
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO DO BIM 4D PARA A 
OTIMIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO DE 

UMA OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMANDA GUIMARÃES MATSUI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOIÂNIA 

2017 

  



 

 
 

 
AMANDA GUIMARÃES MATSUI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APLICAÇÃO DO BIM 4D PARA A 
OTIMIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO 

DE UMA OBRA 

 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada na disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso II do Curso de Graduação em 
Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Carolina Gomes de 
Oliveira Brandstetter 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

GOIÂNIA  
2017 



 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

AGRADECIMENTOS 

Agradeço principalmente a Deus por ter permitido mais uma conquista na minha vida. 

Sou grata à minha mãe, à minha vó e ao meu falecido pai, por sempre terem acreditado 

no meu potencial até mesmo quando eu não acreditava. Muito obrigada à minha 

orientadora Dr. Maria Carolina por todo o suporte e direcionamento, ao Eng. Jorge Luiz 

pelas ideias e críticas construtivas que contribuíram para elevar o nível do meu trabalho 

e à Eng. Bárbara pelo auxílio proporcionado. Agradeço também aos meus amigos pelo 

apoio e conselhos quando precisei. Que venham mais desafios! 

 



 

  A. G. MATSUI       Resumo 
 

RESUMO 

Estudos realizados no Brasil e no exterior indicam que deficiências no planejamento e 

no controle estão entre as principais causas da baixa produtividade do setor da 

construção, de suas elevadas perdas, da baixa qualidade dos seus produtos e do seu 

alto índice de acidentes. Isso ocorre uma vez que a indústria AEC apresenta alta 

complexidade em seus processos produtivos, por envolver grande quantidade de 

variáveis e se desenvolver em um ambiente particularmente dinâmico e mutável. Dessa 

forma, faz-se necessário um investimento no planejamento e controle com o intuito de 

para garantir satisfatoriamente os quatro fatores críticos de uma construção: tempo, 

custo, qualidade e segurança. Como investimento na gestão dos sistemas de produção 

na construção civil, surge o uso de ferramentas de visualização espacial do 

empreendimento como alternativas auxiliares para alavancar o processo de 

planejamento, como o BIM 4D.  Neste trabalho, foi desenvolvida a aplicação do BIM 4D 

em um estudo de caso com o intuito de otimizar o cronograma físico de uma obra. Para 

isso, foram utilizados como ferramentas o Revit - para ajustes dos modelos 3D, o MS 

Project – para criação do cronograma do empreendimento e o Synchro PRO – para a 

criação do modelo 4D. O caso estudado se trata de uma edificação de dezoito 

pavimentos tipos de baixo/médio padrão, sobre o qual a pesquisa foi desenvolvida com 

o auxílio da construtora responsável pela obra e demais engenheiros. Ao final da 

pesquisa, obteve-se como resultados um modelo 4D, uma animação da construção, um 

cronograma otimizado, dicas de boas práticas constatadas, os benefícios obtidos e 

dificuldades enfrentadas no processo de aplicação do BIM 4D.  

 

Palavras-chave: Planejamento; BIM 4D; Construção Civil; Otimização. 
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ABSTRACT 

Studies done in Brazil and abroad indicate that deficiencies in planning and control in 

construction are some of the main causes of its low productivity, of its high levels of 

waste, of its low products’ quality, and of its high incidence of accidents. This is due to 

the high complexity of the AEC industry in its productive processes, because it involves 

a big number of variables and it develops itself in a particularly dynamic and mutable 

environment. Given that, it becomes necessary to invest in planning and control in order 

to fairly guarantee the four main critical attributes of a construction: time, cost, quality, 

and safety. As an investment in the management of the production systems of 

constructions, the use of visualization tools become a good auxiliary alternative to 

leverage the planning process, such as BIM 4D. In this project, the 4D BIM application 

was developed in a case of study to optimize the physical schedule of a construction. 

Therefore, the tools used were Revit – for 3D model adjustments, MS Project – to 

produce the schedule, and Synchro PRO – to create the 4D model. The case of study 

relies on a low/medium standard building with eighteen floors, on which the research 

was developed with the support of the contractor responsible for the construction and 

with other engineers. As results, it was possible to deliver a 4D model, the construction’s 

animation, tips of good practices, the benefits achieved, and the difficulties faced in the 

4D BIM application process. 

Key words: Planning; BIM 4D; Civil Construction; Optimization.
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A. G. MATSUI  Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo aborda o contexto do assunto principal deste trabalho, as justificativas 

para a escolha do tema e os objetivos inicialmente definidos e alcançados ao final do trabalho. 

 

1.1. CONTEXTO 

Planejar é garantir de certa maneira a perpetuidade da empresa pela capacidade que os 

gerentes ganham de dar respostas rápidas e certeiras por meio do monitoramento da 

evolução do empreendimento e do eventual redirecionamento estratégico. Consiste em 

coordenar as informações de modo que a obra tenha um cronograma racional e factível. Ao 

planejar, o gerente dota a obra de uma ferramenta importante para priorizar suas ações, 

acompanhar o andamento dos serviços, comparar o estágio da obra com a linha de base 

referencial e tomar providências em tempo hábil quando algum desvio é detectado. Planejar 

é pensar, aplicar, controlar e corrigir a tempo (MATTOS, 2015). 

A construção civil é uma atividade que envolve grande quantidade de variáveis e se 

desenvolve em um ambiente particularmente dinâmico e mutável. Gerenciar uma obra 

adequadamente não é um dos trabalhos mais fáceis e, no entanto, muito de improvisação 

ainda tem lugar nos canteiros por todo o mundo (MATTOS, 2015).  

Devido à considerável complexidade da gestão dos sistemas de produção na construção civil,  

a adoção de ferramentas auxiliares às ferramentas convencionais de planejamento seria uma 

boa alternativa. Desta forma, Rodrigues (2006) sugere o uso de ferramentas de visualização 

para apoiar a tomada de decisão, como planilhas de capacidade de recursos, linhas de 

balanço e diagramas de precedência.  

Contudo, tais ferramentas não permitem a visualização espacial do empreendimento, que 

pode apontar restrições físicas no canteiro de obra, entre outras informações úteis para apoiar 

a tomada de decisão (BIOTTO, 2012). A modelagem 4D potencializa a visão geral do plano 

proposto devido à sua representação espacial, a qual consegue simular o real andamento das 

atividades e sequências, o que é inviável através das técnicas tradicionais (BRITTO, 2014).   
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1.2. JUSTIFICATIVA 

O interesse com relação à adoção do Building Information Modeling por parte das empresas 

brasileiras vem crescendo com o passar do tempo, porém a maioria sequer sabe como dar o 

primeiro passo para fazê-la. A falta de informação, de suporte, de conhecimento, de 

documentos para consulta, além de profissionais qualificados e experientes na área, são 

fatores que acabam gerando a desistência das instituições inicialmente interessadas.  

O processo de implementação não é simples, uma vez que não se trata apenas de uma 

tecnologia. Todo o processo produtivo da empresa é alterado de modo a promover uma maior 

integração de arquitetos, engenheiros, gestores, projetistas e terceirizados, o que facilita o 

intercâmbio de informações entre as partes envolvidas. O investimento no BIM por uma 

empresa é algo que vem sendo provado vantajoso quanto ao retorno de benefícios 

proporcionados, como redução de custos, aumento da produtividade, melhoria do sistema de 

informações, além da visão atrativa para clientes ao perceberem que a empresa está 

investindo em tecnologias inovadoras (MCGRAWHILL, 2014). Porém, esses benefícios só 

serão consequência se ocorrer uma implementação consistente. 

Não se deve responsabilizar apenas as empresas por não estarem investindo esforços 

maiores em BIM 4D na área da construção no Brasil. Ainda é precária a existência de 

trabalhos científicos nacionais que tratam sobre a modelagem da informação da construção 

em geral. Essa lacuna de conhecimento se deve ao fato de que o BIM, na sua forma básica, 

ainda não está consolidado suficientemente no país de forma que permita uma utilização mais 

avançada, como a utilização para planejamento. O investimento na adoção do BIM, como 

qualquer investimento em novas tecnologias, exige um dispêndio significativo principalmente 

para pequenas e médias empresas, que somado às incertezas sobre os benefícios e retornos, 

gera uma baixa taxa de usuários.  

Ao realizar a revisão bibliográfica, apresentada em capítulo posterior, além de ter sido 

encontrado um baixo número de trabalhos científicos sobre BIM 4D de forma aplicada, os 

existentes abordam vários estudos de caso de modo mais superficial, focando apenas em 

alguns pontos selecionados pelos autores. O presente trabalho tem a intenção de mostrar um 

processo de implementação focado em um estudo de caso, porém de forma que a abordagem 

seja mais aprofundada e detalhada. A exemplificação é um dos melhores métodos para 

explicar um procedimento e, por se tratar de um caso real, traz consigo a afirmação da 

viabilidade do processo. 
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1.3. OBJETIVOS 

O trabalho possui os seguintes objetivos: 

1.3.1.  Geral 

Aplicar o BIM 4D no processo de planejamento de uma obra de forma a produzir um 

cronograma otimizado. 

1.3.2. Específicos 

Os objetivos específicos a serem alcançados após a conclusão do trabalho são: 

 Expor boas práticas nos processos de ajustes de modelos 3D e produção do modelo 

4D; 

 Evidenciar benefícios constatados devido à aplicação do BIM 4D no processo de 

planejamento; 

 Apresentar dificuldades enfrentadas na aplicação do BIM 4D. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O presente capítulo aborda dois temas que dão embasamento teórico para a execução do 

estudo de caso na prática, que são: planejamento de obras e BIM. 

 

2.1. PLANEJAMENTO DE OBRAS 

Laufer e Tucker (1987, p. 244) definem o planejamento na construção civil como “um processo 

de tomada de decisão, realizado para antecipar uma desejada ação futura, utilizando para 

isso meios eficazes para concretizá-la”. 

Para Sampaio (2008), planejamento é um processo contínuo e dinâmico que consiste em um 

conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas usadas para tornar 

realidade um objetivo futuro e permitir a tomada de decisões antecipadamente. Estas ações 

precisam ser identificadas e coordenadas a fim de permitir que os quatro fatores críticos de 

uma construção sejam controlados como:  prazo, custo, qualidade e segurança. 

