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INTRODUÇÃO
O estudo aqui apresentado integra a pesquisa A REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA NO PROJETO DE ARQUITETURA que tem como objeto de estudo 
os trabalhos divulgados por 25 jovens arquitetos ou escritórios, 
eleitos em 2010 como a “nova geração da arquitetura 
brasileira”(Editora PINI, 2010). Tal pesquisa pretende identificar as 
principais estratégias de representação e comunicação utilizadas, 
fornecendo subsídios para a reflexão sobre o trabalho do arquiteto de 
hoje e sobre a formação de arquitetos e urbanistas. Como parte 
desta pesquisa esse trabalho de iniciação científica analisa a 
utilização da plataforma BIM por esse grupo de escritórios.
Nos anos de 1980, ocorreu uma mudança no âmbito da arquitetura 
com o uso de computadores e a implantação dos sistemas CAD, 
facilitando correções e trocas de informações, provocando maior 
agilidade na representação gráfica. Juntamente com os sistemas 
CAD, atualmente vem sendo utilizada a plataforma BIM (Building 
Information Modeling), que refere-se a Modelagem da Informação da 
Construção. Esta plataforma começou a ser introduzida nos 
escritórios de arquitetura brasileiros no começo dos anos 2000, 
Porém, a transição dos sistemas CAD para a plataforma BIM enfrenta 
dificuldades. Ainda são necessárias adaptações da tecnologia 
ao processo brasileiro, assim facilitando a implantação em 
grande escala no país (SOUZA, AMORIM E LYRIO, 2009).

METODOLOGIA
Os procedimentos tratam de pesquisa bibliográfica, levantamento 
de dados, estudo piloto e análise. A pesquisa bibliográfica aborda o 
uso da plataforma BIM na arquitetura, em especial nos escritórios 
brasileiros contemporâneos O levantamento de dados pressupõe a 
coleta de informações junto aos escritórios eleitos como objeto de 
estudo. O procedimento adotado para a coleta de dados foi o 
desenvolvimento de um questionário online utilizando o site 
Typeform. O questionário requisita a identificação do cargo do 
entrevistado no escritório. Em seguida, as perguntas são divididos 
em 3 tópicos: o primeiro é para medir o grau de conhecimento e 
utilização da plataforma BIM; o segundo trata dos sistemas 
operacionais e, o último, aborda as ferramentas utilizadas nas 
etapas de projeto. Cada tópico tem de uma a nove perguntas, 
finalizando um questionário com 1 9 perguntas.
O questionário foi enviado, como estudo piloto, para dez 
respondentes. Após esta etapa o mesmo será enviado para os 25 
escritórios que fazem parte da pesquisa. Os resultados do 
levantamento apresentarão a tabulação dos dados relativos as 
respostas dos questionários. Os dados da totalidade do universo 
permitirão a análise estatística e comparativa dos mesmos. O 
cruzamento de dados e os resultados estatísticos identificarão a 
prática do BIM pelos escritórios.

RESULTADOS PRELIMINARES
A tabulação dos dados será realizada para os 25 escritórios 
eleitos. A análise será demonstrada por meio de gráficos que 
representarão o grau de conhecimento e utilização da plataforma 
BIM, os sistemas operacionais e as ferramentas utilizados nas etapas 
de projeto. Assim, através de comparações será possível analisar  
de que forma está ocorrendo a transição da Plataforma CAD 
para a Plataforma BIM no Brasil.
A transição da Plataforma CAD para a Plataforma BIM enfrenta 
dificuldades como a falta de fornecedores que disponibilizem 
bibliotecas para o BIM dos seus produtos, a falta de disciplina nas 
universidades que ensinem a plataforma e alto custo inicial 
para a sua implantação. Ainda,  é importante entender a diferença 
entre as plataformas para que a Plataforma BIM tenha maior 
aceitação. “O primeiro passo para entender a diferença é 
reconhecer que BIM não é simplesmente uma ferramenta de 
elaboração, como qualquer software 2D. Trata-se, mais precisamente 
de uma ferramenta de projeto, com a vantagem de que ele pode criar 
uma grande quantidade de desenhos 2D como um subproduto do 
processo de projeto (MICHAEL S. BERGIN, Caderno Técnico 
AsBEA- RS 2015). O processo de migração não é uma opção, a 
adaptação está se tornando uma exigência do mercado, que necessita 
de prazos mais curtos e de maior integração das etapas de projeto. 
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Fluxo de trabalho em 
2D

Fluxo de trabalho em BIM 

Capacidade de impactar 

o custo e desempenho

Custo de mudanças no 
projeto 
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2D DESENHO: 
desenhos 
arquitetônicos a 
mão.

2D CAD:
 desenhos 
arquitetônicos ma 
plataforma CAD.

3D BIM: 
modelos 
tridimensionais 
parametrizados.

4D BIM: 
planejamento e 
gestão da obra 
com modelos 3D.

5d BIM:
 gerenciamento do 
edifício com 
modelos 3D.

BIM X:
navegação e 
leitura de projetos 
com modelo 3D.

3D BIM: 
blocos parametriza-
dos ligados a banco 
de dados em rede.

Croquis

Modelo Virtual da Construção; 

Integração de todos projetos em um único modelo  
compatibilizado;

Mais informações técnicas incorporadas ao projeto; 

Maior previsão de custos; 

Maior controle sobre o projeto;

FIdelidade da informação.

 Você sabe definir o que é a Plataforma BIM?

 O seu escritório utiliza a Plataforma BIM? 

Com que frequência a Plataforma BIM é utilizada nos Estudos              
Preliminares de Projeto?
Com que frequência a Plataforma BIM é utilizada no   
Anteprojeto?
Com que frequência a Plataforma BIM é utilizada no Projeto
Executivo?
Em quais tipos de projeto a Plataforma BIM  é utilizada?
Para quais portes de projeto a Plataforma BIM é utilizada?
Qual programa da Plataforma BIM é utilizado?
Qual o cargo do operador da Plataforma BIM?

Qual o sistema operacional utilizado na empresa?
Quais as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do 
Anteprojeto?
Quais ferramentas são utilizadas no desenvolvimento do 
Projeto Executivo?
Quais Simuladores Ambientais são utilizados para testar a 
viabilidade do Projeto?
Quais ferramentas são utilizadas para renderizar as imagens 
do projeto?
Quais ferramentas são utilizadas para edição de imagens?
Quais ferramentas são utilizadas para edição de imagens?
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O que esperar da tecnologia BIM

Desenhos 2D Desenhos 3D

Modelo da Construção Corte exrtraído do modelo Croqui estrutural extraído do modelo




