
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

PROJETO FINAL DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

1° Ten PEDRO OCTAVIO OLIVEIRA DE ANDRADE   

1° Ten GUILHERME GUIRADO TAVARES                                                                                

 

 

 

 

 

MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO NO DESENVOLVIMENTO 

DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES MILITARES  

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 



 1 

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

 

 

1° Ten PEDRO OCTAVIO OLIVEIRA DE ANDRADE   

1° Ten GUILHERME GUIRADO TAVARES                                                                                

 

 

 

 

 

 

MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES 

MILITARES  

 

 

 

 

Projeto de Final de Curso apresentado ao Curso de 
Graduação em Engenharia de Fortificação e 
Construção do Instituto Militar de Engenharia, como 
requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel 
em Engenharia de Fortificação e Construção. 
 
Orientador: Prof.a Marcelo de Miranda Reis, D.Sc. 
Co-orientador: Prof. Giuseppe Miceli Junior, M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 



 2 

c2018 

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

Praça General Tibúrcio, 80 – Praia Vermelha 

Rio de Janeiro – RJ CEP: 22290-270 
 

 

Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá 

incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmar ou adotar 

qualquer forma de arquivamento. 

 

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre 

bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que 

esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, 

desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica 

completa. 

 

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es) 

e do(s) orientador(es). 

 

 

 
624 

 
Andrade, Pedro Octavio Oliveira de 
Tavares, Guilherme Guirado 

A553m  Modelagem da informação da construção no desenvolvimento 
de projetos de construções militares  / Pedro Octavio Oliveira de 
Andrade; orientado por Marcelo de Miranda Reis; Giuseppe Miceli 
Junior – Rio de Janeiro: Instituto Militar de Engenharia, 2018. 
 
 49p. : il. 
 
 Projeto de Fim de Curso (PFC) – Instituto Militar de 
Engenharia, Rio de Janeiro, 2018. 
 
 
 1. Curso de Engenharia de Fortificação e Construção – Projeto 
de Fim de Curso. 2. Sustentabilidade. I. Reis, Marcelo de Miranda. 
III. Miceli Junior, Giuseppe. III. Instituto Militar de Engenharia. IV. 
Título. 

 

 

 



 3 



 4 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................ 9 

1.1 OBJETIVO ....................................................................................................... 9 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA .......................................................................... 9 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..................................................................... 12 

2.1 BIM – CONCEITOS ..................................................................................... 12 

2.1.1 BREVE HISTÓRICO BIM ........................................................................... 12 

2.2 INTEROPERABILIDADE ............................................................................ 14 

2.3 INTEROPERABILIDADE EM BIM ............................................................. 15 

2.4 COLABORAÇÃO EM BIM .......................................................................... 18 

3. METODOLOGIA ....................................................................................... 20 

4. DISCUSSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO ...................................................... 23 

4.1 ARQUITETURA ............................................................................................ 23 

4.2 COLABORAÇÃO .......................................................................................... 30 

4.3 MODELO ESTRUTURAL ........................................................................... 35 

4.4 MODELO HIDRÁULICO ............................................................................. 38 

4.5 RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO DE CONFLITOS ............................ 39 

5. CONCLUSÃO ........................................................................................... 41 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................... 43 

 

  



 5 

LISTA DE FIGURAS 

 

Fig 2.1 - Interoperabilidade em BIM.  Fonte:Graphisoft help center ................. 17 

Fig 2.2 - Teste de importação e exportação de um mesmo modelo REVIT® ... 18 

Fig 3.1 - Fluxograma de Trabalho .................................................................... 20 

Fig 3.2 - Exemplo de planta baixa utilizado ...................................................... 21 

Fig 3.3 – Planta de piso no Revit com destaque para paredes contidas no 

Template NormaDOM ...................................................................................... 22 

Fig 4.1 - Edição de características de objeto parede ....................................... 24 

Fig 4.2 - Janela Maxim-ar modelada no local ................................................... 26 

Fig 4.3 - Porta Veneziana usada no projeto ..................................................... 26 

Fig 4.4 - Modelo Arquitetônico do Pavimento Térreo ....................................... 27 

Fig 4.5 - Planta de corte AA apresentando a altura do forro de 3,10m ............ 28 

Fig 4.6 - Planta de Corte BB apresentando a altura do forro de 2,65m ............ 29 

Figura 4.7 - Modelo Arquitetônico Final ............................................................ 29 

Fig 4.8 - Erro encontrado ao tentar acessar o modelo através do HD externo 

conectado ao modem. ...................................................................................... 32 

Fig 4.9 - Erro na primeira tentativa de criação de modelo local pelo segundo 

usuário.............................................................................................................. 33 

Fig 4.10 - Esquema funcionamento de servidores (arquivo central com pasta de 

backup central ligado a arquivos locais com pastas de backup locais) Fonte: 

makebim.com (02/10/18) .................................................................................. 34 

Fig 4.11 - Modelo estrutural 3D do projeto ....................................................... 37 

Fig 4.12 - Modelo Estrutural 3D evidenciando o conflito existente entre as sapatas 

S12 e S2, S13 e S22, e S11 e S12. ................................................................. 37 

Fig 4.14 - Modelo após Projeto arquitetônico ocultado .................................... 40 

 

 

  

file:///C:/Users/Pedro%20Octavio/Downloads/PFC%20BIM%20FINAL.docx%23_Toc529265489
file:///C:/Users/Pedro%20Octavio/Downloads/PFC%20BIM%20FINAL.docx%23_Toc529265491
file:///C:/Users/Pedro%20Octavio/Downloads/PFC%20BIM%20FINAL.docx%23_Toc529265492
file:///C:/Users/Pedro%20Octavio/Downloads/PFC%20BIM%20FINAL.docx%23_Toc529265493
file:///C:/Users/Pedro%20Octavio/Downloads/PFC%20BIM%20FINAL.docx%23_Toc529265494
file:///C:/Users/Pedro%20Octavio/Downloads/PFC%20BIM%20FINAL.docx%23_Toc529265497


 6 

LISTA DE SIGLAS 

 

BIM - Building Information Modeling 

CAD - Computer-Aided-Design   

CRO - Comissão Regional de Obra 

GAC - Grupamento de Artilharia de Combate 

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design 

PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção 

LOD – Level of Development 

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção  

 

  



 7 

RESUMO 

 

O desenvolvimento deste trabalho tem como objetivo comparar a 

eficiência entre o processo de projeto com tecnologia Building Information 

Modeling (BIM) e o tradicional feito dentro das Comissões Regionais de Obras – 

CRO’s. Dentre as inúmeras obras que o Exército Brasileiro implanta, será 

estudado o caso da CIA 21 GAC, devido a disponibilidade de informações (tanto 

na fase de projeto quanto na de execução) que possibilita ser feita uma avaliação 

do uso da tecnologia aplicada atualmente. Para que seja feita a análise do 

desempenho, será utilizada a comparação com a tecnologia BIM, que se tornou 

símbolo da modernização na indústria de construção civil, trazendo benefícios 

na parte de orçamentação, sustentabilidade, compatibilização de desenhos. 