Hinze (2012) enfatiza que planejamento é o que determina “o que” vai ser feito, “como”, “onde” 

e por “quem”. Para o referido autor, a programação necessita dessas informações para 

determinar o “quando”. No censo comum da sociedade, tudo se resume ao processo de 

planejamento no qual o cronograma é criado e serve como uma eficiente ferramenta de 

gestão. 

Este item tem o intuito de explorar os aspectos relevantes para a pesquisa sobre o 

planejamento de obras como benefícios, recursos, roteiro do processo e deficiências que 

existem na área. 

2.1.2. Benefícios de realizar planejamento 

A construção civil possui características que a diferencia das outras indústrias. Seu grau de 

complexidade é considerado mais elevado, uma vez que seu produto é fixo enquanto seus 

recursos são móveis e o fluxo ocorre tanto dentro do canteiro de obras, quanto de fora para 

dentro e vice-versa. O produto é único, possuindo grandes dimensões e alto nível de 

detalhamento. Portanto, elementos complexos exigem uma gestão mais elaborada de forma 

a se adequar ao processo e fazê-lo se desenvolver da forma mais eficiente possível. 

Recursos, técnicas e informações devem ser coordenados para que decisões assertivas 

sejam tomadas. 
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A exposição dos benefícios da produção de planejamento de obras tem o intuito de 

complementar o fato de que o mesmo é essencial para a qualquer empreendimento de 

sucesso. De acordo com Mattos (2010), os principais benefícios do planejamento são: 

 Conhecimento Pleno da Obra: O estudo dos projetos, a análise do método 

construtivo, a identificação das produtividades consideradas no orçamento e a 

determinação do período trabalhável em cada frente ou tipo de serviço; 

 Detecção de Situações Desfavoráveis: A previsão oportuna de situações 

desfavoráveis e de indícios de desconformidade permite ao gerente da obra tomar 

providencias a tempo, adotar medidas preventivas e corretivas e tentar minimizar os 

impactos no custo e no prazo; 

 Agilidade de Decisões: O planejamento permite uma visão real da obra, servindo de 

base confiável para decisões gerenciais, como: mobilização e desmobilização de 

equipamentos, redirecionamento de equipes, aceleração de serviços, aumento da 

equipe, alteração de métodos construtivos, terceirização dos serviços e substituição 

de equipes pouco produtivas; 

 Relação com o Orçamento: Ao usar as premissas de índices, produtividades e 

dimensionamento de equipes empregadas no orçamento, o engenheiro casa 

orçamento com planejamento, tornando possível avaliar inadequações e identificar 

oportunidades de melhoria; 

 Otimização da Alocação de Recursos: Por meio da análise do planejamento, o 

gerente da obra pode “jogar” com as folgas das atividades e tomar decisões 

importantes como nivelar recursos, protelar a alocação de determinados 

equipamentos, etc.; 

 Referência para Acompanhamento: O cronograma desenvolvido no planejamento é 

uma ferramenta importante para o acompanhamento da obra, pois permite comparar 

o previsto com o realizado; 

 Padronização: O planejamento disciplina e unifica o entendimento da equipe, 

tornando consensual o plano de ataque da obra e melhorando a comunicação; 

 Referência para Metas: Programas de metas e bônus por cumprimento de prazos 

podem ser facilmente instituídos porque há um planejamento referencial bem 

construído, sobre o qual as metas podem ser definidas; 

 Documentação e Rastreabilidade: Por gerar registros escritos e periódicos, o 

planejamento propicia a criação de uma história da obra, útil para resolução de 

pendências, resgate de informações, elaboração de pleitos de outras partes, mediação 

de conflitos e arbitragem e criação de dados históricos: o planejamento de uma obra 
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pode servir de base para o desenvolvimento de cronogramas e planos de ataques para 

obras similares. A empresa passa a ter memória; 

 Profissionalismo: O planejamento dá mais seriedade e comprometimento à obra e a 

empresa. Ele causa boa impressão, inspira confiança nos clientes e ajuda a fechar 

negócios. 

2.1.3. Recursos para o Planejamento 

Como forma de melhor explicar os recursos para planejamento mais utilizados pelos 

engenheiros, a seguir são apresentadas as características de cada um segundo Baia (2015): 

 Especificações Técnicas (ET): Descrevem, de forma precisa, completa e ordenada, 

os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm 

como finalidade complementar a parte gráfica do projeto;  

 Caderno de Encargos (CE): É o conjunto de especificações técnicas, critérios, 

condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratação, 

execução, fiscalização e controle dos serviços e obras. É semelhante às 

Especificações Técnicas, mas normalmente o CE é mais geral, servindo para todas as 

obras, enquanto que as ET são particulares;  

 Memorial Descritivo: É outro tipo de resumo das especificações técnicas. Deve ser 

ajustado ao orçamento, seguindo a mesma ordem deste (ordenamento e nome dos 

serviços ou atividades); 

 Cronograma: Consiste em relacionar atividades com os tempos estimados para cada, 

em ordem. Permite acompanhar o desenvolvimento físico dos serviços e efetuar 

previsões de quantitativos de mão de obra, materiais e equipamentos, além de permitir 

que se determine o faturamento a ser feito ao longo da execução da obra; O produto 

final é o cronograma em forma de gráfico de Gantt somado ao CPM; 

 Cronograma de Mão-de-obra: É montado a partir do cronograma de barras, 

alocando-se a cada barra o efetivo previsto para a sua realização e designando-se as 

equipes de trabalho para cada atividade;  

 Cronograma de Equipamentos: O primeiro passo será relacionar todas as atividades 

que necessitam mobilizar equipamentos. Em seguida, verificar no cronograma físico o 

tempo durante o qual, para aquela atividade o equipamento será utilizado. Finalmente 

desenhar o cronograma de equipamentos que pode ser em barras, mostrando 

visualmente a necessidade de equipamentos no decorrer da obra; 

 Cronograma Físico-Financeiro: Representa a programação temporal da execução 

da obra, nos aspectos físicos e financeiros. Geralmente, é preparado um cronograma 
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financeiro, definindo a previsão mensal (ou semanal) de dispêndios. O conjunto da 

programação física com a organização econômica é conhecido como cronograma 

físico-financeiro;  

 Softwares de Projetos: Foram desenvolvidos para a criação e manipulação de 

desenhos e projetos técnicos - dentre os mais conhecidos são o Autocad e Revit, 

ambos da Autodesk; 

 Softwares de Gerenciamento: Possibilitam uma melhor comunicação entre os 

membros da equipe, facilitar nas alterações decorrentes do processo e para melhor 

apresentar o andamento do planejamento - dentre os mais utilizados estão o MS 

Project e o Primavera; 

 Indicadores de Desempenho: Os indicadores de desempenho e/ou produtividade 

servem para medir ou avaliar comportamento dos aspectos principais do processo, 

podendo ser utilizados para avaliar, controlar e melhorar produtos e serviços. 

2.1.4. Roteiro para elaboração do planejamento 

A programação e o planejamento regularmente são feitos de um jeito informal. Para cada 

compromisso, são determinados um plano e um cronograma mentalmente, como o que será 

feito ou como e onde será cumprida uma determinada tarefa. Frequentemente, faz-se 

necessário dar um passo à frente no nível de detalhamento ao criar uma lista de afazeres. 

Para se assegurar que nada seja esquecido, é possível documentar escrevendo as 

informações. Isso é útil também quando se trabalha com outras pessoas (HINZE, 2012).  

Ao escrever uma lista de itens, e distribuindo-a, tem-se uma base de acordo documentada. 

Além disso, é possível priorizar essa lista escrevendo os itens na ordem que eles serão 

executados. Ao crescer o número de itens e/ou o intervalo de tempo aumentar, torna-se 

necessário colocar a lista de afazeres relacionada ao tempo. O objetivo é evitar esquecer 

tarefas, evitar programar várias coisas ao mesmo tempo e assegurar que há tempo suficiente 

para fazer uma determinada tarefa. Enquanto o planejamento e a programação diariamente 

se fazem presentes, esse processo é feito mais extensiva e formalmente em construções 

(HINZE, 2012). 

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. Para fazer a reforma de um casarão ou construir uma usina 

hidrelétrica, obras que têm feições distintas quanto ao tipo de construção, prazos, quantidade 

de recursos e complexidade, é obedecido o mesmo roteiro (MATTOS, 2010). 
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A seguir são apresentados um fluxograma do processo e os passos a serem seguidos no 

planejamento como foram definidos por Mattos (2010) e Baia (2015): 

Figura 2.1 – Fluxograma do processo de planejamento 

Fonte: Acervo próprio 

 

 Identificação das atividades: Consiste na identificação das atividades que comporão 

o cronograma da obra. 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 pode apresentar três tipos de formas 

de apresentação: formato em árvore, formato analítico e mapa mental. Os tipos citados 

estão exemplificados nas Figuras 2.2 a 2.4, respectivamente.  
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Figura 2.2 – EAP em árvore 

 

Fonte: Baia (2015) adaptada de Mattos (2010) 

 

Figura 2.3 – EAP analítica 

 

Fonte: Baia (2015) adaptada de Mattos (2010) 
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Figura 2.4 – EAP na forma de mapa mental 

 

Fonte: Mattos (2010) 

 

 Definições da duração: A duração é a quantidade de tempo em horas, dias, semanas 

ou meses que a atividade leva para ser executada. A duração depende, portanto, da 

quantidade de serviço, da produtividade e da quantidade de recursos alocados. Essas 

três grandezas estão matematicamente relacionadas entre si pela seguinte fórmula 

apresentada na Equação 2.1; 

 

Equação 2.1 – Fórmula para cálculo da duração 

 

𝐷𝑈𝑅𝐴ÇÃ𝑂 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑀ã𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎
 

Fonte: Mattos (2010) 

 

 Definição de Precedência: Consiste na sequenciação das atividades. A precedência 

é a dependência entre as atividades ("quem vem antes de quem"), com base na 

metodologia construtiva da obra. Analisando-se a particularidade dos serviços e a 

sequência executiva das operações, o planejador define o inter-relacionamento entre 

as atividades, criando a espinha dorsal lógica do cronograma. As relações de 

dependência entre atividades podem ser dos tipos: término- início, início-início, 

término-término ou início-término; 

 Montagem do Diagrama de Rede: O diagrama de rede permite a visualização clara 

do Inter-relacionamento entre as atividades e serve de matriz para o cálculo do 

caminho crítico e das folgas pela técnica PERT/CPM. Dois são os métodos mais 

empregados para a montagem do diagrama de rede: o das flechas e o dos blocos. Os 

dois processos são muito similares, ambos identificam o caminho crítico e indicam a 

folga de cada atividade do planejamento. No método das flechas (ou ADM - Arrow 

Diagramming Method), as atividades são representadas por flechas (setas) orientadas 

entre dois eventos, que são pontos de convergência e divergência de atividades. Toda 

seta parte de um evento e termina em outro e não pode haver duas atividades com o 

mesmo par de eventos de começo e de término. No método dos blocos (ou PDM - 
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Precedence Diagramming Method), as atividades são representadas por blocos 

ligados entre si por flechas que mostram a relação de dependência. A Figura 2.6 ilustra 

estes dois métodos. 

