixa da Linha do Tempo, é possível 

perceber que todo o planejamento faz parte do seu arquivo do Navisworks. Importados ambos 

os itens, é interessante que se salve o arquivo, uma vez que essa série de procedimentos pode 

ser demorada, dependendo do computador que se está utilizando. 

7.2 CONEXÃO DE OBJETOS ÀS TAREFAS  

Logo após o arquivo do Navisworks já possuir tanto o modelo 3D da edificação quanto 

o planejamento, é necessário realizar a união de ambos. Para isso, é necessário preparar o 

planejamento que foi importado para o arquivo.  

Isso será realizado classificando-se as tarefas que foram importadas como Construct 

(Construção), Demolish (Demolição) ou Temporary (Temporário). A primeira opção faz com 

que os objetos associados a esta tarefa sejam construídos e apareçam no vídeo a partir do dia 

em que a tarefa acaba. A opção Demolish (Demolir) determina que objetos associados a uma 

tarefa deste tipo sumirão do vídeo ao final desta tarefa. A terceira opção serve para 

representar elementos temporários, como as instalações do canteiro de obras. Para elementos 

temporários, pode-se também utilizar uma combinação das duas primeiras opções, havendo 

uma tarefa para a construção desses elementos e uma outra para a demolição dos mesmos.  

Também é possível criar novos tipos de tarefas e também remover tipos existentes. 

Para adicionar, clique no botão Add (Adicionar), encontrado na aba Configure (Configurar) 

do quadro Timeliner (Linha do tempo), logo acima da tabela. Para remover, basta clicar no 

botão Delete (Deletar), localizado ao lado do botão Add (Adicionar).  
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Na Figura 7-10, estão destacados os nomes das colunas e a barra de rolagem, 

respectivamente. Deve-se mover a barra de rolagem para a direita até que a coluna Task Type 

(Tipo de Tarefa) esteja visível. É necessário que se clique no tipo de tarefa de cada linha e se 

selecione uma das 3 opções para cada tarefa, a fim de que o programa saiba qual ação será 

executada com os objetos anexados àquela tarefa. 

 

FIGURA 7-10: Definição das Tarefas 

Fonte: autoria própria 

Classificadas todas as tarefas, pode-se conectar as tarefas aos objetos, tarefa que pode 

ser realizada de diversas formas. A mais simples é selecionando-se os itens a serem anexados 

a uma determinada tarefa, selecionando-se a tarefa e clicando-se no botão que anexa os itens 

selecionados à tarefa. A Figura 7-11 apresenta como exemplo a seleção das telhas cerâmicas. 

As telhas foram selecionadas no modelo, ao mesmo tempo em que esta tarefa está selecionada 

na guia Tasks (Tarefas). Em seguida, deve-se clicar em Attach (Anexar) e em Attach Current 

Selection (Anexar Seleção Atual), como está destacado na Figura 7-11.  
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FIGURA 7-11: Exemplo de conexão das tarefas aos objetos 

Fonte: autoria própria 

Para selecionar apenas os objetos de interesse para essa determinada tarefa, uma forma 

de se realizar é ir ao menu superior esquerdo, na aba Home (Início) e clicar no botão 

destacado na Figura 7-12, o Selection Tree (Árvore de Seleção). Abrirá um novo quadro, onde 

é possível selecionar a forma com que o programa classifica os objetos, destacado também na 

Figura 7-12 Há três formas padronizadas: Standard (Padrão), Compact (Compacta) e 

Properties (Propriedades). A forma mais intuitiva de selecionar os objetos é de acordo com 

suas propriedades. Por isso, será selecionada a opção Properties (Propriedades). Assim, os 

objetos são classificados de acordo com o nome, a família, o grupo ou a camada ao qual 

pertencem. 
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FIGURA 7-12: Selection Tree (Árvore de Seleção) 

Fonte: autoria própria 

Todos os itens devem ser anexados à tarefas e deve-se ter cautela para não esquecer 

nenhum item ou colocar algum a mais. Caso algum item seja esquecido, é necessário 

selecionar todos os itens daquela tarefa novamente e anexá-los todos juntos novamente. A 

cada vez que se anexa algo a uma tarefa que já tem um anexo, este é substituído pelo novo 

anexo. É aconselhável que a cada objeto anexado a alguma tarefa, esconda-se o objeto 

utilizando o botão Hide, mostrado na Figura 7-13, uma vez que eles já estarão selecionados. 