 

Palavras-chave: BIM, Revit, Sustentabilidade, Comparação do uso de 

BIM, CIA 21 GAC. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to compare the efficiency of the process of development of 

construction projects with BIM technology and the one which used to be implemented in 

CRO’s. Among several constructions which the Brazilian Army implants, will be explored 

the case of 21 GAC, because of the availability of information (both on the project phase 

and execution phase) which enable a better assessment of the use made of the current 

technology applied. To evaluate the performance, the BIM technology, which became 

symbol of modernization inside the construction industry, will be compared.  

 

Keywords: BIM, Revit, Sustainability, Comparison use of BIM, CIA 21 GAC. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1     OBJETIVO 

 

 

Este trabalho visa testar um método de modelagem parametrizada em Building 

Information Modeling (BIM) construída de forma colaborativa. Sendo utilizada a 

modelagem da parte arquitetônica, estrutural, e hidrossanitária do projeto, e por fim 

adotar uma forma automatizada de extrair o orçamento do projeto, bem como extrair a 

etiqueta energética do mesmo segundo a etiquetagem do Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica - PROCEL brasileira. 

1.2     JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

 

O Exército Brasileiro, como instituição interessada no desenvolvimento da 

infraestrutura nacional, aplica grandes recursos na construção de rodovias, quartéis e 

obras de cooperação. Tais feitorias devem ser entregues em prazos e condições 

consistentes para que deem retorno com os seus respectivos usos à nação. Visto a 

importância da entrega de tais projetos, se torna claro o valor do cumprimento de prazos 

e custos previstos para o alcance dos objetivos da instituição. 

Essas Obras Militares, designação adotada para obras de engenharia realizadas 

em áreas sob a jurisdição das Forças Armadas, assim como todas as obras públicas, 

são regidas por regras orçamentárias. Dito isso, a limitação da diferença entre orçamento 

planejado e aplicado é um dos principais desafios para a engenharia civil. A 

complexidade das obras é característica que corrobora para a dificuldade de 

determinação deste fator, porém novas tecnologias de modelagem permitem estipular os 

insumos de forma mais precisa.  

Para que estejam de acordo com a lei, a parte de que tange os custos possui um 

limite de divergência entre projeto e construção. Tais leis serão 

posteriormente abordadas na revisão bibliográfica e o uso de ferramentas como o BIM 
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podem ser de grande utilidade a fim de evitar tais divergências e, por consequência, 

evitar consumir tempo da equipe com revisão de projeto. 

A colaboração antecipada entre as múltiplas disciplinas de projeto é outra 

vantagem da tecnologia. Com ela, as diferentes partes de um projeto (arquitetura, 

hidráulica, esgoto, ambiental, etc.) poderão dar início à modelagem mais cedo quando 

comparado aos modelos tradicionais de desenho. A utilização de CAD 2D para o 

desenvolvimento de projetos não permitia a simultaneidade de trabalhos nem era capaz 

de garantir que todos os desenhos e trechos de um produto fossem redundantes (sem 

inconsistência entre diferentes vistas). 

Dentre os outros aspectos que podemos citar como vantagem da aplicação de 

BIM em obras estão: Correção automática quando mudanças são feitas no projeto, 

geração desenhos 2D precisos e consistentes em qualquer etapa do projeto, 

visualização antecipada e mais precisa de um projeto, aumento da qualidade e do 

desempenho da construção, entre outros. 

Além disso, nas últimas décadas a área ambiental se tornou mais explícita no 

âmbito da engenharia, e o conceito de sustentabilidade, hoje bastante robusto, passa a 

ser uma preocupação também da União, como fomentadora das boas práticas de 

Engenharia. A metodologia BIM, através de alguns softwares, permite também que 

sejam feitas análises de sustentabilidade de obras como: gasto de água, desperdício de 

material, reaproveitamento e eficiência energética de edifícios. 

Eficiência energética se tornou uma área de preocupação do Governo Federal 

Brasileiro, que, sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia, promoveu o 

Programa Nacional de Conservação de Energia (PROCEL). Esse programa tem por 

objetivo tornar a utilização de energia elétrica mais eficiente por parte de equipamentos 

e edifícios, avaliando-os e certificando-os.  

Explicitados os ganhos com a aplicação da tecnologia, conclui-se que o 

desenvolvimento de estudos de pesquisa aplicada na área é de extrema importância 

para manter técnicas atualizadas e de maior desempenho no Exército Brasileiro e na 

sociedade civil. O BIM é uma ferramenta que apresenta potencial de aplicação tanto 

dentro do Exército Brasileiro como fora da instituição. O desenvolvimento da tecnologia 
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dual trará avanços para a pesquisa no país e será de grande importância para diminuir 

a defasagem que o país apresenta no tema. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

2.1     BIM – CONCEITOS 

 

 

2.1.1     BREVE HISTÓRICO BIM 

 

 

  

Os primórdios dos estudos relacionados ao tema aconteceram a partir da metade 

da década de 1970 e trouxeram a tona algumas funcionalidades do BIM como é visto 

neste trecho: 

 

“[Projetado por]...definir elemento de forma interativa… deriva(ndo) seções, 

planos isométricos ou perspectivas de uma mesma descrição de elementos… 

Qualquer mudança no arranjo teria que ser feita apenas uma vez para todos os 

desenhos futuros. Todos os desenhos derivados da mesma disposição de 

elementos seriam automaticamente consistentes…. qualquer tipo de análise 

quantitativa poderia ser ligada diretamente à descrição… estimativas de custo ou 

quantidades de material poderiam ser facilmente geradas… fornecendo um único 

banco de dados integrado para análises visuais e quantitativas… verificação de 

código de edificações automatizado na prefeitura ou no escritório do arquiteto. 

empreiteiros de grandes projetos podem achar esta representação vantajosa para 

a programação e para os pedidos de materiais” 

 (Eastman, 1975) 

 

Ideia que, apesar de escrita em 1975, se mostra de grande contemporaneidade 

ao observar, por exemplo, o caso de alteração para a planta As-Built, onde alterações 

feitas durante a obra podem ser rapidamente alteradas em todas as vistas. 
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Com o desenvolver dos anos, este modelo inteligente de modelagem apresentou 

diferentes nomes como “Building Product Models” e “Product Information Models” antes 

de chegar a “Building Information Modelling” porém seus conceitos iniciais 

permaneceram, com a intenção de criar um método capaz de otimizar o desenvolvimento 

e operação de projetos. 

Nos últimos anos, tem-se verificado uma grande adesão ao BIM por parte da 

indústria de Arquitetura e Construção, abandonando cada vez mais os tradicionais 

programas de desenho bidimensionais ( CAD 2D). Isso se deve às vantagens advindas 

do BIM, pois ao modelar objetos inteligentes e carregados de informações detalhadas, 

altera-se os processos envolvidos na confecção dos projetos. Enquanto no CAD a 

geometria é baseada em coordenadas para o desenvolvimento de entidades gráficas 

(portas por exemplo) e quando ocorre uma mudança é necessário que mude entidade 

por entidade, em BIM os modelos são paramétricos, ou seja, as modificações são 

automáticas e só é necessário se definir alguns parâmetros para cada objeto. 