Figura 2.5 – Diagrama de rede: (a) Diagrama de flechas; (b) Diagrama de blocos 

 

 

Fonte: Mattos (2010) 

 

 Geração do cronograma (Gantt) e cálculo de folgas: O cronograma de Gantt é um 

gráfico simples: à esquerda figuram as atividades e, à direita, as suas respectivas 

barras desenhadas em uma escala de tempo. O comprimento da barra representa a 

duração da atividade, cujas datas de início e fim podem ser lidas nas subdivisões da 

escala de tempo. Atividades que não fazem parte do caminho critico apresentam 

folgas. As datas de início e fim da atividade podem variar de acordo com o que foi 

planejado, se deslocando dentro do prazo total necessário para aquela atividade. 

Normalmente, ao se construir o cronograma, todas as atividades são alocadas se 

iniciando em sua data mais cedo. Este acúmulo de atividades pode gerar picos de 

recursos, ou má distribuição (irregular) ao longo do período de realização. No entanto, 

como as atividades possuem folga, isto significa que algumas delas podem ser 

deslocadas ao longo de suas folgas, sem impactar o prazo final, e permitindo uma 

melhor e mais regular distribuição dos recursos ao longo do prazo. 
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2.1.5. Deficiência do planejamento de obras  

Algo que pode ser lamentavelmente constatado no mundo da construção civil é a ausência 

ou a inadequação do planejamento das obras. Esse fenômeno é sentido muito mais nas obras 

de pequeno e médio portes, em sua maioria efetuadas por empresas pequenas, por 

profissionais autônomos, ou mesmo pelos seus proprietários.  

A deficiência dos construtores se manifesta em graus variados. Há empresas que planejam, 

mas o fazem mal; outras que planejam bem, mas não controlam; e aquelas que funcionam na 

base da total improvisação. Outro problema comum é a equipe fazer o planejamento inicial, 

mas não atualizá-lo periodicamente. Sendo a obra um sistema mutável e dinâmico, um 

planejamento pode virar obsoleto rapidamente se não for atualizado. Enquanto algumas 

construtoras se esforçam por gerar cronogramas detalhados e aplicar programações 

semanais de serviço, outras creem que a experiência de seus profissionais é o bastante para 

garantir o cumprimento do prazo e do orçamento (MATTOS, 2010). 

A deficiência do planejamento pode trazer consequências desastrosas para uma obra e, por 

extensão, para a empresa que a executa. Não são poucos os casos conhecidos de frustração 

de prazo, estouros de orçamento, atrasos injustificados, indisposição do construtor com seu 

cliente (contratante) e até mesmo litígios judiciais para recuperação de perdas e danos. 

Estudos realizados no Brasil e no exterior indicam que deficiências no planejamento e no 

controle estão entre as principais causas da baixa produtividade do setor da construção, de 

suas elevadas perdas e da baixa qualidade dos seus produtos (MATTOS, 2010). 

Obras públicas no Brasil desempenham um papel estratégico no processo de crescimento e 

desenvolvimento do país, pois têm elevado efeito multiplicador, reduzido coeficiente de 

importação, reduzida relação capital/produto, forte componente social por serem intensivos 

em mão-de-obra e respondem por parcela significativa dos investimentos públicos (BRANCO 

et al, 1995). Porém, são caracterizadas por possuírem sérios problemas de planejamento, 

provocando a execução de obras superfaturadas, executadas, muitas vezes, totalmente fora 

dos prazos inicialmente estipulados, com custos muito acima dos previstos e padrão de 

qualidade que, quase sempre, deixa a desejar (GUSMÃO, 2008). 

A melhor maneira de minimizar esses impactos é produzir um planejamento lógico e racional, 

pois assim se dispõe de um instrumento que se baseia em critérios técnicos, fácil de manusear 

e interpretar (MATTOS, 2010). 
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2.2. BIM 

O termo BIM pode se referir tanto ao processo de modelagem quanto ao produto, que é o 

modelo. Segundo a Autodesk, Building Information Modeling é um processo inteligente 

baseado em um modelo 3D que equipa profissionais da área de engenharia, arquitetura e 

construção com a compreensão e ferramentas para planejar, projetar, construir e coordenar 

edificações e infraestrutura de uma forma mais eficiente. Já o Computer Integrated 

Construction Research Program da Penn State University (2010) define Building Information 

Model como uma representação digital das características físicas e funcionais de uma 

instalação. Para Eastman et al. (2011), BIM é uma tecnologia de modelagem e um conjunto 

associado de processos para comunicar e analisar modelos de construção que são 

compostos por elementos inteligentes que incluem dados coordenados. 

A Modelagem da Informação da Construção, compreende muitas das funções básicas para 

modelar todo o ciclo de vida de um projeto, fornecendo a base para uma nova forma de 

projetar e promovendo mudanças nos papéis e nas relações entre os envolvidos. Quando 

adotado corretamente, facilita um processo de concepção e construção mais integrado, o que 

gera empreendimentos de maior qualidade a custos e durações menores (EASTMAN et al., 

2011). 

Este item aborda os pontos relevantes para a pesquisa sobre Building Information Modeling, 

ou Modelagem de Informação da Construção, como a evolução da tecnologia até chegar ao 

BIM, o panorama do BIM no Brasil e no Mundo, seus usos e benefícios e o BIM 4D. 

2.2.2. Evolução da tecnologia até o BIM 

Os primeiros recursos de produção de projetos usados eram simplesmente papel e lápis. De 

acordo com o desenvolvimento tecnológico, iniciou-se, na década de 1980, o uso de 

computadores que agilizaram o processo de desenho e permitiram a documentação eletrônica 

de projetos, que transformou o trabalho intenso de desenho a mão em uma maneira muito 

mais eficiente de produzir projetos em 2D com ajuda de softwares, como o AutoCAD.  

Posteriormente, com o objetivo de melhorar a visualização dos projetos, desenvolveu-se o 3D 

no CAD. De acordo com Lui e Gao (2011), o conceito BIM foi proposto por Eastman na década 

de 70 e em 1982, a Graphisoft desenvolveu o software ArchiCAD com o objetivo de criar 

modelos virtuais de edifícios (virtual building models), baseado na ideia de BIM. No entanto, 

foi somente no ano de 2008, porém, em um evento chamado BIMStorm, realizado em Los 

Angeles (EUA), batizado de o “Woodstock da Engenharia”, foi que iniciou em todo o mundo a 

difusão da tecnologia BIM (BAIA, 2015).  
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Atualmente, o Building Information Modeling é o processo de produção que envolve o modelo 

3D o qual possui inteligência, geometria e informação. O BIM permite todos os integrantes 

envolvidos a trabalhar de maneira colaborativa acessando e atualizando os projetos, fazendo 

que as informações sejam consistentes e coordenadas. Na Figura 2.7, pode-se observar as 

etapas de desenvolvimento mencionada. 

Figura 2.6 – Etapas da evolução da tecnologia até o BIM 

 

Fonte: Autodesk (modificada pela autora) 

2.2.3. BIM no Brasil e no mundo 

O uso de BIM vem acelerando, direcionado por contratantes maiores que querem 

institucionalizar os benefícios da entrega de um projeto mais rápida e mais assertiva, além de 

apresentar qualidade e custo mais confiáveis. O uso do BIM no Reino Unido, nos Estados 

Unidos e em entidades governamentais demonstra como empresas esclarecidas podem 

estabelecer metas específicas e empoderar empresas de design e construção para alavancar 

tecnologias BIM para ir de encontro e exceder essas metas, também direcionando o BIM para 

um ecossistema de projeto mais amplo no processo. A adoção de BIM na América do Norte 

disparou de 28% a 71% entre 2007 a 2012, sendo que o Reino Unido e outras regiões estão 

com expansões similares (MCGRAW-HILL, 2014). 

McGraw-Hill Construction (2014) cita que embora a implementação do BIM tenha sido 

introduzida há mais tempo em países como Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e EUA, 

alguns mercados que iniciaram a implantação há pouco, tais como Austrália, Brasil, Japão, 

Coréia e Nova Zelândia estão demonstrando dinamismo e estão superando as regiões mais 

estabelecidas em diversas categorias como o retorno de investimento, comprometimento com 

o investimento, oferecendo novos serviços inovadores e expandindo o uso do BIM para 

projetos que não são de edificações, como mineração e fabricação. 
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No período compreendido entre os anos de 2007 e 2009, a maioria dos países estabeleceram 

iniciativas de determinação de diretrizes para implementação da modelagem da informação 

da construção, que resultaram na produção de guias e manuais (COELHO, 2017). Succar 

(2009) cita diversos guias desenvolvidos com enfoque na Austrália, Dinamarca, Finlândia, 

Holanda, Noruega e Estados Unidos, os quais, apesar de possuírem seu valor, não 

proporcionam uma estrutura apropriada para investigação sistemática do domínio BIM. Nos 

locais citados, também pode-se observar esforços para desenvolvimento de pesquisas na 

área da adoção do BIM. 

Empreiteiros brasileiros são mais novos no uso do BIM. No entanto, eles têm reportado planos 

para investir em técnicas e expertise de construção e têm expectativa de aumentar os níveis 

de atividade no futuro. De particular importância no Brasil são os benefícios relacionados ao 

custo que o BIM pode oferecer – incluindo a melhor capacidade de prever custos (MCGRAW-

HILL, 2014). 

Souza et al. (2013) destacam que começou em 2007 uma movimentação no setor privado 

para a implementação do BIM no Brasil. Matérias publicadas na revista “Construção Mercado” 

da Pini citam vários projetos-piloto desenvolvidos por grandes construtoras e incorporadoras 

brasileiras com o intuito de avaliar a aplicabilidade do BIM e montar uma estrutura para a 

adoção da tecnologia. 