Isso facilita o controle de quais objetos já foram anexados a alguma tarefa.  

 

FIGURA 7-13: Botão Hide (Esconder) 

Fonte: autoria própria 
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7.3 ANIMAÇÃO DO MODELO 4D  

Uma vez que todos os objetos estejam ligados à(s) sua(s) respectiva(s) tarefa(s), o 

modelo 4D está pronto. A representação dele será realizada por meio de um vídeo, o qual já é 

desenvolvido automaticamente pelo Navisworks quando se anexa os objetos às tarefas. 

Porém, é necessário configurar a forma de apresentação do vídeo.  

Para isso, deve-se clicar na aba Configure (Configure) do quadro da Linha do Tempo. 

A tabela apresentada na Figura 7-14 aparecerá. Na primeira coluna, denominada Name 

(Nome), é apresentado o nome de cada tipo de tarefa, conforme foi citado anteriormente.  

 

FIGURA 7-14: Configuração do vídeo 

Fonte: autoria própria 

O programa já vem com as configurações recomendadas para a animação, porém 

pode-se alterar caso seja necessário. Na segunda coluna, denominada Start Appearance 

(Aparência no Início da Tarefa), a primeira linha denominada Construct (Construção) aparece 

com a  opção Green – 90% Transparent (Verde – 90% Transparente). Isso faz com que, ao se 

iniciar uma tarefa de construção, todos os objetos anexados a ela fiquem verdes e 

transparentes durante a sua execução. Já a opção Red – 90% Transparent (Vermelho – 90% 

Transparente) é marcada no tipo Demolish (Demolição) Assim, todos os itens a serem 

demolidos ficam vermelhos e transparentes durante a execução da tarefa de demolição. Na 

terceira coluna, End Appearance (Aparência ao Final da Tarefa), a linha referente às tarefas 

do tipo Construct (Construir) está marcada na opção de Model Appearance (Aparência no 
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Modelo). Assim, os objetos da tarefa do tipo construir, quando esta terminar, ficam com a 

aparência do modelo 3D. Para a linha das tarefas do tipo Demolish (Demolição) está marcado 

Hide (Esconder), o que faz com que os itens demolidos desapareçam no vídeo. 

A quarta e a quinta colunas são referentes ao controle da obra. Na quarta coluna, Early 

Appearance (Aparência do Objeto Adiantado), têm-se a configuração de como o objeto que 

está adiantado no campo em relação ao planejamento aparecerá no vídeo. Para fácil 

visualização, sugere-se que seja colocado Green (Verde), em ambas as linhas. Na quinta 

coluna, Late Appearance (Aparência do Objeto Atrasado), têm-se a aparência do objeto que 

está atrasado no campo em relação ao planejamento. Sugere-se a opção Red (Vermelho).  

Na sexta coluna, Simulation Start Appearance (Aparência no Início da Simulação), 

colocar o item de construção na opção Hide (esconder) fará com que nada apareça no início 

da simulação, como se a obra estivesse começando do zero. Quando existir algo para demolir, 

este deve ser marcado como Model Appearence (Aparência no Modelo), o que fará com que 

ele inicie na animação como no modelo e depois seja demolido. 

Caso alguns itens já existentes no terreno estiverem modelados e sejam demolidos ao 

longo da obra, é recomendável que se crie uma tarefa para eles logo no início da obra, do tipo 

construir, para que eles apareçam no vídeo, com uma pequena duração para que não 

interfiram na sequência de atividades estabelecida no planejamento.  

Após a aparência dos objetos do vídeo ser configurada, é necessário escolher as 

configurações da animação. Para isso, deve-se clicar na aba Simulate (Simular) do quadro da 

Linha do Tempo e, depois, no botão Settings (configurações), conforme mostra a Figura 7-15. 

 

FIGURA 7-15: Aba Simulate (Simulação) do quadro da Linha do Tempo 

Fonte: autoria própria 

Uma vez que o botão Settings (Configurações) foi acionado, a janela representada na 

Figura 7-16 aparecerá. Nela, pode-se configurar a opção Playback Duration (Duração do 
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Vídeo), a qual é dada em segundos e representa a duração total do vídeo. A escolha desse 

valor é realizada pelo usuário e depende da quantidade e da duração das tarefas. O ideal é que 

se teste vários valores distintos até que se chegue em um que permita a visualização adequada 

de todas as tarefas.  