Segundo Eastman (2009) a proposta é que um edifício seja construído 

virtualmente antes de ser iniciada a construção real, de forma que possa ser testado e 

que todas as informações estejam integradas em uma única fonte de dados, o modelo 

do edifício.  

A quantidade de informações contidas no modelo define a dimensão BIM adotada, 

agregando além da simples representação geométrica tridimensional. 

Tabela  1: Dimensões BIM 

Dimensões Descrição 

BIM 3D Características geométricas 

BIM 4D Integração com as ferramentas de planejamento 

BIM 5D Gerência do custo 

BIM 6D Simulações e sustentabilidade 

BIM 7D Ciclo de vida da construção 

 

Segundo o BIMForum (2015) apud Solihin e Eastman (2015 p. 71), o Level of 

Development (LOD) ou nível de desenvolvimento foi criado pelo BIMForum em 2011 

como uma especificação para indicar o nível de maturidade e desenvolvimento do 
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modelo BIM. Sua apresentação é uma interpretação detalhada do esquema LOD 

desenvolvido pelo American Institute of Architects (AIA). Quanto maior o LOD de um 

elemento, maior será o seu nível de informações e de precisão deste elemento. 

Atualmente os níveis são divididos de acordo com a tabela 2. 

Existem também pesquisas sobre as definições e padrões atuais para o LoD BIM 

conduzidas para entender melhor como o LoD se relaciona com o uso pretendido de um 

modelo BIM (S. Fai et al, 2014). Na indústria Arquitetura, Engenharia e Construção 

(AEC), o nível de detalhe varia ao longo do projeto dependendo da quantidade de 

informação adquirida. Enquanto um LOD alto dá uma quantidade enorme de informação, 

não é ideal ou necessário para todos os elementos do projeto. Dentre outros motivos, 

isso ocorre porque a quantidade de informação pode tornar o acesso e manipulação do 

modelo lentos.  

Tabela  2: LOD – níveis de desenvolvimento BIM 

LOD 100 Requer principalmente objetos em representação gráfica simples; 

LOD 200 Adiciona quantidades aproximadas, forma, localização e orientação 

com informações não gráficas em anexo; 

LOD 300 Requer sistemas mais específicos, objetos ou conjunto em termos de 

quantidade, tamanho, forma, localização e orientação com informações 

não gráficas em anexo; 

LOD 350 Acrescenta requisitos em interfaces com outros sistemas de construção; 

LOD 400 Contém informação mais detalhada necessária para a fabricação, 

montagem e instalação; 

LOD 500 É uma representação do realizado em campo, conhecido como as-built. 

 

2.2     INTEROPERABILIDADE 

 

 

Segundo o Portal do Governo Eletrônico do Brasil (2018) a interoperabilidade não 

é somente a integração de sistemas e tampouco somente de redes. A interoperabilidade 
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pode ser entendida como uma característica que se refere à capacidade de diversos 

sistemas e organizações trabalharem em conjunto (interoperar) de modo a garantir que 

pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de 

maneira eficaz e eficiente. 

2.3     INTEROPERABILIDADE EM BIM 

 

 

O conceito de BIM pressupõe interoperabilidade, ela representa a necessidade de 

intercâmbio de dados entre os múltiplos tipos de aplicações, permitindo que equipes de 

profissionais de diferentes áreas colaborem simultaneamente com o projeto (SINGH et 

al., 2011). 

Sendo a troca de informações referentes ao ciclo de vida dos empreendimentos, 

na forma de dados geométricos ou não, uma das principais características do BIM, é 

fundamental manter a integridade dos mesmos quando ocorrerem. O propósito é que 

várias equipes utilizem e atualizem os dados do modelo gerado ao longo da vida do 

empreendimento. Mesmo em uma única fase, como a de projeto, diferentes técnicos de 

várias áreas da engenharia terão que acessar ou alimentar o modelo, utilizando em 

muitas vezes programas de versões e fabricantes diferentes, com arquivos gerados em 

formatos proprietários, não compatíveis entre si.   

Se fosse preciso recriar um modelo parametrizado sempre que feito uma nova 

análise através de um novo software, dificilmente a modelagem da informação na 

construção seria tão atrativa ao mercado de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) 

(SINGH et al., 2011).  

Um dos principais problemas no desenvolvimento de sistemas BIM está no 

entendimento errado destes pelos profissionais da indústria AEC. O BIM se mostra como 

um processo de trabalho que envolve, sobretudo, a colaboração e a comunicação entre 

diferentes profissionais e entidades ligadas à AEC.  

Todavia, os profissionais dessas áreas ainda exploram pouco o recurso da 

colaboração no processo de projeto com o BIM, e se os aplicativos BIM não possuírem 

robustez na interoperabilidade a atividade de colaboração e cooperação pode ser ainda 

mais dificultada. (ANDRADE, 2009). O que se observa é que poucas empresas e 
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profissionais que utilizam ferramentas BIM buscam a padronização e a colaboração 

como mostra Kiviniemi et al (2009).  

É demonstrado que muitos dos profissionais da AEC utilizam softwares BIM como 

ferramentas de CAD melhoradas, sem, contudo, mudarem os seus processos de 

trabalho, já consolidados. Esta tese, defendida pelos autores citados, é comprovada por 

uma pesquisa realizada em alguns países europeus que mostra que o principal 

motivador para o uso do BIM dentro de projetos arquitetônicos é a facilidade de geração 

de tabelas de quantitativos (aproximadamente 23% dos arquitetos geram quantitativos a 

partir dos modelos BIM), seguido pela detecção de conflitos (cerca de 21%).  A maioria 

das tarefas executadas pelos arquitetos nos aplicativos BIM se limita àquelas 

disponibilizadas internamente nos softwares utilizados, sendo pouco comum o uso de 

arquivo visando à interoperabilidade. Apenas um terço dos arquitetos que usam o BIM 

empregam arquivos no formato IFC (KIVINIEMI et al., 2009).  

Nos Estados Unidos, a McGraw Hill Construction estimou em 2012 ainda que 

3,1% dos custos dos projetos são relacionados apenas com problemas de 

interoperabilidade entre softwares. Podemos notar que a questão da interoperabilidade 

se apresenta como um ponto crítico para o desenvolvimento de um projeto BIM. Dessa 

forma, existem atualmente iniciativas globais que visam estudar e apresentar soluções 

para o problema.  

Dessa forma, para que exista um padrão de protocolo internacional de trocas de 

dados nos aplicativos e nos processos de projeto, a principal saída encontrada pela 

indústria foi o uso de arquivos de formato IFC (industry foundation classes), que é um 

modelo de dados da construção baseado em objetos e não no proprietário.  