Coelho (2017) indica algumas ações que apontam para o crescente interesse e 

desenvolvimento da modelagem da informação da construção no Brasil como:  

 “Caderno BIM” do Governo Estadual de Santa Catarina publicado em 2014;  

 ABNT NBR 15965 – Sistema de Classificação da Informação da Construção que 

começou a ser elaborada em 2010;  

 O CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo possui um Grupo de Trabalho dedicado 

exclusivamente ao estudo e à difusão da modelagem da construção;  

 A AGESC – Associação de Gestores e Coordenadores de Projeto oferece cursos de 

introdução ao conceito BIM e de coordenação BIM;  

 A AsBEA – Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura lançou o "Guia AsBEA 

Boas Práticas em BIM”, sendo o primeiro fascículo publicado em 2013 e o segundo 

em 2014;  

 O Sindicato da Arquitetura e da Engenharia (Sinaenco) realiza atualmente uma série 

de palestras voltadas à conscientização das empresas de projeto e à introdução dos 
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conceitos da modelagem. Também estão previstas futuras ações para treinamento de 

softwares;  

 A Abrasip (Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas prediais), desenvolve um 

programa denominado GET BIM, que desde 2012 cria bibliotecas de componentes 

para os projetos de elétrica e hidráulica;  

 A CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção lançou a “Coletânea 

Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras do CBIC”;  

 Na área de pesquisa, pode-se perceber o crescimento do número de documentos 

científicos publicados no Brasil a cerca de diversos aspectos do BIM. Quanto ao uso 

do BIM para gestão, há um número reduzido de publicações, porém tendem a 

aumentar no futuro com a maior exploração da tecnologia no país. Pode-se citar os 

seguintes trabalhos: 

o Biotto (2012) propõe um método para o uso do BIM 4D no projeto e 

planejamento de sistemas de produção na construção civil. Neste, é utilizado 

o Navisworks como software principal para o desenvolvimento da pesquisa; 

o Baia (2015) propõe um método de pesquisa e utilização do BIM para o 

planejamento também utilizando a ferramenta Navisworks; 

o Brito (2014) aplica BIM não só ao planejamento, mas também ao controle de 

obras, usando o Navisworks. 

2.2.4. Usos e Benefícios do BIM 

Dentre inúmeros benefícios do BIM encontrados na revisão de bibliografias, os principais 

citados por McGraw-Hill (2014) e Azhar (2011) são:  

 Redução de erros; 

 Melhor colaboração entre as partes envolvidas; 

 Melhoria na imagem da empresa; 

 Redução de retrabalho; 

 Redução de custos da construção; 

 Melhor controle de custo/ previsibilidade; 

 Redução do tempo de duração total da obra; 

 Melhoria na segurança na obra; 

 Redução do tempo dos fluxos de trabalho; 

 Melhor entendimento do projeto pelo cliente; 

 Melhor qualidade de dados/informações; 

 Melhor visualização do projeto. 
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O BIM pode ser usado para os seguintes propósitos:  

 Visualização renderizada em 3D;  

 Fabricação e desenho de peças;  

 Identificação de interferências entre projetos;  

 Planejamento e sequenciação da obra (BIM 4D);  

 Produção de orçamento (BIM 5D);  

 Análise de energia (BIM 6D);  

 Gestão de Instalações - Facility management (BIM 7D). 

2.2.5. BIM 4D 

BIM 4D significa adicionar a dimensão tempo ao modelo 3D, através da ligação das atividades 

planejadas aos objetos correspondentes (FOSSE, 2015). Eastman et al. (2011) conceituam a 

modelagem 4D como a ligação entre o planejamento da construção com objetos 3D do 

projeto, possibilitando a simulação do processo construtivo que mostra como a edificação e o 

canteiro de obras estariam em qualquer ponto do tempo. O BIM permite que planejadores 

criem, revisem e alterem modelos 4D com mais frequência, o que levou à implementação de 

cronogramas melhores e mais confiáveis. O modelo 4D produzido é dinâmico e, através da 

variação do tempo definido para observação, permite que o modelo 3D seja mutável, 

proporcionando a visualização da construção em qualquer momento, seja qual for a motivação 

para análise. 

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 produção do programa da obra 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. 

Apenas pessoas totalmente familiarizadas com o empreendimento e como ele será construído 

podem determinar se essa programação é viável ou não (EASTMAN et al., 2011). 

2.2.5.1. Histórico do BIM 4D 

Os planejadores da construção vêm construindo modelos 4D manualmente há décadas 

usando lápis coloridos e desenhos, com diferentes cores para diferentes sequências, a fim de 

mostrar a progressão do trabalho ao longo do tempo. Os modelos 4D e suas respectivas 

ferramentas foram desenvolvidos no final dos anos 1980 por grandes organizações envolvidas 

na construção de empreendimentos para infraestruturas complexas, de energia e processos, 
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para os quais atrasos na programação ou erros traziam impactos nos custos (EASTMAN et 

al., 2011).  

Com o advento do CAD, os planejadores transferiram esse processo para desenhos CAD que 

utilizam preenchimentos coloridos, sombreamentos e a capacidade de tornar entidades 

visíveis e não visíveis. Em alguns casos, em que o modelo incluía convenções para nomes 

ou atributos relacionados ao cronograma da construção, o processo poderia ser 

automatizado. Na maioria das situações, os planejadores trabalhavam com terceiros para criar 

filmes de alta qualidade ou animações renderizadas para demonstrar visualmente o 

cronograma. Essas animações são um apelo visual e um grande recurso de marketing, mas 

não são ferramentas adequadas de planejamento e programação. Por serem produzidas 

manualmente, são de difícil alteração, atualização ou produção rápida de planejamentos em 

tempo real (EASTMAN et al., 2011).  

Quando os detalhes do cronograma são alterados, o planejador deve ressincronizar a imagem 

4D manualmente com cronograma e criar um novo conjunto de instantâneos ou animações. 

Devido às atualizações manuais, o uso dessas ferramentas normalmente é limitado aos 

estágios iniciais do projeto, quando a visualização do processo da construção é desejado para 

o cliente ou para alguma agência externa (EASTMAN et al., 2011).  

Devido às desvantagens inerentes às ferramentas de modelagem 4D manuais, a partir de 

meados dos anos 1990, algumas empresas produtoras de software começaram a oferecer 

ferramentas 4D especializadas para a produção e a edição de modelos 4D a partir de modelos 

3D e cronogramas. Essas ferramentas facilitam a produção e a edição de modelos 4D e 

fornecem ao planejador diversos recursos para personalizar e automatizar a produção dos 

modelos 4D. Em geral, essas ferramentas requerem que dados de um modelo 3D sejam 

importados de uma aplicação CAD ou BIM. Na maioria dos casos, os dados extraídos são 

limitados à geometria e a um conjunto mínimo de propriedades de entidades ou de 

componentes, como “nome”, “cor” e um nível hierárquico ou de agrupamento. O planejador 

importa dados relevantes para a ferramenta 4D, “conecta” esses componentes a atividades 

de construção e os associa com tipos ou comportamentos visuais (EASTMAN et al., 2011).  

O presente trabalho utiliza o método mais recente, que é mais moderno e eficiente, com o 

intuito de incentivar cada vez mais o uso do mesmo na indústria de Arquitetura, Engenharia e 

Construção (AEC).  
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2.2.5.2. Benefícios dos modelos 4D 

Simulações 4D funcionam principalmente como ferramentas de comunicação para revelar 

potenciais gargalos e como um método para melhorar a colaboração. Os construtores podem 

revisar simulações 4D para certificar-se de que o planejamento é o mais viável e eficiente 

possível. Os benefícios do 4D são, segundo Eastman et al. (2011) e Wang (2007): 

 Comunicação: os 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; 

 Logística do canteiro: maior poder de gerenciar áreas de estoque, acessos, locação 

de equipamentos de grande porte, fluxos e identificar conflitos físicos; 

 Assertividade do cronograma: permite-se encontrar inconsistências, ajustar o nível de 

detalhamento e verificar a sequência lógica do cronograma. 

2.2.5.3. Interoperabilidade 

Para utilizar o processo de modelagem durante todo o ciclo de vida do empreendimento, como 

no pré-projeto, no projeto, na construção e na operação, deve-se considerar a necessidade 

de interoperabilidade entre diferentes softwares (RECK, 2013). É importante notar que, como 

processos baseados no BIM atualmente envolvem produtos e tecnologias emergentes, 

limitações no processo de transferência de informações ainda existe. No entanto, 

desenvolvimentos estão caminhando para melhorar a capacidade de intercâmbio de 

informações entre as ferramentas (U.S. GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, 2012).  

Interoperabilidade representa a necessidade de passar dados entre softwares, permitindo que 

múltiplos tipos de profissionais e aplicações contribuam para o trabalho em questão 

(EASTMAN et al., 2011). Para essa finalidade, foi criado o formato Industry Foundation 

Classes (IFC), desenvolvido pela International Alliance for Interoperability (IAI). O IFC é um 

modelo de dados de especificação, o qual permite padronizar formas de definir as informações 

contidas no BIM, sendo usadas para descrever as relações e propriedades de objetos da 

construção de edificações. O IFC é não-proprietário e é globalmente disponível para qualquer 

pessoa definir objetos da AEC. Ele descreve comportamento, relacionamento e identidade de 

um objeto componente em um modelo, proporcionando uma estrutura para que as 

organizações troquem informações de processos e objetos de edificações (U.S. GENERAL 

SERVICES ADMINISTRATION, 2012). O IFC possui uma aspiração bastante ampla e 

ambiciosa (embora ainda não a tenha alcançado) de cobrir cada aspecto do projeto, 
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contratação, fabricação, construção, montagem, operação e manutenção na indústria da 

construção civil (CBIC, 2016). 

2.2.5.4. Softwares para BIM 4D 

Várias empresas de software vêm oferecendo cada vez mais novas ferramentas para facilitar 

a construção do modelo 4D. Esses artifícios apresentam várias funções para customizar e 

automatizar a produção do modelo 4D. A fim de avaliar uma ferramenta de BIM 4D, algumas 

características devem ser observadas na mesma (BAIA, 2015): 

 Capacidade de importar geometrias ou formatos BIM: em alguns casos, somente 

algumas informações para se criar um cronograma são suficientes como, por exemplo, 

geometrias, nomes das geometrias, hierarquias, etc.; 

 Capacidade de importar cronogramas; 

 Junção e atualização para o modelo 3D BIM:  a ferramenta deve ser capaz de juntar 

vários modelos 3D; 

 Reorganização dos dados após estes serem importados; 

 Capacidade de incluir componentes temporários no modelo, como por exemplo, gruas, 

áreas de armazenamento, galpões, etc.; 

 Capacidade de animar e simular a construção; 

 Análise de conflitos de espaço-tempo como geometrias em mesmo espaço e 

atividades que estejam acontecendo ao mesmo tempo; 

 Capacidade de exportar os dados em períodos específicos de tempo e também para 

documentação de projeto; 

 Capacidade de ligar automaticamente componentes do cronograma para que uma 

mudança de tempo, por exemplo, venha a refletir no restante de outros componentes. 

