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Resumo. A filosofia do Building Information Modeling (BIM) ao ser integrada 

durante o processo de projeto tem como finalidade facilitar o processo criativo 

na concepção arquitetônica, colaborando assim para que haja uma diminuição no 

tempo dedicado a este por meio da facilidade ofertada pelas ferramentas de tal 

filosofia. Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a metodologia 

construída com base nos estudos realizados acerca do processo de projeto vigente 

nos dias atuais e da padronização deste; além de comparar o impacto e as mudan-

ças causadas pela introdução do método desenvolvido. 

Palavras-chave: Metodologia, Padronização, Building Information Modeling.  

1 Introdução 

O projeto arquitetônico parte de uma solicitação, a qual segue uma proposta de solução, 

até que tenha seu objetivo alcançado. Devido à complexidade da sua estrutura, etapas 

de procedimentos são seguidas, desde o planejamento até sua concretização. Deste 

modo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), voltada para a arquitetura, 

estabelece prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva para o processo de 

projeto arquitetônico, visando a obtenção de um grau ótimo na atividade desenvolvida. 

Além de permitir estabelecer-se soluções mais facilmente, por meio da centralização 

da tomada de decisões no projetista responsável.  

De acordo com Rosso (1980 apud KOWALTOWSKI et al, 2006), o processo de 

decisão em um projeto pode utilizar a descrição verbal, gráfica ou simbólica, isto é, 

vários mecanismos de informação, para antecipar analiticamente um modelo e seu com-

portamento. 
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De acordo com Andrade e Ruschel (2011, p. 422, apud PEREIRA, 2017, p. 78) a 

filosofia do Building Information Modeling (BIM) colabora não apenas para facilitar o 

processo de projeto, o qual apresenta um melhor acompanhamento da evolução da 

construção, mas também etapas posteriores como manutenção da edificação. Válido 

destacar também que o processo BIM contribui com uma melhor e mais acessível ma-

neira de gerenciar informações sobre a construção. Desta maneira, o BIM implica mu-

danças no processo de projeto, construção e acompanhamento do ciclo de vida do edi-

fício, com novos processos de projeto, baseados na coordenação, na interoperabilidade, 

no compartilhamento e no reuso de informações. No campo do projeto, implica redis-

tribuir os esforços da atividade dos projetistas e mudar a estrutura da ação projetual.  

Tendo isso em vista, a importância da introdução de novas formas de execução se 

dá principalmente devido as dificuldades encontradas em métodos alternativos. Com 

isso, torna-se extremamente relevante o estudo e aprofundamento de novos mecanis-

mos que venham a suprir tais necessidades.  

Tendo como base dados previamente reunidos, foi possível o desenvolvimento de 

um processo metodológico que permite aos profissionais da AEC (Arquitetura, Enge-

nharia e Construção), acompanhar as mudanças mais recentes dentro do cenário do 

processo de projeto arquitetônico, tornando o trabalho mais dinâmico e colaborativo, 

buscando aperfeiçoar a utilização dos softwares BIM, de forma a trazer o produto final 

com informações mais completas e torná-lo mais atrativo ao consumidor. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar, e comparar com os mé-

todos recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a nova 

metodologia para o processo de projeto arquitetônico, visando à uniformização e regu-

larização da prática de Building Information Modeling. De maneira similar aos guias 

de boas práticas, os parâmetros aqui propostos pretendem proporcionar a todos os seus 

usuários uma maneira prática de lidar com os recursos existentes na plataforma e pa-

dronizar o processo de projeto, facilitando a interoperabilidade entre as disciplinas. 