Na opção Overlay Text (Texto Sobreposto), é possível configurar o texto que aparece 

ao longo do vídeo. Como padrão, ele mostra o dia e a semana da obra em que o vídeo se 

encontra. É útil também que se coloque quais tarefas estão sendo executadas. Para isso, clique 

no botão Edit (Editar), embaixo do nome Overlay Text (Texto Sobreposto). Uma nova janela 

se abrirá. Clique no botão Extras e escolha a opção Currently Active Tasks (Tarefas Sendo 

Executadas no Momento). Aperte o botão OK para sair desta janela.  

No campo View (Apresentar), utilize a opção Planned (Planejado) quando se quer 

mostrar apenas o planejamento. A opção Actual (Real) deve ser utilizada quando se quer 

mostrar apenas o que realmente foi executado na obra. A opção Planned against Actual 

(Planejado versus Real) é utilizada para se comparar o planejado e o realizado com o esquema 

de cores configurado anteriormente. Selecione a opção desejada e aperte o botão OK para sair 

desta janela. 

 

FIGURA 7-16: Configuração do vídeo do modelo 4D 

Fonte: autoria própria 
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Agora que o vídeo já está configurado, basta apertar no botão Play (Tocar), destacado 

na Figura 7-17, e ele começará a ser exibido. A posição da qual se visualiza o modelo pode 

ser alterada durante a exibição do vídeo, assim como o zoom. É possível pausar, voltar ou 

adiantar o vídeo a qualquer tempo, utilizando-se os botões da barra na qual se encontra o 

botão Play (Tocar), os quais são os mesmos utilizados em qualquer reprodutor de vídeos. 

Como já especificado anteriormente e mostrado na Figura 7-17, os objetos ficam na cor verde 

enquanto estão sendo construídos. 

 

FIGURA 7-17: Apresentação do vídeo 

Fonte: autoria própria 

Para exportar a animação, deve-se clicar no botão destacado ao lado direito da Figura 

7-18, denominado Export Animation (Exportar Animação).  

 

FIGURA 7-18: Exportação da animação 
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Fonte: autoria própria 

Uma nova janela se abrirá, como é mostrada na Figura 7-19. No campo Source 

(Fonte), escolha a opção TimeLiner Simulation (Simulação da Linha do Tempo). No campo 

Renderer (Renderizador), escolha a opção Viewport (Janela de Exibição). No campo Output 

(Saída), adote a opção Windows AVI (formato de arquivo de vídeo padrão do sistema 

operacional Windows). No campo Size (Tamanho), utilize a opção Use View (Use a vista). 

Pressione o botão OK. Essa operação pode demandar certo tempo dependendo da capacidade 

do computador.  

 

FIGURA 7-19: Opções de Exportação da animação 

Fonte: autoria própria 
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8 DESAFIOS E SUGESTÕES PARA O USO DE BIM 

De acordo com Jones (2014), o BIM tem sido amplamente utilizado 

internacionalmente no setor de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC).   

Nos Estados Unidos, 80% dos projetos são realizados em BIM. E países como 

Cingapura, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Finlândia e Noruega já exigem o uso da 

tecnologia em projetos custeados pelo governo. No Brasil, entretanto, a realidade é outra. O 

percentual de utilização nacional da ferramenta gira em torno de 20%, segundo dados da 

CEBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) (REVISTA TÉCHNE, 2016). 

O número de empresas que utilizam a tecnologia BIM e o seu ensino em universidades 

no Brasil é extremamente inferior aos de países europeus e os EUA e, mesmo quando 

utilizado, não há um bom aproveitamento de seus benefícios, pois poucos profissionais 

brasileiros se encontram habilitados para utilizar o conceito em sua plena função, como 

mostra Ruschel (2013) em seu estudo sobre o ensino do BIM no Brasil. 

Dois grandes fatores responsáveis por isso podem ser destacados: ensino e pesquisa. O 

ensino de BIM nos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil nas universidades brasileiras é 

um dos fatores que dificulta a implantação, adoção e difusão do conceito BIM no Brasil. 