Para EASTMAN et al. (2008), o IFC é um formato aberto, neutro e com 

especificações padronizadas para modelos BIM. O IFC é também um formato para ser 

usado no planejamento do edifício, no projeto, na construção e gerenciamento, sendo o 



 17 

principal instrumento pelo qual é possível estabelecer a interoperabilidade dos aplicativos 

de software da AEC.  

 

Fig 2.1 - Interoperabilidade em BIM.  Fonte:Graphisoft help center 

Apesar dos esforços para minimizar os erros de importação e exportação através 

de IFC, ainda existem muitos problemas relacionados a integração de arquivos de 

diferentes softwares. Como o IFC é um formato aberto e projetado para trabalhar com 

qualquer aplicativo ele é abstrato. Isso gera dificuldades de tradução quando arquivos 

deste tipo são importados, principalmente quando eles forem maiores. Outro aspecto 

importante, colocado também por Khemlani (2004), é que, como as estruturas de dados 

em diferentes aplicativos nem sempre são as mesmas, pode haver problemas na 

tradução de dados por falta de repertório.  

Assim, o aplicativo pode ler e importar, a partir do modelo IFC, todas as entidades 

que fazem parte de seu repertório, mas aquelas que não existem no seu repertório não 

serão reconhecidas. Por outro lado, como o modelo IFC ainda não apresenta uma 

completude de todos os sistemas e processos da AEC, pode deixar de incorporar 

informações do modelo.  
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Fig 2.2 - Teste de importação e exportação de um mesmo modelo REVIT® 

2.4     COLABORAÇÃO EM BIM 

 

 

A indústria de arquitetura, engenharia e construção (AEC) tem uma natureza 

fragmentada. Muitos especialistas diferentes produzem dados BIM e trocam entre si. 

Todo especialista tem foco em seu próprio trabalho, mas também na integração com 

outros especialistas envolvidos no projeto. 

O BIM é uma abordagem colaborativa para a construção que envolve a integração 

de várias disciplinas com o intuito de construir uma estrutura em um ambiente virtual e 

visual. A essência da implementação do BIM é o processo de trabalho colaborativo no 

projeto de construção. Portanto, os participantes do projeto poderiam gerar o máximo 

benefício de projetos colaborativos, aumentando a eficiência e a eficácia (SUCCAR, 

2009). O processo permite que a equipe do projeto trabalhe de forma eficaz, 

particularmente ao identificar possíveis problemas antes de começar a construir o prédio 

propriamente dito.  

Por ser uma representação digital das características físicas e funcionais de uma 

instalação, o BIM serve como uma plataforma colaborativa para todas as partes 

interessadas compartilharem seus recursos, informações e conhecimentos. A 

comunicação eficaz permite que as partes interessadas troquem informações precisas, 

atualizadas e esclarecidas para que os tomadores de decisão formem uma decisão 

confiável. Succar (2009) demonstra três estágios do BIM: modelagem baseada em 

objetos, colaboração baseada em modelos e integração baseada em rede.  
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É importante saber que projeto BIM requer um processo específico de atividades. 

O processo envolve alto nível de transações de dados, informações e conhecimento. Um 

projeto BIM bem-sucedido depende muito da colaboração efetiva entre os participantes 

do projeto, incluindo os proprietários. Assim, ele se torna uma forma de lidar com os 

grandes desafios de cooperação, integração e coordenação enfrentados dentro da 

indústria de construção. Provou-se que o BIM aprimora a colaboração e o 

compartilhamento de informações, comparando os processos tradicionais de construção. 

O BIM está ligado a um maior nível de eficiência em termos de comunicação e 

colaboração (BRYDE et al, 2013).  

A questão da colaboração ainda é objeto de muitas pesquisas dentro da indústria 

AEC. Pois ainda existem barreiras, bem como ainda são necessárias metodologias que 

possam ser usadas em qualquer caso que sejam melhor fundamentadas. Silva (2015) 

mostra que os problemas para a implementação da cultura da colaboração e do BIM 

podem ser categorizados em três grandes grupos: Pessoas, Tecnologia e Gestão. Logo, 

O potencial total do BIM pode ser percebido considerando conhecimento, tecnologia e 

relacionamento entre as partes do projeto. 

Dentro do âmbito de pessoas, a falta de tempo e planejamento para a aquisição 

do conhecimento, a resistência a mudanças pela equipe por parte de funcionários mais 

antigos, a fixação em antigas culturas organizacionais e dificuldade de integração 

figuram entre os principais problemas. Todos os participantes do projeto precisam estar 

alinhados com o interesse próprio, o requisito da organização e o objetivo do projeto. 

Dentro do âmbito tecnológico, a falta de estrutura em Tecnologia da Informação 

(TI), falta de compatibilidade entre softwares adotados e inexperiência no seu uso estão 

entres os principais fatores que dificultam a implementação da colaboratividade. 

Por fim, dentro do âmbito da gestão o recebimento dos projetos nos prazos 

combinados para compatibilizar, a falta de interação entre os agentes interessados e a 

falta de investimento em capacitação seguram o progresso dessa forma de construção 

de modelos. 

Neste trabalho foram testadas e discutidas algumas formas de colaboração 

visando o potencial uso dentro do Exército Brasileiro e a avaliação de seus benefícios 

dentro de um mesmo projeto, em suas diversas disciplinas. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 

Para facilitar o fluxo de trabalho, foi feita a seguinte divisão em etapas, 

apresentada na figura 6:  

• Modelagem da Arquitetura; 

• Implementação da colaboração para próximas etapas; 

• Modelagem Estrutural; 

• Modelagem do projeto Hidráulico; 

• Detecção de Conflitos 

 

 

Fig 3.1 - Fluxograma de Trabalho 

Em primeiro lugar será realizada a modelagem da arquitetura, procurando-se 

alcançar o LOD 300. Após isso, algumas formas de colaboração serão testadas e será 

escolhida uma que seja mais prática e acessível dentro do escopo deste trabalho. A partir 

deste ponto, serão criados de forma colaborativa o projeto hidráulico e o projeto estrutural 

do mesmo edifício simultaneamente. De posse desses modelos, será realizada uma 

análise no software AutoDesk NavisWork para detecção de pontos de conflito e correção 

de possíveis falhas de projeto.  

A modelagem feita foi de um pavilhão de administração modelo baseando-se nas 

plantas fornecidas pela Comissão Regional de Obras da 1° Região Militar (CRO-1). Os 
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arquivos fornecidos foram: plantas baixas de piso e teto, plantas de mobiliário, plantas 

de impermeabilização, plantas baixas, plantas de cobertura e fachada, do térreo, primeiro 

e segundo pavimento. Tais plantas foram fornecidas em formato “.dwg”, formato de CAD 

2D, sendo o software utilizado para visualizar as plantas o AutoCAD® 2018. A figura 7 

mostra uma dessas plantas em formato .dwg e a figura 8 evidencia seu uso dentro do 

Revit. 