Os principais softwares para BIM 4D estão apresentados no Quadro 2.1. O Synchro PRO é 

uma poderosa ferramenta 4D com as mais sofisticadas capacidades de cronogramas de todos 

os aplicativos 4D. A ferramenta requer conhecimentos mais profundos de programação e 

administração de empreendimentos que as outras ferramentas para se tirar vantagem de seus 

recursos de análise de riscos e recursos. A ferramenta inclui artifícios embutidas para 

visualizar risco, folga e utilização de recursos, além da visualização 4D básica (EASTMAN 

et al., 2011). Como o Synchro é um software que possibilita uma melhor análise do 

empreendimento para a produção do planejamento, ele foi escolhido para ser o software 

utilizado no estudo de caso aplicado produzido neste trabalho. 
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Quadro 2.1 – Principais softwares de BIM 4D 

 
COMPANHIA 

 
SOFTWARE 

 

 
LOGO 

Autodesk Navisworks 

 

Synchro Software Synchro PRO 

 

Innovaya   Visual Simulation 

 

Trimble Inc. Vico Software 

 

Bentley 
ConstructSim 

Planner  

Fonte: Acervo próprio 

2.2.5.5. Nível de desenvolvimento – LOD 

O conceito de LOD especificamente utilizado na tecnologia BIM foi inicialmente entendido 

como nível de detalhamento (Level Of Detail). Atualmente, o termo tem sido mais citado como 

nível de desenvolvimento (Level Of Development), o que significa uma ampliação do conceito 

inicial. A diferença entre os dois conceitos está explicitada na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Comparação dos conceitos de LOD como nível de detalhamento ou como nível de desenvolvimento 

de um modelo BIM 

 

Fonte: Manual CBIC Vol. 1 

O LOD é uma referência que possibilita que os agentes atuantes na indústria da construção 

civil especifiquem e articulem, com clareza, os conteúdos e níveis de confiabilidade de 

modelos BIM, nos vários estágios do processo de projeto e construção. Possibilita que os 

autores de Modelos BIM definam os usos e níveis de confiabilidade dos seus modelos para 

que outros usuários que estejam mais a jusante no fluxo de desenvolvimento possam 

compreender com clareza quais os limites de utilização dos modelos que eles estão 

recebendo (CBIC, 2016). 

 A American Institute of Architects – AIA, principal entidade que representa os arquitetos nos 

Estados Unidos, publicou um documento em que organiza e descreve cinco diferentes LODs 

para os quais definiram os correspondentes “usos autorizados” (CBIC, 2016). O Quadro 2.2 

resume a explicação dos LOD apresentando uma ilustração e usos para cada nível de 

desenvolvimento. 
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Quadro 2.2 – Cinco níveis de LOD segundo a AIA 

 

Fonte: Manual CBIC Vol.1, adaptado de AIA 
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3. METODOLOGIA 

O fluxograma da Figura 3.1 tem o intuito de ilustrar a estrutura do trabalho indicando suas 

etapas principais. 

Figura 3.1 – Fluxograma das etapas do trabalho    

 

Fonte: Acervo próprio 

O presente trabalho tem como essência o estudo de caso a ser desenvolvido, pois esta 

pesquisa almeja estudar a aplicação de um método através da exemplificação, desenvolvendo 

o processo proposto em um caso real. 

Primeiramente, iniciou-se uma revisão da bibliografia tanto nacional, quanto internacional 

sobre o planejamento de obras e sobre BIM, em especial, o 4D. Essa parte do projeto visou 

 

                                                                                                          

Revisão bibliográfica 

Escolha dos softwares 

Escolha do estudo de caso 

Produção do cronograma inicial 

Ajustes dos modelos 3D 

Produção do modelo 4D 

Apresentação de resultados e discussão 

Conclusões e considerações finais 
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proporcionar conhecimento teórico suficiente para a pesquisadora desenvolver o trabalho na 

prática, além de registrar fundamentos teóricos básicos no segundo capítulo para preparar o 

leitor quanto ao entendimento da pesquisa. 

Nos itens subsequentes serão expostas com mais detalhes as etapas mais relevantes da 

pesquisa. 

3.1. ESCOLHA DOS SOFTWARES 

Para iniciar a pesquisa, primeiramente foi necessário o levantamento dos softwares 

disponíveis e seleção de alguns a serem aplicados na pesquisa. Para realizar a escolha, foram 

levados em consideração alguns aspectos com relação ao software, como a facilidade de 

obtenção, a qualidade, a trabalhabilidade, o conhecimento da pesquisadora a respeito do 

mesmo e a interoperabilidade entre os programas. Após a análise das ferramentas, foram 

escolhidos três a serem utilizadas no desenvolvimento do presente trabalho, sendo o Revit a 

ferramenta de modelagem 3D, o MS Project a ferramenta de planejamento e o Synchro PRO 

a ferramenta de modelagem 4D. As licenças dos três programas foram disponibilizadas pelas 

empresas responsáveis de forma gratuita, com bastante facilidade, uma vez que a utilização 

dos mesmos era para fins educacionais. 

3.1.1. Revit 

O Revit foi usado para criar os modelos 3D de todos os projetos do empreendimento 

(arquitetônico, estrutural e sistemas prediais), portanto, ele foi o software utilizado para 

realizar modificações e ajustes nos modelos. Além disso, o Revit se configura como um 

programa completo e avançado, atende bem à aplicação da modelagem 3D, é o líder do 

mercado BIM atualmente, segundo a CBIC (2016), e é um programa com o qual a 

pesquisadora possui experiência e facilidade para trabalhar. Utilizou-se o Revit 2017, já que 

foi a versão utilizada para a produção dos modelos originalmente. 

3.1.2. Microsoft Project 

O MS Project foi escolhido para a montagem do cronograma pois, além de ser um programa 

propício para planejamento, ele é compatível com a maioria dos softwares de BIM 4D, 

inclusive com o Synchro PRO. A pesquisadora já possuía experiência com o MS Project, o 

que foi essencial na escolha do mesmo. Foi utilizado o MS Project 2016, o qual se configurava 

como a versão mais recente na época de produção da pesquisa. 
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3.1.3. Synchro PRO 

O Synchro é uma solução com alta capacidade de desenvolvimento de cronogramas e 

planejamento 4D baseado em BIM. É capaz de associar recursos às atividades programadas 

(mão de obra, equipamentos, materiais, etc.), realizar análises de riscos, verificação de folgas 

no planejamento das atividades, animações, comparações entre atividades planejadas e 

efetivamente executadas, dentre outras funcionalidades complexas (CBIC, 2016). Além disso, 

integra-se com todas as principais ferramentas específicas de planejamento, incluindo o MS 

Project, e com os principais softwares de modelagem 3D, como o Revit. A pesquisadora já 

possuía experiência com o Synchro, o que facilitou o desenvolvimento da pesquisa com o uso 

dessa ferramenta. Utilizou-se a versão 2017 do Synchro PRO com licença profissional, uma 

vez que se trata de um estudo de caso real com um cronograma extenso. 

3.1.4. Porque o Synchro PRO e não o Navisworks 

O Syncho PRO foi escolhido ao invés do Navisworks para a realização dessa pesquisa, uma 

vez que o primeiro é uma plataforma totalmente integrada de planejamento 4D da construção, 

o que não é verdade para o segundo. A pesquisadora já havia trabalhado previamente com 

ambos os softwares com a finalidade de aplicação do 4D e concluiu, baseada na experiência 

própria, que o Synchro é uma ferramenta muito mais completa quando se trata de 

planejamento em 4D, além de apresentar melhor trabalhabilidade. Vale ressaltar que o 

Navisworks é um software com várias funcionalidades diferentes, dentre elas a ferramenta 

Timeliner, que é destinada à criação de simulações 4D, enquanto o Synchro é um programa 

totalmente destinado ao planejamento em 4D e, portanto, apresenta um maior número de 

funções essenciais para a realização do mesmo. Dessa forma, essa análise dos benefícios 

do Synchro em relação ao Navisworks foi realizada em relação à função de planejamento em 

4D. Os seguintes pontos levantados mostram algumas vantagens do Synchro sobre o 

Navisworks apresentados pela empresa criadora do primeiro e que foram confirmados pela 

pesquisadora. 

 Capacidade de planejamento e criação de cronograma: 

o Synchro PRO: É uma plataforma de planejamento em que o usuário pode usar 

dependências entre as atividades, restrições e relações lógicas para avaliar 

rapidamente os pequenos efeitos das mudanças do projeto inteiro. 

o Navisworks: Ignora toda a lógica do cronograma, transformando todas as 

tarefas em uma série de datas de início e fim independentes, o que torna quase 

impossível de ver os efeitos reais das mudanças no cronograma. No Timeliner, 
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não é possível fazer operações básicas como adicionar a data de início e a 

duração de uma tarefa para se obter a data de fim da mesma. 

 Comparação de cenários e sincronização: 

o Synchro PRO: permite criar vários cenários do seu cronograma atual e permite 

a sincronização do cronograma com programas de planejamento populares 

como Primavera P6 e MS Project, incluindo a habilidade de reter detalhes ou 

atividades logísticas adicionadas no Synchro. 

o Navisworks: Não permite criar cenários e a sincronização pode causar perdas 

de informações de acordo com o uso do cronograma. 

 Exportação de cronogramas: 

o Synchro PRO: Dá suporte para exportar em múltiplos formatos de arquivos de 

programas como Asta Powerproject, MS Project XML, Primavera P6 e P3, 

Excel e SDEF (Standard Data Exchange Format). 

o Navisworks: Apenas permite exportar para CSV e MS Project XML. 

 Filtros para tarefas: 

o Synchro PRO: Apresenta filtro para tarefas por nome, campos do usuário, 

códigos das atividades, caminho crítico, etc. 

o Navisworks: Permite filtrar objetos apenas pela árvore de seleção e não possui 

filtros diretos. 