Segundo Ruschel, Andrade e Morais (2013), a implementação do estudo da modelagem no 

Brasil ainda é predominantemente introdutório e restrito. Até o momento, não são encontradas 

experiências de ensino que foquem nas ferramentas de gerenciamento e de simulações do 

BIM, além de não abordarem todo o ciclo de vida da edificação.  

Outro fator importante é o cenário das pesquisas. Muitas instituições internacionais e 

governos têm investido demasiadamente em pesquisas em BIM (ANDRADE E RUSCHEL, 

2009), já no Brasil, as pesquisas sobre BIM ainda são muito recentes e abordam poucos 

aspectos da plataforma.  

Esses fatores implicam em dificuldades de implantação do BIM nas empresas do setor 

de AEC. O custo de aquisição dos softwares e a capacitação dos profissionais são altos, além 

do retorno financeiro não ser imediato.  A mudança comportamental que deve ocorrer para 

que a modelagem seja adotada também é um grande obstáculo.  

No Brasil, de acordo com uma entrevista concedida por Leonardo Manzione a 

Cictinelli (2013), ainda existe muita resistência para a implementação do BIM, devido a 
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questões culturais e resistência em investir tempo e dinheiro. Usualmente, no mercado 

brasileiro, tende-se a adotar soluções de menor custo, mesmo que as deficiências destas 

soluções gerem maiores custos finais. Além disso, existe um receio em mudar o sistema de 

trabalho. De fato, a transição para esta nova maneira de se projetar e construir não é uma 

tarefa fácil. O BIM não é um simples upgrade do CAD, mas vai muito além do que esta 

tecnologia abrange. 

O uso da modelagem BIM é um processo relativamente caro de ser configurado e 

administrado durante a execução do empreendimento, além de demandar treinamento e 

customização. Experiências anteriores e conhecimento do nível de detalhe necessário para 

produzir um cronograma conectado preciso são necessários para obter todos os benefícios 

associados a essa ferramenta. Quando usada apropriadamente, entretanto, os benefícios 

associados aos custos e tempo têm excedido em muito os custos iniciais de implementação 

(EASTMAN et al., 2011). 

O caminho a seguir, de acordo com os executivos do SindusCon – SP, é o fomento e 

implantação do BIM nas políticas públicas para a construção civil no Brasil, a exemplo do 

que acontece em Cingapura. (REVISTA TÉCHNE, 2016). 

Para os trabalhos futuros na área de BIM aplicado à fase de construção do projeto de 

uma edificação, é sugerido que se empregue o Manual para a criação do Modelo 4D, presente 

neste trabalho. Além disso, é proposto que se explore mais as outras dimensões presentes na 

plataforma BIM, tais como: 

 Planejamento 5D, no qual os elementos no projeto são atrelados a um custo; 

 Planejamento 6D, que refere-se ao gerenciamento do ciclo de vida do 

empreendimento, carregando o modelo com informações como garantia dos 

equipamentos, planos de manutenção, dados de fabricantes e fornecedores, custos de 

operações, entre outras; 

 Planejamento 7D, que engloba aspectos relacionados à sustentabilidade, além da 

atribuição da dimensão energia ao modelo, quantificando e qualificando a energia 

utilizada na construção, a energia a ser consumida no seu ciclo de vida e seu custo. 
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9 CONCLUSÃO 

A Modelagem da Informação na Construção, ou simplesmente BIM, surgiu como uma 

alternativa aos processos tradicionais de planejamento, projeto, construção e gerenciamento 

de edificações. Em época de constantes avanços computacionais, a tecnologia da informação 

se tornou um importante aliado para a indústria da construção, permitindo que simulações 

virtuais se aproximem cada vez mais da realidade. Isso resulta em projetos mais eficientes, 

pois o BIM pode ser aplicado em todo o ciclo de vida do empreendimento, desde a concepção 

do projeto até a demolição do mesmo.  

As diferentes possibilidades de aplicação do BIM em projetos, as quais são 

representados pelas versões de 3 a 7D, sugere que o processo está em expansão. Eastman et 

al. (2011) explicam ainda, que a vinculação do modelo BIM 3D com o planejamento 

proporciona uma visualização 4D da execução do projeto, na qual foi o foco do trabalho. 