Além dessas informações, a CRO-1 também disponibilizou o template do Revit® 

utilizado largamente dentro da Diretoria de Obras Militares (DOM) que já continha alguns 

dos materiais e elementos parametrizados necessários para a confecção do modelo 

arquitetônico.  

 

 

O software utilizado ao longo de todo o trabalho foi o Autodesk Revit®. Ele foi 

escolhido pois supre todas as necessidades deste trabalho, desde a modelagem 

Fig 3.2 - Exemplo de planta baixa utilizado 
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propriamente dita, até a exportação de tabelas de materiais que podem ser utilizadas 

para cálculos de orçamentos.  

 

Fig 3.3 – Planta de piso no Revit com destaque para paredes contidas no 

Template NormaDOM 
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4. DISCUSSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

 

 

Nesta seção a implementação de cada uma das etapas da metodologia será 

discutida, e serão apresentados todos o desafios e problemas encontrados em cada um, 

bem como o método utilizado para transpor tais problemas e se chegar no resultado 

desejado. 

4.1     ARQUITETURA 

 

 

Com base nos projetos de planta baixa, de cobertura, de corte e de fachadas 

disponibilizadas pela CRO-1, criou-se o modelo arquitetônico do projeto a partir da 

importação das plantas baixas dos três pavimentos para o Revit®. 

A modelagem arquitetônica consiste na adição de todos os elementos que 

compõem o edifício, de forma que seja possível visualizá-lo. O tipo de elemento mais 

básico que deve ser incluso nessa etapa é o elemento de parede, que, quando completo, 

permite ao projetista ter uma noção muito melhor da “casca” do seu projeto. A partir 

destes elementos e dos pilares implementados, são adicionados os outros elementos 

que se relacionam diretamente com o elemento parede – portas e janelas. Depois desses 

elementos foram adicionados os pisos, escadas, forros e divisórias. Por fim, para obter 

um projeto de LOD maior e visando a facilidade futura no projeto hidráulico (pois esses 

elementos serão necessários), foram adicionados as louças e chuveiros.  

É importante lembrar que todos os elementos adicionados possuem 

características paramétricas, ou seja, possuem informações atreladas ao conjunto de 

objetos semelhantes e do objeto em relação aos demais. Isso é um grande facilitador no 

momento da adição de elementos pois é possível ver de antemão como ficará à 

disposição dos objetos. Não obstante, a parametrização gera uma rapidez no progresso, 

pois se alguma alteração for necessária, por exemplo, em uma família de janelas, basta 

fazer a alteração nesse tipo de janela e todos os objetos semelhantes do projeto serão 

automaticamente editados da mesma forma. 
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Podemos evidenciar o aspecto da parametrização, evidenciados nas figuras 9 a 

11, e da quantidade de informação inserida nos modelos BIM através dos objetos de 

parede adicionados. Uma parede de obra apresenta diversas camadas: núcleo formado 

normalmente por tijolo cerâmico; lado externo normalmente com chapisco, reboco, 

emboço e pintura; e lado interno normalmente com chapisco, reboco, emboço finalizado 

por pintura ou revestimento cerâmico. No Revit® é possível adicionar todas essas 

camadas para cada uma das paredes do projeto e variá-las de acordo com o uso. Outras 

características interessantes e que podem ser úteis para análises futuras são a 

resistência do material, massa específica, condutividade térmica, material de cada 

camada.  

Nessa fase alguns problemas foram encontrados, o que dificultou e atrasou o 

cronograma inicial do trabalho: 

• Primeiro as plantas baixas apresentaram inconsistências depois de 

importadas para o Revit®: elas não estavam alinhadas e mostravam 

características 3D que impediam a visualização das outras plantas, isso fez 

com que os pavimentos superiores precisassem ser feitos em comparação 

Fig 4.1 - Edição de características de objeto parede 
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com a planta baixa e não modelado em cima da planta, dentro do Revit, 

assim como foi feito o primeiro pavimento.  

• Em segundo lugar, alguns elementos construtivos, como portas e janelas 

especificados nas plantas, não existiam no template. Essas famílias então, 

precisaram ser criadas (modeladas no local), retiradas da internet ou 

editadas a partir de um elemento análogo. Como cada elemento precisa ter 

as características exatas demonstradas nas plantas, essa etapa pode ser 

demorada, principalmente se for necessária a criação de todos os 

elementos do projeto. Esse é um dos motivos de o BIM ainda não ser 

largamente utilizado dentro do setor público brasileiro, a quantidade alta de 

tempo dispendido para realizar o projeto dentro de softwares BIM pode não 

se justificar dentro de um curto prazo pós-projeto, apesar de haver muitas 

vantagens. 
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Fig 4.2 - Janela Maxim-ar modelada no local 

Fig 4.3 - Porta Veneziana usada no projeto 
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O modelo arquitetônico foi então criado para que, em cima dele, seja possível 

prosseguir com a confecção do restante dos modelos parametrizados. A figura 12 mostra 

o primeiro pavimento ao fim de sua modelagem. 

 

Uma vantagem clara que o BIM propicia sobre a modelagem no CAD 2D está na 

rápida visualização das inconsistências mostradas nas plantas. Enquanto no primeiro 

software as plantas são extraídas após a modelagem paramétrica do modelo, no 

segundo as plantas são construídas individualmente. Além de aumentar 

substancialmente a probabilidade de erros por parte do operador, pois este precisa 

inserir cada informação individualmente e repetidamente em várias vistas diferentes, a 

modelagem por CAD 2D está vulnerável a incompatibilização das inúmeras plantas, 

principalmente se elas forem construídas por profissionais diferentes.  

Dentro da modelagem BIM, as inconsistências são consertadas no desenvolver 

do projeto, ou seja, é possível visualizar os erros de projeto, em relação a disposição dos 

objetos entre si e a disposição dos objetos em relação ao terreno, quando este faz parte 

do modelo. Essa visualização ocorre não só por parte do usuário, mas os próprios 

Fig 4.4 - Modelo Arquitetônico do Pavimento Térreo 
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softwares já possuem instrumentos que avisam ao usuário quando algum conflito entre 

objetos ocorre.  

Nas figuras abaixo mostra-se uma das inconsistências de altura encontradas entre 

as plantas de corte, descobertas em razão do uso da modelagem BIM. 

 

Fig 4.5 - Planta de corte AA apresentando a altura do forro de 3,10m 

 



 29 

 

Fig 4.6 - Planta de Corte BB apresentando a altura do forro de 2,65m 

Isso mostra que o desenvolvimento da modelagem da informação na construção 

leva ao surgimento de métodos de avaliação de qualidade dos projetos, seja dentro do 

próprio Revit®, seja com outros softwares BIM.  

Figura 4.7 - Modelo Arquitetônico Final 
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4.2     COLABORAÇÃO 

 

 

Para se implementar a colaboração entre vários atores em BIM, o primeiro passo 

é a criação de um modelo Central. Neste trabalho foi feito o mesmo que é usado 

comumente na indústria AEC, o modelo Arquitetônico foi definido como o modelo central 

a ser utilizado pelo Revit®, isso permite que, a partir de agora, possam ser usados links 

de usuários diferentes, cada um com seu workset correspondente.  

