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Tecnologia 
Porque os escritórios de engenharia precisam adotar o BIM para 
facilitar o dia-a-dia dos arquitetos

A plataforma BIM cresce no cenário nacional. Mas ainda surgem dúvidas e 
preocupações sobre quando os projetos de engenharia vão entrar de cabeça nessa 
nova era

Por Simone Sayegh

Edição 208 - Julho/2011

2

Protótipo preliminar em Rhino - antes de ser levado à plataforma BIM - de fachada para torre de 
telecomunicações em Buenos Aires. Projeto do escritório Idom ACXT

O mercado parece estar no justo momento que antecede uma virada tecnológica. "Sou de 
uma geração que desenhava a mão e a partir de 1994 passei para o CAD", explica Angelo 
Bucci, da SPBR Arquitetura. "Não tenho dúvidas que estamos mudando de novo para outra 
plataforma. O edifício é um banco de dados e nada melhor do que representar esse banco de 
dados com um modelo", acredita. 
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Esse movimento em direção à modelação não exclui o uso das outras ferramentas, como a 
documentação em 2D, maquetes físicas e até desenhos a mão. "Cada ferramenta oferece um 
olhar diferente, não um olhar melhor, e o importante é não prescindir de nenhum olhar", 
acredita Bucci. "Não interessa se vamos fazer projetos mais rápidos, interessa sim se vamos 
fazer projetos melhores", conclui. 

No entanto, como em toda a mudança de conceito, esse salto tecnológico não é simples. A 
nova tecnologia tem encontrado resistência, e até desistências em meio aos arquitetos - mas, 
principalmente, entre projetistas de hidráulica, elétrica e estrutura. Hoje, poucos escritórios 
de instalações e de estrutura utilizam a plataforma BIM em sua rotina de trabalho. E é 
justamente esse buraco o grande vilão apontado pelos arquitetos como o entrave ao uso 
pleno do sistema.

A falta de intercâmbio de informações modeladas entre as diversas especialidades impede 
uma rápida e eficiente compatibilização, importante promessa da plataforma BIM. E como o 
mercado funciona em cadeia, enquanto arquitetos aguardam a adoção dessa tecnologia por 
outros especialistas, forma-se uma espécie de círculo vicioso que cria uma falsa barreira ao 
início de migração para o BIM. 

Simulação no Ecotect do grau de insolação e sombreamento para escola municipal em Badalona, Espanha. 
Projeto da Idom ACXT

Para o arquiteto Henrique Cambiaghi, problemas comuns que ocorrem na obra poderiam ser 
reduzidos se todos trabalhassem no BIM. "Modelar fiação, acabamentos, louças e metais é 
desnecessário, o arquivo pode ficar muito pesado e inviabilizar o processo, mas os projetos 
de hidráulica e ar condicionado são fundamentais nascerem em BIM para uma eficiente 
compatibilização", explica. 

Para resolver a compatibilização, os escritórios de arquitetura que adotaram o BIM estão 
revertendo eles mesmos os arquivos 2D, de instalações, para 3D, e vice-versa, refazendo 
muitas vezes o trabalho para inserir os dados na plataforma BIM, para garantir a 
continuidade do processo de trabalho. "Estamos fazendo o nosso trabalho e o deles. Espero 
que no futuro possamos dividir essa responsabilidade", explica José Rocha, arquiteto 
responsável pela coordenação dos projetos em BIM no escritório Gui Mattos. 
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Perspectiva do modelo estrutural e modelo acabado do Centro 
de Atendimento a Emergências de Barcelona. Projeto da Idom 
ACXT

Para muitos escritórios de instalações, a 
modelação é difícil, porque no Brasil não há 
uma biblioteca gráfica compatível. "Não 
existem bibliotecas nacionais prontas. Mas 
fomos atrás e desenvolvemos nossa 
própria biblioteca", explica o engenheiro 
Fábio Nakayama, da Soeng Construção 
Hidroelétrica, que já utiliza do BIM. 

A esse panorama, soma-se o grande 
investimento no processo de 
migração. Licenças, maquinário e 
treinamento de pessoal demandam 
dinheiro e tempo que alguns 
escritórios ainda não estão dispostos 
a bancar. 