O objetivo fundamental deste trabalho foi avaliar a aplicação de ferramentas de 

Modelagem da Informação da Construção para estudo do planejamento de obras. Diante desta 

avaliação, notou-se que a tecnologia BIM possui grandes potencialidades que propiciam um 

entendimento diferenciado do planejamento em desenvolvimento, principalmente em função 

da visualização da evolução da obra através da modelagem 4D. 

As vantagens do seu uso em comparação com os métodos tradicionais abrangem todos 

os agentes envolvidos no projeto em ferramentas de visualização, integração, análise e gestão. 

Além disso, o BIM proporciona uma melhor compreensão da sequência executiva e 

possibilita a detecção prévia de potenciais problemas, oportunizando melhorias ainda nas 

fases iniciais. 

O BIM permite a troca de experiências, o estudo de sequências construtivas, a 

simulação de alternativas tecnológicas e melhoria da logística de canteiro, facilitando o 

desenvolvimento de soluções que otimizem a obra e, portanto, reduzam seu prazo. Para os 

arquitetos e projetistas, a perspectiva com a automatização de processos é de menos tempo de 

desenho e mais tempo de projeto. 

O BIM já é uma ferramenta bastante difundida internacionalmente. Com o passar do 

tempo e maior disseminação do BIM na indústria da construção no Brasil, mais empresas 

públicas e privadas devem aderir a essa tendência e adotá-lo como procedimento padrão para 

os seus projetos. Com mais investimentos na área e maior número de adeptos, a utilização do 
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BIM no Brasil provavelmente se consolidará. Se esta previsão se confirmar, as habilidades 

dos profissionais em trabalhar efetivamente nesse ambiente se tornarão cada vez mais um 

diferencial na disputa por projetos. 
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APÊNDICE A1 - QUANTITATIVOS 

 

 
QUADRO A1-1: Quantitativos Serviços Preliminares 

 

 
QUADRO A1-2: Quantitativos Fundações 

 

 
QUADRO A1-3: Quantitativos Estrutura 
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QUADRO A1-4: Quantitativos Paredes e Painéis 

 

 
QUADRO A1-5 Quantitativos Cobertura 

 

 
QUADRO A1-6: Quantitativos Esquadrias 
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QUADRO A1-7: Quantitativos Instalações Elétricas 
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QUADRO A1-8: Quantitativos Instalações Hidráulicas 
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QUADRO A1-9: Quantitativos Instalações Sanitárias 

 

 
QUADRO A1-10: Quantitativos Revestimentos 

 

 
QUADRO A1-11: Quantitativos Pisos 
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QUADRO A1-12: Quantitativos Pintura 

 

 
QUADRO A1-13: Quantitativos Vidros 
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APÊNDICE A2 – GRÁFICO DE GANTT NO MS PROJECT 
 

 

FIGURA A2-1: Gráfico de Gantt 1 

 

 

FIGURA A2-2: Gráfico de Gantt 2 
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FIGURA A2-3: Gráfico de Gantt 3 

 

 

FIGURA A2-4: Gráfico de Gantt 4 
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FIGURA A2-5: Gráfico de Gantt 5 

 

 

FIGURA A2-6: Gráfico de Gantt 6 
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FIGURA A2-7: Gráfico de Gantt 7 

 

 

FIGURA A2-8: Gráfico de Gantt 8 



104 
 

 

FIGURA A2-9: Gráfico de Gantt 9 

 

 

FIGURA A2-10: Gráfico de Gantt 10 
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APÊNDICE A3 – MODELO 4D 

 

Nas Figuras A3-1 a A3-12 são apresentadas imagens do modelo 4D desenvolvido 

neste estudo. No canto superior esquerdo da tela são apresentadas informações referentes ao 

dia e à semana em que se encontra a obra, assim como quais tarefas estão sendo executadas e 

qual porcentagem delas já foi concluída. Nota-se que os objetos representados na cor verde e 

transparentes são aqueles sendo construídos e, ao assumirem a cor realista, foram concluídos.  

 

FIGURA A3-1: Execução da viga baldrame 

 

 

FIGURA A3-2: Execução do contrapiso 
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FIGURA A3-3: Elevação da alvenaria 

 
FIGURA A3-4: Montagem das terças 

 
FIGURA A3-5: Colocação das telhas cerâmicas 
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FIGURA A3-6: Instalações 

 

 

FIGURA A3-7: Colocação das louças 