 Perfis de aparição: 

o Synchro PRO: Apresenta simulações de crescimento dos objetos o que indica 

a direção de trabalho e melhor comunica a sequência de tarefas. Além disso, 

vários recursos podem ser atrelados a uma única tarefa, com diferentes perfis 

de aparição – o que é muito útil quando se tem equipamentos e uma parte da 

construção atuando no mesmo momento na mesma tarefa. 

o Navisworks: Não permite criar diretamente simulações de crescimento de 

elementos e apenas um perfil de aparição pode ser usado por tarefa, o que 

leva o usuário a criar tarefas duplicadas, que serão provavelmente perdidas 

em sincronizações e terão que ser sempre refeitas. 

 Validação rápida e confiável do cronograma: 

o Synchro PRO: Permite validar instantaneamente qualquer ajuste no 

cronograma enquanto o usuário está o fazendo, apenas ao mover a barra do 

tempo de foco da esquerda para a direita. 

o Navisworks: No Timeliner a seção onde se vê a animação é separada de onde 

se altera as tarefas, o que torna difícil ver as mudanças no cronograma 

enquanto você está alterando-o. 
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 Melhor produto final: 

o Synchro PRO: Permite que a animação exportada tenha um layout 

customizado que inclui o diagrama de Gantt, gráficos e várias vistas com filtros 

diferentes. 

o Navisworks: Animação exportada não permite a mesma variedade de itens que 

no Synchro. 

3.2. OBJETO DE ESTUDO 

A escolha do objeto de estudo foi feita com base no critério de existência da modelagem em 

3D de um empreendimento, além da disponibilidade de acesso aos dados de projeto e 

planejamento da obra. Essa escolha ocorreu a partir do conhecimento de que um 

empreendimento estava modelado em 3D, no Revit, em todos os projetos principais, como o 

arquitetônico, o estrutural e de todas as instalações, além da disponibilidade, por parte da 

construtora, de acesso a documentos para a produção do cronograma do empreendimento. 

Esse fator foi fundamental para viabilizar a produção de um modelo 4D e desenvolver um 

estudo em cima do mesmo. O fato de que o empreendimento foi proposto à pesquisadora na 

etapa em que seria desenvolvido o cronograma do mesmo, também foi um fator importante 

na escolha, uma vez que a pesquisa se tornou factível e com um propósito real de forma a 

colaborar com a construtora incrementando seu processo de planejamento. 

O caso estudado é localizado em Goiânia - GO e envolve a construção de duas edificações 

residenciais multifamiliares de baixo/médio padrão. Apesar do empreendimento apresentar 

duas torres iguais, este trabalho foi desenvolvido apenas sobre as juntas B e F as quais 

contemplam apenas a torre B, como mostrado na Figura 3.2. Na edificação em questão há 

dois subsolos, um pavimento térreo, dezoito pavimentos tipos e uma cobertura, como pode 

ser observado na Figura 3.3 que mostra a fachada da torre.  
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Figura 3.2 – Planta das juntas 

 

Fonte: Construtora responsável pela obra 

 

Figura 3.3 – Fachada do empreendimento do estudo de caso  

 

Fonte: Construtora responsável pela obra 
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O apartamento de três quartos possui 74,81m² (Figura 3.4) e o de dois quartos possui 60,95m² 

(Figura 3.5), sendo que ambos possuem apenas uma suíte. Há oito apartamentos por 

pavimento, sendo quatro de três quartos e quatro de dois quartos, como exposto na Figura 

3.6. O térreo possui ambientes variados de área comum com finalidades de lazer como duas 

piscinas, sendo uma infantil e uma adulta, sauna, brinquedoteca, playground, quadra 

poliesportiva, academia, sala de jogos, churrasqueira e salão de festas. 

Figura 3.4 – Planta do apartamento de três quartos 

 

Fonte: Construtora responsável pela obra 

Figura 3.5 – Planta do apartamento de dois quartos 

 

Fonte: Construtora responsável pela obra 
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Figura 3.6 – Planta do pavimento tipo 

 

Fonte: Modelos fornecidos pela construtora responsável pela obra 

3.3. AJUSTE DOS MODELOS 3D 

Após definir os softwares utilizados e escolher o objeto de estudo para o desenvolvimento da 

pesquisa, iniciou-se a etapa em que o enfoque foi trabalhar com o modelo 3D. Primeiramente, 

o contato inicial com os modelos foi destinado ao reconhecimento do empreendimento e 

análise do objeto de estudo e seus aspectos em geral.  

Os modelos do empreendimento foram recebidos dessa maneira: um arquitetônico 

(Figura 3.7) - que possuía o modelo do subsolo 2, subsolo 1, térreo, os primeiros pavimentos 

tipo e os demais inseridos por links e os áticos; um arquitetônico apenas do pavimento tipo; o 

modelo da estrutura - que estava subdividido em 15 arquivos e 11 modelos de instalações 

prediais, sendo elas de ar condicionado, elétricas, de gás, hidráulicas, sanitárias e de águas 

pluviais, de incêndio, de SPDA, de intercomunicação e de TV, de alarme de incêndio, de 

segurança e da subestação elétrica. 
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Figura 3.7 – Modelo arquitetônico como foi recebido 

 

Fonte: Modelos fornecidos pela construtora responsável pela obra 

Para melhor organizar os modelos quando fossem importados no Synchro, eles foram 

remanejados da seguinte maneira: o arquitetônico foi dividido em arquivos diferentes para a 

base (subsolo 2, subsolo 1 e térreo), ático e pavimento tipo - os quais foram posteriormente 

unidos em apenas um arquivo do Revit por meio de links; os 15 arquivos da estrutura foram 

unidos em um só modelo pela importação em forma de links também e os de instalações 

foram mantidos da forma que estavam. Removeu-se todos os elementos de todos os projetos 

da torre A do 1º pavimento para cima pois não iam ser utilizados na pesquisa. Vale ressaltar 

que a técnica de unir modelos no Revit em forma de links de um mesmo tipo de projeto em 

um só arquivo, como no arquitetônico ou no estrutural, foi uma boa alternativa, pois tem-se 

um tipo de projeto de todo o empreendimento em um arquivo mais leve e quando importa-se 

o arquivo no Synchro, ele importa os links como se fossem elementos normais e separados e 

não em “links”.  

Após essa reorganização dos modelos em arquivos, para garantir um fluxo melhor de trabalho 

e maior rapidez, foi realizada uma “limpeza dos arquivos”, deletando todos os itens que não 

seriam importantes para o trabalho a ser desenvolvido e que “pesam” nos arquivos do Revit. 

Foram deletados elementos como tabelas, legendas, cortes, pranchas e detalhamentos que 
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não possuíam importância para a finalidade de planejamento do empreendimento (Figura 3.8). 

Também foi utilizada a função “purge unused” para limpar vistas, famílias e outros objetos do 

projeto que não estão sendo utilizados para melhorar a performance e reduzir o tamanho do 

arquivo (Figura 3.9).

Figura 3.8 – Legendas, tabelas e pranchas que 

foram deletadas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Modelos fornecidos pela construtora 
responsável 

 

Figura 3.9 – Ferramenta “purge unused” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modelos fornecidos pela construtora 
responsável

Em seguida, iniciaram-se os ajustes aos modelos arquitetônicos, uma vez que não possuíam 

camada de pintura modelada e possuíam a camada de reboco com a especificação de pintura 

(Figura 3.10). Os pisos também não apresentavam camadas de revestimento e possuíam a 

camada de contrapiso com a especificação do revestimento. Também não estava modelada 

a camada de impermeabilização nos pisos. Todas essas camadas foram ajustadas 

corretamente e todas as paredes e pisos foram transformados em partes, para que, no 

Synchro, esses elementos apresentassem suas camadas como elementos independentes 

para a seleção dos mesmos. É importante ativar apenas a visualização de partes da vista 3D 
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para exportar o arquivo para o formato compatível com o Synchro (Figura 3.11). Deve-se 

alterar também as configurações de visualização dos links para que apenas as partes de 

paredes e pisos estejam visíveis. Isso impede que sejam exportados também o elemento 

original com suas camadas juntas em um só objeto, ou seja, no caso de paredes, serão 

exportados como elementos independentes as camadas de pintura, de reboco e de alvenaria 

e não virá duplicado a parede original com suas camadas compactadas. 

Figura 3.10 – Janela de edição de uma parede que não possuía pintura modelada e possuía camada de reboco 

com especificação de material de pintura 

 
Fonte: Modelos fornecidos pela construtora responsável 

 

 

Figura 3.11 – Parede composta por camadas que foram divididas em partes e ativação da visibilidade apenas de 

partes (para paredes e pisos) 

 
Fonte: Modelos fornecidos pela construtora responsável 
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Para a finalidade de aplicação do BIM 4D, se faz necessário que esses elementos possuam 

as camadas com informações e dimensões corretas, uma vez que cada camada se refere a 

um tipo de tarefa diferente e consequentemente interfere na representação visual do modelo 

4D. É interessante um certo nível de desenvolvimento do modelo acima do 300, segundo a 

classificação da AIA, de maneira que elementos possuam tamanho, forma, quantidades, 

localização e orientação definidos para serem associados às tarefas do cronograma e bem 

representados no processo de planejamento 4D. 

Depois do ajuste das camadas de paredes e pisos, foi realizado o ajuste de materiais dos 

elementos de forma a facilitar a identificação visual dos componentes e de aproximar a 

aparência do empreendimento ao real. Pode-se observar na Figura 3.12 o antes e o depois 

do modelo do pavimento tipo após os ajustes de materiais realizados. Essa alteração ocorreu 

principalmente na alvenaria, em revestimentos cerâmicos e em pinturas, onde procurou-se 

aplicar à aparência dos materiais mais coerência com a realidade do que será executado. 

Figura 3.12 – Antes e depois do modelo do pavimento tipo após os ajustes de materiais 

 

Fonte: Modelos fornecidos pela construtora responsável 
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Depois de realizar os ajustes necessários, todos os arquivos do Revit, que possuem 

formato.rvt, foram exportados a partir de um add-in do Synchro no Revit, para o formato.spx 

de forma a ficarem diretamente interoperáveis com o Synchro. Vale ressaltar que o add-in do 

Synchro 2017 no Revit permite exportar o modelo com coordenadas compartilhadas, o que é 

vantajoso na hora de importar todos os modelos no Synchro de forma que eles fiquem 

sobrepostos na posição correta. 