Para criar o modelo central primeiro deve-se permitir a colaboração dentro do 

Revit®. O modelo central armazena as informações atuais de propriedade de todos os 

elementos no projeto e atua como o ponto de distribuição para todas as alterações 

publicadas no arquivo. Isso significa que as alterações sofridas pelo modelo central 

impactam todos os projetos que dependem (estão com link feito) dele, entretanto, as 

alterações feitas em qualquer um dos projetos associados não impactam ou alteram as 

propriedades dos objetos do modelo central.  

Nesta fase tentou-se implementar o trabalho colaborativo entre os integrantes do 

projeto através de worksets. Worksets são seções de trabalhos utilizados dentro do 

software, uma coleção de elementos em um projeto. Para arquitetura, os worksets 

normalmente definem áreas funcionais distintas, como interior, exterior, site ou 

estacionamento. Para a engenharia de sistemas de construção, os worksets podem 

delinear áreas funcionais como eletricidade, tubulação ou encanamento. 

Ao ativar o compartilhamento de trabalho, você pode dividir um projeto em 

worksets, com diferentes membros da equipe responsáveis por cada workset. Eles 

podem ser divididos da forma que os usuários acharem mais interessante para o 

desenrolar do projeto, por exemplo: a divisão pode ser feita de acordo com as pessoas 

que trabalham no projeto, permitindo que cada um possa salvar suas alterações e iniciar 

a partir delas quando voltarem a trabalhar, sem impedir que outros atuem em outras 

frentes do projeto. O pode ainda ser dividido de acordo com as etapas do projeto, mesmo 

que duas ou mais áreas forem criadas por um único usuário.  

Como o intuito deste trabalho é o teste de uma das formas de criar a colaboração, 

foram criados dois worksets, um para cada autor. 
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Após a criação do modelo central e dos worksets a próxima fase da 

implementação da colaboração é a criação de modelos locais para cada usuário. 

Modelos locais são  

cópias do modelo de projeto que reside no sistema de computador do membro da equipe 

que está trabalhando no modelo.  

Modelos locais são a forma que o software Revit® utiliza para que usuários 

diferentes possam carregar arquivos iguais (supondo que estejam sincronizados com o 

modelo central) e editar um modelo atualizado. O progresso de cada trabalhador será 

então enviado ao modelo central e ao trabalhar em modelos locais, o trabalho de cada 

um será salvo no modelo central sem superposição. 

Caso os trabalhadores utilizassem o mesmo projeto para trabalhar sem 

colaboração, ambos os funcionários poderiam iniciar o projeto da mesma forma pois 

carregariam o mesmo arquivo. Porém, ao salvar um arquivo, o último que apertasse o 

botão de salvar, sobrescreveria o trabalho do primeiro, fazendo com que tudo fosse 

perdido. Inclusive, caso os funcionários quisessem atualizar o projeto para receber as 

atualizações feitas pelos outros, deveriam fechar o seu projeto e então abrir novamente 

(porém nesse caso, o trabalho de algum dos funcionários seria descartado da mesma 

forma). 

Quando o compartilhamento de trabalho é usado para distribuir o trabalho do 

projeto entre os membros da equipe, cada membro usa um modelo local para trabalhar 

em seu workset (área funcional). Os membros da equipe periodicamente salvam suas 

alterações no modelo central para que outras pessoas possam ver as alterações e 

atualizar seu modelo local com as informações mais recentes do projeto. Porém para 

isso é necessário que estes estejam dentro de uma mesma rede, ou ainda, que estes 

sejam capazes de se conectar através de um mesmo diretório com um mesmo endereço. 

Existem muitas formas de realizar esse link entre os colaboradores de um projeto 

BIM, como: 

• Rede WAN – A utilização de uma rede sem fio interna possibilitaria a 

construção de caminhos para salvar arquivos que estivessem a disposição 

de todos os usuários. 
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• Rede Lan – Caso similar com o primeiro, porém estabelecido com fios

 . 

• VPN – Serviço de comunicação com conexão guiada. Conexões VPN 

podem levar até servidores ou redes que dão acesso aos arquivos 

desejados. Uma de suas vantagens é a segurança. 

• Nuvem Online – Sistema de armazenamento de arquivos em servidores 

privados.  

• Revit® Server – Serviço de armazenamento em nuvem da AutoDesk. 

 

Nesta etapa houveram algumas dificuldades na hora da escolha do método para 

colaboração BIM. Não foi possível utilizar uma rede VPN, pela complexidade na criação 

de uma, pelo fator financeiro de contratação (considerando o grande fluxo de dados, o 

custo seria alto demais) e pela necessidade de conhecimentos mais aprofundados na 

área. Com relação a rede LAN, o modem utilizado com HD externo ou com pen drive não 

apresentou as características desejadas, isto é, apesar de ser possível acessar os 

arquivos das mídias através do modem de internet, não era possível editá-los e 

tampouco salvar arquivos diretamente do computador. 

Fig 4.8 - Erro encontrado ao tentar acessar o modelo através do HD externo conectado 
ao modem. 
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O método melhor empregado foi, então, o uso de Nuvem Online, especificamente 

o OneDrive. Esse website permite a armazenagem de mais de 1Gb de informação, além 

de permitir a sincronização com um diretório do File Explorer do sistema operacional 

Windows.  

Inicialmente, os mesmos problemas estavam ocorrendo com esse método, ou 

seja, o modelo local não conseguia ser vinculado simultaneamente pelos dois usuários, 

ou ainda, o endereço do modelo central, essencial para a colaboração não foi 

reconhecido por um dos computadores – aquele que não salvou o modelo central pela 

primeira vez na nuvem.  

 

 

Fig 4.9 - Erro na primeira tentativa de criação de modelo local pelo segundo usuário 

Entretanto a Autodesk recomenda que para uso da colaboração cada participante 

da equipe tenha seu próprio servidor local dedicado e conectado com o servidor central. 

Nesse caso, o modelo central possuiria uma pasta de backup própria no servidor central 

enquanto os arquivos locais possuiriam suas pastas de backup nos respectivos 

servidores locais de trabalho. Dessa forma, foi necessário que esses servidores locais e 

central fossem simulados dentro do Onedrive para o uso pleno do processo de 

colaboração BIM.  



 34 

 

Fig 4.10 - Esquema funcionamento de servidores (arquivo central com pasta de backup 
central ligado a arquivos locais com pastas de backup locais) Fonte: makebim.com 

(02/10/18) 

Para isso, utilizou-se o programa Visual Subst, este software simula um endereço 

dentro do computador escolhido de acordo com o usuário. Assim para que os dois 

computadores utilizados reconhecessem o modelo central como tal, era necessário que 

o caminho feito até o modelo central pelos dois fosse exatamente o mesmo. Como o 

sistema operacional Windows permite uma sincronização automática com o OneDrive, e 

um link com um diretório dentro do File Explorer, bastou-se utilizar este último dentro do 

software Visual Subst. O endereço utilizado por ambos usuários é apresentado nas 

figuras 17 e 18. 