2 Metodologia de Pesquisa 

O presente estudo, baseado na análise do processo de projeto arquitetônico recomen-

dada pela ABNT, realizado por meio de um levantamento teórico, busca apresentar a 

metodologia criada. Foi necessária a segregação das etapas do estudo em: levantamento 

e fundamentação teórica acerca do processo de projeto arquitetônico e acerca da nor-

malização da ABNT, realizados na etapa inicial da pesquisa; levantamento e fundamen-

tação teórica acerca da inserção do BIM no processo; a criação de um Modelo Beta; a 

validação deste, por profissionais da área da arquitetura da cidade de Natal, Rio Grande 

do Norte; e o desenvolvimento do Modelo Final. Logo,por meio desse, será apresentada 

a metodologia propostas tendo como objetivo inserir o BIM nesta, visando o aperfei-

çoamento de tais produções, garantindo a potencialização das funcionalidades de tal 

filosofia. 
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3 Etapas de Projeto segundo a ABNT 

O processo de projeto arquitetônico é o alicerce para uma edificação. Esse fator justifica 

o fato dos profissionais se preocuparem tanto com sua execução da forma mais com-

preensível e eficiente possível. Desta maneira, a ABNT desenvolveu, no ano de 1995, 

um conjunto de etapas progressivas para tal processo, proporcionando a padronização 

do mesmo entre os escritórios de arquitetura.  

Tais etapas foram divididas e especificadas nas Normas Técnicas 13531/95 e 

13532/95, da seguinte maneira: 

3.1 Levantamento de Dados 

Sendo a primeira etapa a ser executada, esta é destinada à coleta de informações de 

referência que representem as condições preexistentes, orientando o desenvolvimento 

do projeto, incluindo informações sobre os fatores: físicos, técnicos, legais e judiciários, 

sociais, econômicos e financeiros, entre outros aspectos do terreno onde a edificação 

estará localizada. 

E por meio de tais aspectos, obtidos através de levantamentos topográficos, cadas-

trais e outros documentos, são identificados os impasses que serão solucionados ao 

longo do processo de projeto, com as decisões tomadas pelo projetista. E, ao final de 

tal identificação, plantas, cortes, elevações, relatórios, fotografias e outras representa-

ções são apresentadas como produto desta etapa. 

3.2 Programa de Necessidades 

Nesta etapa são determinadas as exigências relacionadas as necessidades e expectativas 

dos usuários a serem satisfeitas na edificação concebida. Além disso, o cliente também 

deve expor nesta etapa informações necessárias para a concepção arquitetônica e para 

os serviços da obra, além das características funcionais ou atividades que serão realiza-

das em cada ambiente e os equipamentos e mobiliários que estarão nesses.  

3.3 Estudo de Viabilidade 

Etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para seleção e recomendação de 

alternativas para a concepção da obra, seus elementos, suas instalações, sua organiza-

ção, entre outros. Desta maneira, a metodologia que será utilizada, as soluções que se-

rão tomadas, para os aspectos físicos e jurídico-legais, além das conclusões e recomen-

dações serão expostas para que o contrato seja estabelecido.  

3.4 Estudo Preliminar 

Etapa destinada à concepção e organização do conjunto de informações técnicas iniciais 

e aproximadas, necessárias para a compreensão da configuração do projeto, podendo 

conter soluções alternativas que, possivelmente, não serão definitivas, fornecendo-se, 
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assim, informações acerca das soluções arquitetônicas e construtivas tomadas pelos 

projetistas preliminarmente.  

3.5 Anteprojeto 

Etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas provisórias de 

detalhamento da edificação e seus elementos, instalações e componentes, necessárias 

ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes a elaboração de 

custos da obra e prazos para a finalização da mesma.  

3.6 Projeto Legal 

Considerada uma sub-fase do anteprojeto, uma etapa destinada à representação das in-

formações técnicas necessárias para análise e aprovação, por autoridades competentes, 

da concepção da edificação, com base nas exigências legais (municipal, estadual e fe-

deral), e para a obtenção do alvará ou de licenças ou de outros documentos indispensá-

veis para a execução da construção. 

3.7 Projeto Básico 

Esta é uma etapa opcional recomendada pela norma. A mesma é destinada à concepção 

e à representação do conjunto de informações técnicas acerca do projeto da edificação 

e de seus componentes, ainda não completas ou definitivas, mas consideradas compa-

tíveis com os projetos básicos para as atividades técnicas necessárias e suficientes a 

licitação (contratação) dos serviços de obra existentes. 