3.4. PRODUÇÃO DO CRONOGRAMA 

Após realizar ajustes nos modelos 3D, iniciou-se a etapa de produção do cronograma do 

empreendimento em estudo. Como a obra ainda não havia se iniciado e como ainda não havia 

sido feito o cronograma, reuniu-se com a engenheira responsável pelo planejamento, a qual 

forneceu dados e documentos referentes a um outro empreendimento muito semelhante ao 

do estudo de caso, que serviu de base para o desenvolvimento do cronograma físico. Como 

os projetos dos dois eram muito similares, foi possível utilizar várias informações da outra 

construção, porém com adaptações.  

Primeiramente, foi montada a estrutura analítica de projeto (EAP) a qual é composta por todas 

as tarefas do processo de construção com um nível de detalhamento definido pela 

pesquisadora e pela engenheira que a orientou. Posteriormente, foram atribuídas durações a 

cada tarefa, o que foi baseado no empreendimento semelhante além de consultas com a 

engenheira. Por fim, interligou-se as tarefas por relações término-início, início-início, término-

término e início-término, baseando-se também na obra similar e com auxílio da planejadora. 

O cronograma produzido no MS Project foi salvo em formato .mpp, porém foi salvo 

posteriormente no formato .xml, que já é o formato importável no Synchro, portanto, as 

alterações de formato foram feitas em prol da interoperabilidade. 

3.5. PRODUÇÃO DO MODELO 4D 

Com os modelos 3D ajustados e o cronograma inicial pronto, iniciou-se a aplicação do BIM 

4D. Inicialmente, importou-se todos os modelos 3D do empreendimento, sendo eles 12 

arquivos .spx, dentre os quais: os projetos de arquitetura, de estrutura e de instalações 

(elétricas, hidráulicas, sanitárias e pluviais, de gás, de incêndio, de alarme de incêndio, de 

intercomunicação e de TV, de SPDA, de televisão e de segurança). Logo após, importou-se 

também o cronograma no formato .xml. Dessa forma, todos os arquivos necessários para 

iniciar a produção do modelo 4D estavam presentes no Synchro, como apresentado na Figura 

3.13. 
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Figura 3.13 – Interface do Synchro PRO com os modelos e o cronograma já importados 

 

Fonte: Acervo próprio 

Em seguida, iniciou-se o processo de vincular cada elemento do modelo 3D a cada tarefa 

correspondente do cronograma. Isso é feito selecionando objetos desejados na janela do 

modelo 3D e a tarefa compatível com os mesmos na janela de tarefas, clicando o botão direito 

do mouse e selecionando a opção de associar ambos. Ferramentas como filtros auxiliam no 

momento de selecionar os objetos corretamente e de forma mais rápida. Ao associar uma 

tarefa aos elementos do modelo 3D, é possível editar opções de aparição dos mesmos como 

opções de crescimento e cores que sinalizam a instalação dos mesmos. 

Durante o processo de associação dos elementos 3D às suas respectivas tarefas, foram 

detectados diversos fatores no cronograma que precisavam ser ajustados e corrigidos. Foram 

constatados os seguintes problemas: 

 Falta de tarefas para determinados elementos 3D; 

 Presença de tarefas que não existiam para esse empreendimento; 

 Necessidade de segmentação de tarefas em subtarefas menores e mais específicas; 

 Presença de tarefas soltas no cronograma, que não estavam relacionadas a nenhuma 

outra tarefa, portanto não estavam inseridas na sequência lógica da construção; 

 Presença de tarefas com predecessoras e sucessoras erradas, estando na ordem 

incorreta na sequência de atividades. 
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Foram realizadas checagens periódicas da simulação do processo, o que é feito apenas 

movendo o cursor do tempo disponível no Synchro, permitindo constatar erros de 

sequenciação do processo de construção. A maioria das correções foram feitas no MS Project 

e posteriormente sincronizava-se o cronograma corrigido para atualizar o importado no 

Synchro. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste presente capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir do desenvolvimento 

da metodologia relatada previamente, como o modelo 4D juntamente com a animação da 

construção, a exposição de boas práticas identificadas, os benefícios constatados com a 

aplicação do BIM 4D e as dificuldades enfrentadas no processo. 

4.1. MODELO 4D E ANIMAÇÃO 

O produto final principal é o modelo 4D que se consolidou pela associação do cronograma 

com o modelo 3D. A partir do mesmo, pode-se extrair o cronograma otimizado, o qual pode 

ser exportado em formato .xml e aberto no MS Project. Além disso, é possível também extrair 

um vídeo composto pela animação virtual do processo construtivo, como mostrada na Figura 

4.1, o que permite uma visualização personalizada da obra, facilitando o entendimento e 

análise da concepção do empreendimento por engenheiros, arquitetos, gestores e clientes.  

Com o potencial visual do modelo 4D, é possível explicar de uma forma mais clara as 

estratégias adotadas na construção. É possível também identificar e sinalizar no modelo 

problemas de segurança e prováveis congestionamentos no canteiro. A partir do cursor 

vermelho vertical na janela do lado direito superior, chamado de “focus time”, que pode ser 

movido para qualquer data do cronograma, é possível analisar fases específicas da obra de 

acordo com a necessidade. Os elementos em verde representam tarefas que estão em 

execução no determinado momento em que o focus time se encontra. Elementos temporários 

também são sinalizados com uma cor diferenciada para indicar que irão permanecer apenas 

em um intervalo de tempo na construção. 

Todas as funcionalidades proporcionadas pelo modelo 4D incrementam o processo de 

planejamento, permitindo análises e resultados mais assertivos, mais aprofundados e de 

melhor entendimento das partes envolvidas. A aplicação do BIM 4D feita por um profissional 

treinado é um processo relativamente rápido, dependendo do nível de detalhamento e 

complexidade do empreendimento, portanto sua adoção é bastante válida visto que ela 

proporciona benefícios em várias áreas da construção. 
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Figura 4.1 – Animação da obra 

 

Fonte: Acervo próprio 
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4. 2. BOAS PRÁTICAS 

4.2.1. Ajustes no modelo 3D 

A partir do que foi executado na pesquisa, apresenta-se a seguir algumas sugestões de 

pequenas ações a serem tomadas que simplificam o processo de ajuste de modelos 3D no 

Revit. 

 Adotar medidas que reduzam o tamanho dos arquivos 3D: caso o intuito seja de utilizar 

os modelos para o planejamento em 4D, pode-se remover informações que não serão 

necessárias para essa finalidade, como tabelas, legendas, cortes e detalhamentos. 

Além disso, a ferramenta “purge unused” do Revit pode ser utilizada para remover 

vistas, famílias e outros objetos do projeto que foram inseridos no arquivo, porém não 

estão sendo utilizados no modelo. Essas duas medidas realmente reduzem 

significativamente o tamanho dos arquivos, promovendo um melhor desempenho do 

programa. 

 Ajustar elementos que possuem camadas (paredes e pisos), se necessário: para a 

produção do modelo 4D, quanto mais elementos que representem tarefas do 

cronograma houver, melhor e mais completo o produto final será. Portanto, paredes e 

pisos, por exemplo, devem estar modelados com suas respectivas camadas que os 

compõem, como no caso de paredes: alvenaria, reboco ou emboço e revestimento; e 

no caso de pisos: contrapiso, impermeabilização (se houver) e revestimento. 

Recomenda-se que essas camadas possuam espessura e especificação de material 

adequadas por questões de visualização. Para que paredes e pisos sejam importados 

no Synchro com suas camadas divididas em elementos diferentes, faz-se necessário 

dividi-los em partes no Revit antes de exportar o arquivo para .spx. Deve-se deixar 

apenas as partes aparentes na vista 3D para paredes e pisos para que a exportação 

para o formato compatível com o Synchro seja executada de maneira correta. 

 Unir partes de um projeto em um arquivo só por meio de links no Revit: para o uso do 

Synchro como software de planejamento 4D, sugere-se unir modelos previamente no 

Revit como links, pois os mesmos quando são importados no Synchro são convertidos 

em elementos independentes normalmente. Dessa forma, é uma boa prática 

remanejar os arquivos, se necessário, para que no Synchro os modelos fiquem 

facilmente identificáveis. Sugere-se também, para obras de edifícios, que os arquivos 

de modelos 3D sejam separados por tipo de projeto, como arquitetônico, estrutural, 

etc., pois dessa forma, a aplicação de filtros fica mais simples, aumentando a rapidez 

do processo de produção do modelo 4D.  



Aplicação do BIM 4D para a otimização do cronograma físico de uma obra 56 

A. G. MATSUI       Resultados e Discussões  

 Trabalhar com modelos que possuam coordenadas compartilhadas no Revit e exportá-

los para .spx: dessa maneira facilita bastante ao importá-los no Synchro pois permite 

que os projetos fiquem sobrepostos na posição correta. Movê-los manualmente é 

possível, porém pode ser trabalhoso caso se trate de modelos pesados e se torna 

difícil posicioná-los na posição exata. 

4.2.2. Produção do modelo 4D 

Após importar os modelos 3D do Revit em formato .spx e o cronograma do MS Project em 

.xml, pode-se iniciar a associação dos elementos tridimensionais às tarefas. A seguir 

apresenta-se boas práticas a serem adotadas ao produzir um modelo 4D com o Synchro PRO. 