A próxima etapa foi a recriação do modelo central, reativação da colaboração e 

recriação dos worksets, para certificar que todas as características do projeto estavam 

referenciadas da forma correta nos dois computadores.  

Com o modelo central funcionando com os worksets, foi possível criar no 

OneDrive, duas novas pastas. Uma com o objetivo de ser servidor de backup local do 

projeto estrutural e outra responsável por ser servidor local do projeto hidráulico.  

Uma vantagem que se mostrou ímpar nesse processo de colaboração através de 

nuvem foi a facilidade de comunicação com as outras partes do projeto. O Microsoft 

OneDrive® apresenta uma interface de comunicação e plug-ins que avisam aos demais 
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usuários quando um usuário passa a editar o modelo. Além disso apresenta por e-mail 

um resumo diário e um resumo semanal das alterações feita pelos outros colaboradores 

do projeto do projeto. 

Isso é vantajoso porque apesar de ser possível que os colaboradores façam 

edições simultâneas nos modelos, se mais de um fizer o upload do arquivo na nuvem ao 

mesmo tempo, a nuvem não reconhece os dois arquivos e acaba ocorrendo um erro, 

podendo provocar um colapso no modelo. Assim, ao saber que existe algum projetista 

usando o modelo, esse aviso ajuda aos outros a não usar, ou ao menos, a não fazer 

upload ao mesmo tempo. Outra vantagem é a atualização automática do modelo no 

OneDrive, e sendo este sincronizado com o computador, é  

possível saber quando a atualização é finalizada, por qualquer usuário. A pasta 

do OneDrive possui ícones que representam cada uma dessas etapas: sincronização, 

sincronizado. 

 

4.3     MODELO ESTRUTURAL 

 

 

A próxima etapa do projeto consiste na modelagem a partir das plantas estruturais 

do projeto. Estas, assim como as arquitetônicas, também foram disponibilizadas pela 

Comissão Regional de Obras - 1 (CRO-1).  

Como este não é o modelo central, necessitou-se criar um link de arquivo Revit 

com o modelo local arquitetônico, sendo possível importar todos os objetos para o projeto 

estrutural, e que já haviam sido criados. Dessa forma é possível, ainda nesta etapa, 

verificar os objetos estruturais já implementados e sua disposição no projeto e 

consequentemente realizar as devidas considerações de forma não tardia. 

Assim, foi criada a colaboração entre o modelo estrutural e o modelo arquitetônico 

local, que, por sua vez, estão sincronizados com o modelo central na nuvem. Com isso, 

as instâncias necessárias para confecção do projeto estrutural puderam ser copiadas do 

link criado - pilares, pisos, escadas, reservatório inferior (cisterna). 

Nesta etapa, foram adicionados e rearranjados de acordo com as plantas 

estruturais os pilares, vigas, sapatas e lajes.  
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Assim como nas plantas de corte e fachada do arquitetônico, houveram 

inconsistências geométricas de projeto, principalmente relativos às sapatas abaixo da 

região da escada no projeto – Sapatas S12 e S21 além de S13 e S22 (abaixo dos pilares 

com as nomenclaturas correspondentes do projeto). Por serem sapatas maiores, que 

devem suportar o peso próprio das escadas e do reservatório superior cheio, elas 

acabaram conflitando, ou seja, no projeto elas se sobrepuseram.  Além disso, a cota 

dessas sapatas geram conflitos com o reservatório inferior, é possível que esse erro 

tenha acontecido pelo fato de todas as outras sapatas estarem com a mesma cota.  

Existem algumas formas de mitigar esses erros: primeiramente é possível que se 

dimensionem sapatas mais profundas, evitando os conflitos tanto com o reservatório 

quanto o conflito entre si, em segundo lugar é possível que se construa uma sapata única 

para os dois pilares mais profunda que a cisterna e por fim pode-se dimensionar 

fundações profundas (como estacas) para evitar qualquer conflito.  

Com relação aos outros elementos estruturais – vigas, pilares e lajes – não 

houveram problemas de conflito e os modelos ficaram exatamente como as plantas 

disponibilizadas. Entretanto, vale ressaltar que ao copiar os pilares para o projeto 

estrutural, o software usado passa a contar duas vezes cada um desses objetos, ou seja, 

eles passam a existir tanto no projeto arquitetônico quanto no estrutural. Do ponto de 

vista da modelagem, isso não acarreta nenhum erro, o Revit apenas provê um aviso para 

cada um dos elementos que indica a contagem dupla. Porém, do ponto de vista da 

quantificação de objetos, necessária para a orçamentação isso se mostra como um 

problema grave. No momento da geração de tabelas quantitativas os pilares seriam 

contados duas vezes, gerando uma contagem excessiva no projeto, bem como seu 

superfaturamento – no caso da orçamentação.  

Um método comum usado na indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção 

para contornar tal fato é a exclusão dos elementos contados duplamente (os pilares no 

caso do presente trabalho) do modelo arquitetônico.  
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Fig 4.11 - Modelo estrutural 3D do projeto 

 

Fig 4.12 - Modelo Estrutural 3D evidenciando o conflito existente entre as sapatas S12 
e S2, S13 e S22, e S11 e S12. 
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4.4 MODELO HIDRÁULICO 

 

 

O modelo hidráulico seguiu as plantas disponibilizadas, porém, assim como o 

projeto estrutural, apresentou inconsistências em seus desenhos. No caso específico 

das tubulações de água fria, não houve detalhamento explícito em relação às distâncias 

e referências que os tubos seguiriam e quando tentou-se fazer medição de distâncias 

em relação às paredes, houve divergência. Após a primeira tentativa de lançar um tubo 

vertical, o mesmo passava no meio de um cômodo logo no piso inferior. 

O título da pasta original possui a indicação de que o projeto seria revisado e 

dessa forma, foram necessárias aproximações dos desenhos do AutoCad referente ao 

projeto. Levou-se em conta as distâncias aproximadas para se adequar às paredes, 

porém o detalhamento da tubulação, tanto em relação aos diâmetros como às curvas, foi 

feito com aproximações para adequar-se. Visto o nível de detalhamento do projeto 

arquitetônico e o fato do projeto hidráulico não estar terminado, não houve prejuízos ao 

resultado do trabalho. 

A parte determinante, que era a colaboração para a edição dos projetos, foi 

realizada de modo que os arquivos de estrutura e tubulação fossem editados 

simultaneamente sem corromper os links ou danificar qualquer arquivo. 
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4.5     RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO DE CONFLITOS 

 

 

Para completar o teste de colaboração BIM usou-se o software Naviswork® da 

Autodesk. Ele permite unir projetos de diferentes categorias, desde que estes estejam 

associados e trabalhando em colaboração com os mesmos worksets. Dentro desse 

programa é possível fazer a coordenação e gestão de projetos, bem como o 

planejamento de obras. 