3.8 Projeto para Execução 

Etapa destinada à concepção e à representação do conjunto de informações técnicas 

completas e definitivas acerca do projeto da edificação, sendo necessárias e suficientes 

à licitação (contratação) e à execução dos serviços de obra existentes.  

E, mesmo com o início da execução do projeto, há a assistência da execução da obra, 

fase complementar do projeto que se desenvolve progressivamente em conjunto com o 

desenvolvimento da construção. 

Portanto, tendo em vista a dificuldade de utilizar-se o BIM ao longo de todo o poe-

cesso de projetação ou de potencializar suas funcionalidades por meio dessas etapas 

progressivas, busca-se um modelo no qual tal metodologia seja usada em todos os de-

talhes do projeto, como mostrado na figura 1. 

 



5 

 
Fig. 1: Inserção do BIM nas etapas do processo de projeto arquitetônico. 

4 Desenvolvimento da Pesquisa 

Em um primeiro momento realizou-se um levantamento bibliográfico, por meio de uma 

revisão sistemática, a fim de compreender as metodologias e os principais conceitos 

dos processos de projeto arquitetônico. Tal levantamento foi realizado com o auxílio 

das Normas Técnicas (NBR) 13531/1995 e 13532/1995, tendo como objetivo a identi-

ficação a padronização definida por esta. 

E, com base nos conhecimentos adquiridos, procedeu-se um levantamento teórico, 

através de uma revisão sistemática, objetivando definir os principais conceitos e meto-

dologias do BIM no processo de projeto arquitetônico. 

Em continuidade, tendo em mente o embasamento teórico acerca da temática, criou-

se o Modelo Beta, sendo este uma primeira versão da metodologia em desenvolvimento 

e o qual seria apresentado aos profissionais de escritórios de arquitetura de Natal, para 

que estes avaliassem e expusessem suas opiniões acerca do mesmo.  

Por fim, considerando-se todos os comentários feitos e avaliando a pertinência da 

adoção de cada um deste, desenvolveu-se o Modelo Final, em que contem, por com-

pleto, todos os requisitos para se adotar a filosofia BIM e a metodologia para o processo 

de projeto com a inserção desta.  

5 Proposta de Implementação do BIM no Processo de Projeto 

Com a mudança nas ferramentas atuantes no processo de projeto arquitetônico e o 

maior nível de complexidade que se é exigido, se faz necessária a mudança nos proce-

dimentos utilizados atualmente. Desta maneira, tendo como base as recomendações da 
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NBR 13531-95 e da NBR 13532-95, propõem-se um novo conjunto de etapas progres-

sivas que favoreçam a utilização da metodologia BIM e permitam a potencialização de 

todas as suas funcionalidades. 

5.1 Diagnóstico e Delimitação das Diretrizes de Projeto 

Identificando-se como etapa inicial do processo de projeto arquitetônico, o diagnóstico 

do terreno tem como finalidade a reunião de todas as informações necessárias sobre o 

local de implantação da edificação que, futuramente, podem ocasionar um problema 

maior. Nesta fase são reunidos os levantamentos topográficos, planialtimétricos, geo-

gráficos, sociais, legislativos, entre outros; além da delimitação das diretrizes do pro-

jeto, que tem por finalidade a análise dos aspectos pedidos pelos próprios clientes e 

soluções que podem ser adotadas para favorecer o desenvolvimento da obra, facilitando 

a construção de uma edificação de forma econômica, rápida e com uma menor quanti-

dade de erros. 

5.2 Estudo de Viabilidade e Definição do contrato 

Identificando-se como segunda etapa da metodologia, o estudo de viabilidade objetiva 

a elaboração de análises para seleção e recomendação de alternativas para a concepção 

da obra, seus elementos, suas instalações, sua organização, entre outros; verificando a 

possibilidade de implantação da edificação no local em questão e de disponibilidade 

financeira do cliente. Tendo em mãos tal avaliação, as cláusulas contratuais são defini-

das, buscando respeitar tanto os limites do cliente quanto o trabalho exercido pelo es-

critório. 