Apesar desses percalços, algumas construtoras já exigem que seus parceiros desenvolvam 
todos os projetos modelados, e essa condição tem forçado alguns escritórios a se adequar à 
nova realidade tecnológica. 

Mudança cultural

Leonardo Manzione

engenheiro especialista em BIM, e diretor executivo da Coordenar, empresa 

de consultoria empresarial, gestão e coordenação de projetos

Quais as principais mudanças para se começar a pensar na plataforma BIM?

A mudança mais importante de paradigma é a atitude colaborativa e multidisciplinar. Com o BIM, o projeto autoral, como é tradição na arquitetura 

brasileira, deixa de existir, dando espaço a um projeto desenvolvido em equipe e de maneira simultânea. A tecnologia da informação envolvida 

possibilita que todos os agentes trabalhem simultaneamente em um modelo central tridimensional e paramétrico. Essa é uma forma totalmente diversa 

da que estamos habituados com o 2D, que é um modelo distribuído e trabalhado de maneira sequencial.

A forma de contratação deve mudar?

Entre todas as mudanças, entendo que a primordial seja a forma de contratação do arquiteto e demais projetistas. Atualmente, o contrato do projeto é 

feito de maneira individual, o que geram otimizações individuais em detrimento do todo e onde os ônus e os bônus não são compartilhados entre o 

empreendedor e os projetistas. A nova modalidade que está surgindo é o sistema de contratação chamado IPD (Integrated Project Delivery), um 

contrato global com toda a equipe nos moldes de uma holding. Essa holding, constituída pelos projetistas, recebe os custos diretos e, caso obtenha 

sucesso em relação às metas previstas do empreendimento, como custo, sustentabilidade, consumo de energia, condições que podem ser efetivamente 

medidas com o modelo BIM, recebe uma participação nos resultados. Dessa maneira, obtém-se o comprometimento e a colaboração de todos. Para que 

o IPD seja viável no Brasil, são necessárias mudanças na lei e na cultura.

Como os arquitetos brasileiros estão dispondo dessa nova forma de trabalhar o projeto? Como o BIM vem sendo usado no 

Brasil?

Há iniciativas pioneiras desde 2002 de alguns escritórios de arquitetura, e esse número vem crescendo. De maneira geral, a maioria dos arquitetos está 

trabalhando isolada, com alguma integração com os escritórios de estrutura e nenhuma com os de instalações. O BIM no Brasil está sendo implantado 

com muitos equívocos e uma dose grande de modismo. Tem sido entendido apenas como uma nova ferramenta de projeto, mas é muito mais do que isso. 

Quais os principais erros?

Um dos erros é implantar o BIM com o mesmo processo de projeto, arcaico e ineficiente, que utilizamos no projeto convencional. O BIM requer um 

trabalho muito forte de planejamento e levantamento extensivo e prévio de informações. Isso não está sendo feito. Parece que estamos carecendo de um 

entendimento mais amplo dos conceitos. As escolas de engenharia e arquitetura ainda não acordaram para o ensino do BIM no Brasil. Então, o 

profissional adquire um software como o Revit ou Archicad e vai fazer um curso rápido para utilizar a ferramenta, muitas vezes reproduzindo o processo 
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convencional sem pensar na integração. No Brasil, as universidades ainda estudam a inclusão do BIM na grade curricular. E assim perpetuamos o 

nosso atraso em relação aos países mais desenvolvidos.

Muitos arquitetos reclamam que não existem escritórios de projetos de engenharia que utilizam BIM, principalmente de 

instalações, por isso o sistema se inviabiliza...

Não podemos justificar a nossa falta de iniciativa em implantar o BIM porque "os outros parceiros ainda não o fizeram". Essa é uma postura reativa. 

Implantar BIM em projetos de instalações é realmente difícil, pois é preciso operá-lo em conjunto com softwares específicos de cálculo elétrico, 

hidráulico ou de ar condicionado. Eles têm uma série de dificuldades, principalmente por não existirem famílias de componentes (tubos e conexões) 

desenvolvidas para o padrão brasileiro. Mas as coisas estão mudando, mesmo que lentamente, e com certeza a área de instalações será a última que se 

integrará ao processo.