O software permite que o gestor faça as verificações mais relevantes para obra e 

incluir comentários e diretrizes para que as outras partes possam fazer as devidas 

alterações, algo que incentiva o trabalho em equipe e acelera o fluxo de trabalho, visto 

que o agente gestor é capaz de fazer todas as suas observações remotamente através 

da nuvem. 

Além disso, o software possui integração com diversos outros programas e 

permite a simulação de uso da obra. Dessa forma, foram reunidos os três modelos feitos 

anteriormente: Arquitetônico, Estrutural e Hidráulico para que fosse realizada a análise 

de conflitos.  

Assim, se faz possível escolher qualquer combinação dos modelos adicionados, 

para poder facilitar a verificação de problemas. Foi então, para primeira análise, 

escolhidos os projetos hidráulico e estrutural. 

Existe uma rotina dentro do Naviswork® chamada detecção de conflitos que é 

capaz de localizar sobreposições de objetos de quaisquer um dos projetos adicionados 

e que trariam possíveis problemas para a obra, tanto do lado executivo quanto do lado 

construtivo. Foram encontrados, entre outros, problemas como: 

- Tubulação atravessando lajes 

- Tubulação atravessando pilares 

- Tubulação atravessando vigas 

- Sobreposição de sapatas 
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Fig 4.13 - Modelo após Projeto arquitetônico ocultado 

 

Como os projetos foram realizados por diferentes projetistas a quantidade de erros 

se mostra dentro do esperado. Não obstante, ressalta-se que as plantas hidráulicas dos 

pavimentos recebidas não estavam finalizadas e precisavam ser revisadas, com isso foi 

necessário que o projetista criasse algumas das conexões e tubos hidráulicos.  

Para finalizar esta etapa seria necessário que o gestor do projeto fizesse as 

observações necessárias em cada um dos conflitos encontrados, de forma que os 

projetistas pudessem consertá-los. Entretanto, não foi possível executá-la pois não há 

usuário com a função de gestor cadastrado no projeto. Ainda assim, foi possível verificar 

as vantagens trazidas pela modelagem da informação na construção, e nesse caso, 

especificamente pela integração do software Naviswork® com o Revit®.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 

O BIM é uma ferramenta extremamente flexível e multifacetada. Nele é possível 

fazer análise de conflitos, modelagem de objetos, orçamentação e acompanhamento de 

prazo de obras, entre outras análises. Verificou-se no presente trabalho as várias 

vantagens que o processo de modelagem BIM apresenta sobre o processo usando CAD 

2D. Foi possível verificar conflitos de objetos, implementar objetos de diferentes 

especialidades dentro do mesmo modelo e fazer com que coexistissem. E foi possível 

entender, ainda que de forma teórica como esse processo ainda inovador consegue 

facilitar a análise de sustentabilidade de edifícios. 

Tornou-se mais claro como a modelagem da informação na construção é capaz 

de ser benéfica para o Exército Brasileiro. Como seu vasto uso pode acelerar processos 

de confecção de projetos, visto que é possível a modelagem simultânea por vários 

atores, como pode facilitar a orçamentação das Obras Militares através da retirada rápida 

de quantitativos através de tabelas, como pode evitar erros de projeto na confecção das 

plantas diversas de uma obra, evitando atrasos nos prazos das obras, e também como 

pode ajudar na visualização do que será construído por parte dos tomadores de decisão.  

O BIM, entretanto, é uma ferramenta que apresenta seus melhores benefícios no 

longo prazo, pois armazena melhor informações e permite análises detalhadas ao longo 

do projeto. Talvez por isso, e por necessitar de conhecimento sobre o processo de todos 

os usuários para uso pleno de suas características, o BIM ainda é algo incipiente no setor 

público brasileiro.  
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5.1   SUGESTÃO PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

Para dar continuidade a este trabalho, é interessante que outros testes usando o 

processo BIM fossem feitos, dentre eles destacam-se o acompanhamento do prazo de 

obras de militares usando BIM 4D, e em última instância o gerenciamento do ciclo de 

vida de edifícios públicos usando BIM 7D. 

É importante também que seja estudada a eficácia da orçamentação aplicada 

dentro do software, tendo em vista que o gerenciamento eficiente de gastos é essencial 

para uma instituição pública. Mais especificamente a aplicação do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção (SINAPI) para a orçamentação atualizada 

conforme o andamento do projeto e possivelmente um template com todos os itens 

utilizados pelos projetos da DOM precificados. Esse progresso seria de aplicação direta 

no desenvolvimento da tecnologia BIM dentro do exército e pouparia tempo para futuros 

projetos. 

 

 

  



 43 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

ANDRADE, M. Interoperabilidade de aplicativos BIM usados em arquitetura por 
meio do formato IFC, 2009 

 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia. Precisões e Margens de Erros dos 

Orçamentos de Engenharia. Fortaleza, 2016. Disponível em 
http://www.ibraeng.org/pub/normas.Acesso em 05/05/2018 

 
BRYDE, D, BROQUETAS, M and Volm, J M The project benefits of Building 

Information Modelling (BIM). “International Journal of Project Management”, 2013 
 
ELKINGTON, J.. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of the 21st Century. 

New Society Publishers, Stoney Creek, 1998 
 
GIMENEZ, C., SIERRA, V., RODON, J..  Sustainable operations: Their impact on the 

triple bottom line, 2010 
 
E. KRIEGEL, B. NIES, Green BIM, Wiley Publishing, IN, Indianapolis, 2008 
 
SEBASTIANO MALTESEA, LAVINIA C. TAGLIABUEB *, FULVIO RE CECCONIA , 

DANIELA PASINIA , MASSIMILIANO MANFRENC , ANGELO L.C. 
CIRIBINI,  Sustainability assessment through green BIM for environmental, 
social and economic efficiency, 2016. 

 
SALMAN AZHAR, WADE A. CARLTON, DARREN OLSEN, IRTISHAD AHMAD; 

Building Information Modeling for sustainable design and LEED rating 
analysis, 2008. 

 
KIVINIEMI, A.; TARANDI, V.; KARLSHØJ, J.; BELL, H.; KARUD, O. Review of the 

Development and Implementation of IFC Compatible BIM. ERABUILD FUNDING 
ORGANIZATIONS, 2008. 

 
KHEMLANI, L. The IFC Building Model: A Look Under the Hood.AECbytes, 2004. 
 
MacGraw Hill Interoperability SmartMarket Report, 2010 
 
FELISBERTO, A. Contribuições para elaboração de orçamento de referência de 

obra pública observando a nova árvore de fatores do SINAPI com BIM 5D – 
LOD 300, 2017 

 
S. FAI, J. RAFEIRO. Establishing an appropriate level of detail (LOD) for a building 

information model (BIM), 2014 
 



 44 

SINGH, V., GU, N. e WANG, X. A theoretical framework of a BIM-based 
multidisciplinary collaboration platform. Automation in Construction, 20:134–
144, 2011. 

 
SUCCAR, B. Building information modelling framework: A research and delivery 

foundation for industry stakeholders. “Automation in Construction”, 2009 