 Utilizar filtros nos elementos 3D: Para selecionar os objetos corretamente e de forma 

mais rápida, deve-se utilizar os filtros que o programa dispõe. Se os arquivos de cada 

tipo de projeto tenham sido importados no Synchro separadamente, como o 

recomendado, é possível ativar um filtro que torne visível apenas aquele modelo que 

você deseja trabalhar. Caso o projeto arquitetônico tenha sido composto por links 

replicados dos pavimentos, será possível filtrá-lo por andar. Dessa forma, simplifica-

se bastante a seleção de objetos. Além disso, é possível filtrar o modelo por campos 

personalizados criados pelo usuário no Revit, isso permite, por exemplo, filtrar objetos 

por materiais, facilitando também o processo de escolha dos objetos, o que pode ser 

observado na Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicação do BIM 4D para a otimização do cronograma físico de uma obra                              57 

A. G. MATSUI  Resultados e Discussões 

Figura 4.2 – Modelo 3D com o filtro de material aplicado para alvenaria 

 

Fonte: Acervo próprio 

 Utilizar perfis de aparição: Ao associar elementos 3D às suas respectivas tarefas, é 

possível inserir perfis de aparição, os quais consistem em opções de visualização da 

atividade em execução na simulação. Esses perfis permitem simular o crescimento do 

objeto com o tempo, bem como a alteração de cor do mesmo para indicar alguma fase 

como “em construção “ ou “ instalação temporária”. A Figura 4.3 mostra a alvenaria do 

14º pavimento “crescendo” de baixo para cima, o guarda-corpo do 13º pavimento 

sendo instalado e o contrapiso do 12º pavimento sendo executado. É possível 

identificar que essas tarefas estão em execução uma vez que estão na cor verde. 
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Figura 4.3 – Modelo 4D com tarefas em execução 

 

Fonte: Acervo próprio 

 Checar periodicamente a simulação da obra para detectar erros: após fazer as 

combinações de atividades e objetos, é possível fazer a verificação instantânea do 

processo através do deslocamento manual da barra de foco do tempo que permite a 

visualização da simulação do processo construtivo na seção do tempo que o usuário 

deseja analisar. Isso permite que seja analisada a sequência lógica de tarefas bem 

como suas durações. Caso ajustes e correções sejam necessários, modificações 

podem ser feitas tanto no MS Project e depois passadas para o Synchro, ou vice e 

versa, de modo que ambos partilhem o cronograma mais atualizado. 

4.3. BENEFÍCIOS CONSTATADOS DA APLICAÇÃO DO BIM 4D 

Segundo Eastman et al. (2011), métodos tradicionais para planejamento não se conectam 

diretamente com o projeto e seus componentes, o que faz com que a criação do cronograma 

seja intensa e este não fique sincronizado com o projeto, dificultando o processo de 

compreensão do programa da obra e dos planos de ataque. Desse modo, a viabilidade do 

que foi programado para ser executado só pode ser confirmada por pessoas completamente 

familiarizadas com o empreendimento e seus métodos construtivos. 

Portanto, ao aplicar o BIM 4D para auxiliar o planejamento, foi possível aproximar o conteúdo 

do cronograma ao conteúdo dos projetos, sendo possível validar o que foi planejado através 

da visualização. 
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Primeiramente, como mencionado na metodologia utilizada, foi produzido um cronograma 

inicial feito apenas por métodos tradicionais como o diagrama de Gantt. No entanto, durante 

o processo de produção do modelo 4D constatou-se vários fatores que deveriam ser ajustados 

no cronograma. Portanto, a aplicação do BIM 4D permitiu que, a partir de um cronograma 

inicial, um otimizado fosse criado. Os benefícios aplicados à qualidade do cronograma obtido 

são expostos a seguir: 

 Estrutura analítica de projeto (EAP) mais precisa:  

o Maior coerência das tarefas planejadas com os projetos do empreendimento, 

como exemplificado nas Figuras 4.4 e 4.5; 

Figura 4.4 – Tarefas que foram removidas porque não possuíam no projeto os elementos 
correspondentes a elas: a) cronograma inicial; b) cronograma ajustado após aplicação do 4D 

a) 

 

b) 

 

Fonte: Acervo próprio 
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Figura 4.5 – Tarefas que foram adicionadas ao constatar elementos que não possuíam atividades 
correspondentes a eles 

 

Fonte: Acervo próprio 

o Melhor adequação do nível de detalhamento de atividades do cronograma, como 

mostrado na Figura 4.6; 

 

Figura 4.6 – Subdivisão de uma tarefa de forma a aumentar seu nível de detalhamento: a) antes;  

b) depois 

a) 
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b)  

 

Fonte: Acervo próprio 
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 Sequência lógica de tarefas mais efetiva 

Figura 4.7 – Modelo 4D com portas corta-fogo no local errado de sequência de tarefas 

 

Fonte: Acervo próprio 

Além da otimização do cronograma que foi obtida, foi possível criar uma animação que expõe 

virtualmente o processo de construção do empreendimento. Esse produto beneficia diversos 

integrantes relacionados à obra como engenheiros, arquitetos, gestores, clientes, dentre 

outros.  

4.4. DIFICULDADES ENFRENTADAS NA APLICAÇÃO DO BIM 4D 

Primeiramente, após escolher os softwares a serem utilizados e o caso a ser estudado, 

constatou-se uma limitação tecnológica do computador destinado a realizar a pesquisa. 

Coube à pesquisadora providenciar um computador que atendia os requisitos básicos de 

sistema exigidos pelo Revit e pelo Synchro PRO, os quais são exibidos nas Figuras 4.4 e 4.5 

respectivamente. 
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Figura 4.8 – Requisitos básicos de sistema para modelos grandes e complexos no Revit 

 

Fonte: Autodesk 
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Figura 4.9 – Requisitos mínimos de sistema para o Synchro PRO 

 
Fonte: Synchro Software 

Posteriormente, o desenvolvimento do cronograma sem um conhecimento prévio 

aprofundado sobre o empreendimento e com um intervalo de tempo limitado se configurou 

como uma dificuldade enfrentada pela pesquisadora, porém a empresa responsável pela obra 

ofereceu apoio profissional e documentos para que fosse possível realizar a pesquisa no 

intervalo de tempo estipulado. 

Em seguida, na etapa de importação dos arquivos no Synchro PRO, os modelos importados 

separadamente não estavam se sobrepondo em suas posições corretas e movê-los 

manualmente era inviável pois se tratavam de arquivos pesados e provavelmente não seria 

possível coloca-los na posição correta. Entretanto, a versão 2017 do Synchro PRO possui um 

add-in que permite exportar arquivos do Revit para .spx com coordenadas compartilhadas, o 

que fez com que, ao serem importados no Synchro, os modelos se sobrepusessem nas 

posições exatas. 

As adversidades enfrentadas pela pesquisadora foram elementos fundamentais a serem 

expostos neste trabalho pois permite que o leitor antecipe e evite certas complicações caso 

queira implementar o BIM 4D utilizando o Synchro. Vale lembrar que, como a pesquisa 

abordou um estudo de caso específico, um indivíduo ao implantar o BIM 4D em seu caso 

provavelmente enfrentará problemas adicionais que não ocorreram neste trabalho, portanto, 

recomenda-se procurar soluções na internet ou entrar em contato com a equipe de suporte 
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do software utilizado. Como o Synchro apresenta uma gama limitada de recursos na internet 

quanto à solução de dúvidas e problemas, a pesquisadora entrou em contato via e-mail com 

a equipe de suporte que se mostrou bastante eficiente e prestativa. 
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5. CONCLUSÕES, CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

Este capítulo final apresenta conclusões e considerações finais obtidas após o 

desenvolvimento da pesquisa. Neste, está presente também sugestões para trabalhos futuros 

com relação ao BIM aplicado à indústria da construção civil. 

5.1. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A indústria AEC por possuir processos complexos, alta variabilidade de recursos utilizados e 

ambiente mutável, exige um elevado grau de planejamento. No entanto, ainda hoje no Brasil 

e outros países, observa-se que existe um grande número de empresas que não desenvolvem 

um planejamento eficaz nem aplicam um controle em seus procedimentos, o que justifica a 

baixa taxa de produtividade do setor, além da alta incidência de acidentes. Portanto, faz-se 

necessário investir em novas tecnologias que permitem melhorar e facilitar o processo de 

planejamento e controle de construções. Este trabalho apresentou a ferramenta do BIM 4D 

de forma a explorar a aplicação dessa ferramenta, que tem se provado vantajosa ao planejar  

obras. 

Planejadores devem analisar detalhadamente vários fatores como recursos, projetos e 

logísticas, ao criar um cronograma efetivo e aplicável. Para isso, surge a alternativa de adoção 

de novas ferramentas complementares às ferramentas convencionais de planejamento. 

Nesse trabalho, como ferramenta auxiliar adotou-se o BIM 4D. Após aplicá-lo nesta pesquisa, 

conclui-se que essa tecnologia se configurou como um artifício proveitoso principalmente para 

o planejador da obra, permitindo-o produzir um cronograma otimizado. Apesar de os 

responsáveis por planejar serem os que sentem mais os benefícios da ferramenta, os demais 

envolvidos no empreendimento podem se beneficiar também da visualização do processo 

construtivo.  

Neste trabalho, o processo de aplicação do BIM 4D foi abordado em um estudo de caso e 

foram expostas fases importantes do processo e que provavelmente gerariam dúvidas para 

um indivíduo ainda sem muita experiência com esse tipo de tecnologia. Apesar dos esforços 

para tentar expor o máximo de técnicas e soluções para possíveis problemas que podem ser 

enfrentados, cada empreendimento possui suas características próprias que podem variar 

bastante de caso para caso. Portanto, ao aplicar o 4D tomando como base esta pesquisa, é 

provável o usuário se deparar com outros problemas que não foram enfrentados pela 

pesquisadora em seu estudo. 

Esse trabalho servirá para profissionais e estudantes que já possuem um conhecimento 

avançado de BIM, incluindo experiência com softwares como Revit, MS Project e Synchro 
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PRO. Vale lembrar que, antes de tudo, para se implementar o BIM 4D em uma empresa, a 

mesma deve possuir profissionais com experiência em BIM e em planejamento de obras. Um 

treinamento para a utilização dos softwares mencionados é fundamental para que os 

indivíduos possam usufruir das mais diversas funcionalidades que eles oferecem e para que 

o trabalho seja desenvolvido com maior produtividade. 

A adoção de novas tecnologias por parte de empresas para melhorar o planejamento de obras 

como o BIM 4D vem se provando cada vez mais válida, pois são ferramentas que trazem 

benefícios diretos e indiretos aos interessados, como tem sido mostrado em pesquisas, como 

esta. Portanto, é necessário que toda a indústria AEC implante o BIM de forma integrada para 

que as vantagens sejam cada vez maiores e para que se torne algo mais acessível. 

5.3. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Devido ao grande interesse da pesquisadora em várias áreas que envolvem o Building 

Information Modeling aplicado à indústria da construção e ao tempo limitado de 

desenvolvimento da presente pesquisa, outros temas não abordados por esta são sugeridos 

para serem trabalhados em pesquisas futuras. 

 Aplicação do BIM 4D em um estudo de caso para análise logística e de segurança da 

obra; 

 Aplicação do BIM 5D em um estudo de caso com a utilização do Vico Software; 

 Aplicação do BIM 7D em um estudo de caso; 

 Estudo da aplicação da realidade virtual na construção civil; 

 Estudo da aplicação da realidade aumentada na construção civil. 
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