Por meio do processo contratual é possível se definir e ter controle das metas primá-

rias, de maior importância, e as metas secundárias, vinculando-se também a organiza-

ção do fluxo de informações, que passará a existir, e o novo fluxo financeiro da em-

presa. Desta maneira, as cláusulas abordadas no documento deverão exibir não só os 

procedimentos do projeto, mas também a aliança de projetos que será estabelecida na 

criação do modelo federado, que reúne todos os projetos compatibilizados em um único 

arquivo. 

5.3 Modelagem das Condições Existentes 

Com o estudo de viabilidade e com o fechamento do contrato, realiza-se a modelagem 

das condições existentes. Os aspectos coletados no diagnóstico do terreno são transpor-

tados para a ferramenta BIM, traduzindo graficamente todas as informações coletadas. 

Esta etapa permite que o projetista reconheça o local e possa conceber mais facilmente 

o projeto, além de poder sugerir soluções para problemas futuros ainda nas etapas ini-

ciais do processo. 
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5.4 Concepção do Projeto 

Trata-se da principal etapa do processo de projeto arquitetônico, na qual alia-se o pro-

cesso criativo do projetista, suas ideias referentes aos aspectos coletados no início, com 

o processo de representação gráfica. Tal processo é facilitado pela funcionalidade for-

necida pelos softwares BIM de visualização, ou seja, é possível contemplar o que foi 

imaginado de forma mais real. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(1995), a presente etapa corresponde à etapa de estudo preliminar e de anteprojeto ou 

de pré-execução do processo de projeto arquitetônico tradicional. 

5.5 Integração das Disciplinas 

Realizada a concepção do projeto arquitetônico, os projetos complementares, que tam-

bém já devem estar finalizados, são integrados a este, havendo, em seguida, a compa-

tibilização e a realização de correções necessárias. Desta maneira, dentro da metodolo-

gia, tais procedimentos se organizam em um ciclo, sendo este regido pelo coordenador 

geral do modelo. 

5.6 Compatibilização, Análise de Construtibilidade e Revisão Crítica 

Integrando-se os projetos de todas as disciplinas em questão, cria-se o modelo federado. 

Tendo este em mãos, ocorre a compatibilização dos projetos, na qual serão verificadas 

as interferências entre estes, também havendo a análise de construtibilidade, que expõe 

a possibilidade daquela ideia ser executada, e a revisão crítica, buscando a aprovação 

do cliente sobre as soluções aplicadas aos problemas identificados na fase de levanta-

mento. 

5.7 Revisão de Projetos 

Se algum tipo de interferência for apresentada, realiza-se a etapa de revisão de projetos. 

Nesta, os projetos retornam para seus respectivos projetistas, tendo em vista a impossi-

bilidade do coordenador geral do modelo ou do projetista de outra disciplina realizar 

alterações em algo que não é de sua responsabilidade técnica. E, com a correção dos 

impasses identificados, os projetos são integrados e compatibilizados novamente. Este 

processo repete-se de forma cíclica até quando houver necessidade. 

5.8 Legalização 

Etapa destinada à entrega do modelo federado aos órgãos públicos, para que este seja 

submetido as avaliações nos mesmos, atestando a possibilidade de se construir o que 

foi projetado. Tal etapa deve ser realizada separadamente da etapa de revisão de projeto, 

pois o projeto não apresentaria uma correção das interferências anterior a legalização, 

ocasionando retrabalhos e dificultando a otimização no tempo de execução do projeto. 
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5.9 Extração de Dados 

Por fim, realiza-se a extração das informações integradas ao projeto. A orçamentação, 

o planejamento da obra, a extração de quantitativos, a simulação e, até mesmo, a visu-

alização do projeto por meio da realidade virtual são funcionalidades exploradas nessa 

etapa. Possibilitando a posse de todas as informações importantes na construção aliadas 

à representação, facilitando a redução de tempo e de erros futuros. 