Biblioteca própria

Fábio Nakayama

engenheiro coordenador de projetos da Soeng Construção Hidroelétrica, 

especializada em projetos de instalações prediais

Como está a exigência do mercado para utilização do BIM? Há pedidos para que projetistas entreguem trabalhos nesta 

plataforma? 

Sim, já recebemos solicitações de propostas com esse requisito, principalmente de arquitetos e construtoras. No passado tivemos que recusar algumas, 

mas agora estamos desenvolvendo, junto com a Gafisa, um projeto piloto nascido primeiramente no CAD e depois todo modelado no BIM. 

Muitos arquitetos destacam que não existem escritórios de projetos de engenharia que utilizam BIM, principalmente de 

instalações, por isso o sistema se inviabiliza. A tecnologia é difícil de ser implantada nesses escritórios?

Os provedores de soluções BIM demoraram para desenvolver softwares para instalações, ao contrário das soluções para arquitetura que estão mais 

maduras. Além disso, instalações não possuem bibliotecas nacionais prontas (algumas empresas ou até fornecedores estão iniciando) levando, como no 

nosso caso, a desenvolver bibliotecas próprias. 

Como os escritórios de projetos complementares estão dispondo dessa nova forma de trabalhar o projeto? Como o BIM 

vem sendo usado no Brasil nesses escritórios?

Ainda estamos estudando a melhor forma de trabalhar. Há um setor de desenvolvimento, treinamento e suporte aos nossos projetistas. O BIM ainda está 

sendo utilizado parcialmente, explorando apenas algumas características, como verificação de interferência e levantamento de quantitativos.

Viabilidade

Francisco Paulo Graziano

mestre em engenharia de estruturas pela Poli-USP, professor do 

Departamento de Estruturas e Geotecnia da Poli-USP e diretor da Pasqua e 

Graziano, consultoria, concepção estrutural e projeto

Como o BIM vendo sendo usado no Brasil nos escritórios de engenharia?

O desenho é uma imagem resumida das decisões que foram tomadas. É nesta etapa de processamento das informações onde os softwares que utilizam 

BIM para arquitetura têm pecado, pois no máximo permitem que a representação gráfica em 3D da solução de engenharia seja apresentada. Neste 

tocante, o software mais utilizado no Brasil para Engenharia de Estruturas, o TQS, tem buscado estabelecer uma comunicação de exportação no formato 

IFC de forma que as informações geradas no ambiente de engenharia possam ser aproveitadas pela arquitetura. Hoje o que eu posso fazer com um BIM 

é receber uma planta 2D da arquitetura, ler no TQS a geometria, e na mão carregar todas as características. Quando a estrutura estiver estabilizada e 

dimensionada corretamente, posso exportar a geometria da estrutura para o BIM. Ou seja, não montei o meu modelo dentro do ambiente BIM e não 

aproveitei as informações contidas nesse sistema para nada. 
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Existe a questão da relação custo/benefício da implantação da plataforma BIM?

Hoje, para os escritórios de engenharia, não há ganho imediato. Talvez haja em relação às horas despendidas em reuniões de compatibilização, que 

tendem a diminuir. No caso dos escritórios de projeto estrutural, temos que continuar com os sistemas que confiamos e dominamos tecnicamente, do 

contrário haveria perda de confiabilidade e produtividade. Não é uma questão de preferência, é uma questão de viabilidade do trabalho. 

Há a possibilidade de se mudar o modelo de contratação, por um no qual o empreendedor contrata toda a equipe de uma 

vez, como uma holding?

De certa forma estamos tendendo a essa forma de trabalho há algum tempo. Apesar de não ocorrer essa contratação como uma única empresa, o 

espírito de uma única equipe tem sido semeado e propagado em diversas incorporadoras. Nessas, toda a equipe é contratada quase simultaneamente, 

conjuntamente com a construtora que participa das reuniões de projeto, fornecendo subsídios e recebendo informações cruciais para que o projeto 

retrate a realidade que será construída, tecnicamente e gerencialmente. O BIM com certeza virá para acelerar esse processo.
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