Assim sendo, a progressão das etapas com BIM se dariam da seguinte maneira (Fi-

gura 2): 

 
Fig. 2: Proposta de metodologia do processo de projeto arquitetônico com BIM. 

6 Conclusões 

A implementação do Building Information Modeling no processo de projeto arquitetô-

nico tem ganhado espaço na área AEC, por apresentar-se, justamente, como facilitadora 

desse processo. A filosofia BIM destaca-se por suas funcionalidades, tais como a para-

metrização, que torna o processo mais rápido e eficiente, e a interoperabilidade, permi-

tindo o intercâmbio de informações e conhecimento entre os profissionais envolvidos 

no projeto. Tais funcionalidades e as demais não mencionadas têm tornado o BIM uma 

metodologia mais complexa e têm contribuído, cada vez mais, para a sua notoriedade. 

Por meio da mesma é possível identificar todos os aspectos do ciclo de vida da cons-

trução, como a fase de levantamentos, a concepção e representação do projeto, a simu-

lação da obra, as análises de interferência e sustentabilidade, o acompanhamento do 

andamento da obra, a manutenção e operação após a obra, entre outras funções.  

Com o uso da filosofia BIM, a trajetória entre às informações contidas no projeto 

passam a ser além de linhas prescritas por um computador. Há o entendimento do que 

as mesmas representam, fora das margens visuais da tela do computador. Ocorre desse 

Diagnóstico e 
Delimitação das 

Diretrizes de Projeto

Estudo de 
Viabilidade  e 
Definição do 

Contrato

Modelagem das 
Condições 
Existentes

Concepção do 
Projeto

Integração das 
Disciplinas

Compatibilização, 
Análise de 

Construtibilidade e 
Revisão Crítica

Revisão de Projetos

Legalização

Extração de Dados



9 

modo, a sincronia entre os códigos projetuais, dando origem a sucessão de dados du-

rante todo o ciclo de vida do projeto. Tendo em conta que se trata de uma metodologia 

complexa, a qual acompanha a edificação em todas as suas etapas, inclusive nas poste-

riores ao processo de projeto arquitetônico, pode-se observar que as diferentes ferra-

mentas possuem seus objetivos específicos de acordo com suas funções, seja ela de 

modelagem ou da parte elétrica, por exemplo. Desta maneira, a metodologia BIM tem 

se apresentado como melhor alternativa para o aperfeiçoamento das técnicas do pro-

cesso de projeto arquitetônico já utilizadas, inserindo-se em todo o fluxo do projeto e 

permitindo a integração das etapas. 

Além disso, o poder de convencimento que a metodologia e suas ferramentas pro-

porcionam quando o cliente tem seu primeiro contato são incomparáveis com os atri-

buídos pela metodologia convencional. É instituída uma união de benefícios para todas 

as partes envolvidas, gerando um ambiente agradável e próspero, com a escolha de um 

processo vantajoso para a execução do projeto arquitetônico. 

Deste modo, devido a abrangência de informações que podem ser reunidas dentro 

da filosofia BIM, a mesma tem tomado o espaço da metodologia até então vigente, o 

CAD. Portanto, o presente trabalho propõe a aplicação de uma nova metodologia para 

o processo arquitetônico, na qual insere o BIM neste, potencializando suas funcionali-

dades e a qualidade do produto resultante. 

Haja vista os aspectos destacados, a implementação visa a adequação do profissional 

à metodologia e à filosofia BIM,podendo esta mudança se dar de forma gradual ou não, 

aplicando-se a diferentes tipos de organizações. Por fim, o objetivo de tal metodologia 

é proporcionar um melhor fluxo no processo de projeto arquitetônico, tornando-o mais 

dinâmico entre os profissionais envolvidos, satisfazendo tanto estes quanto os contra-

tantes, além de possibilitar a realização de um serviço econômico e rápido. 
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