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1 RESUMO 

Os procedimentos encontrados atualmente na construção civil brasileira são 

suscetíveis a diversas falhas, o que ocasiona frequentes retrabalhos e erros 

conceptivos. Isto ocorre principalmente, em decorrência da forma de realização de 

projetos, que consiste na utilização de softwares CAD. Com a finalidade de suprir a 

necessidade de melhorias nesta etapa, foi idealizada uma tecnologia alternativa. 

Trata-se da tecnologia BIM (Building Information Modeling), ou Modelagem de 

Informação da Construção. Esta tecnologia tem como principal diferencial a 

unificação dos diversos projetos relacionados a edificação, bem como a associação 

de dados e informações dos elementos dos modelos em questão. Em conjunto com 

a tecnologia BIM, serão utilizados softwares de modelagem 3D para posterior 

impressão das maquetes modeladas utilizando impressora 3D. A utilização do BIM 

em conjunto com a impressão 3D tem por finalidade analisar como as maquetes 3D 

podem auxiliar na visualização dos elementos do projeto pelos executores no 

canteiro de obras. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A utilização de desenhos bidimensionais para elaboração de todos os projetos 

relacionados a edificação é realizada de maneira individual, ocasionando diversas 

interferências entre eles. A compatibilização de projetos consiste na realização da 

modelagem de todos os projetos relacionados a edificação, arquitetônico e 

complementares, de forma unificada, tendo como objetivo principal solucionar 

problemas de interferências entre projetos ainda na fase de idealização do 

empreendimento. Porém, ainda são frequentes os erros de leituras de projeto no 

canteiro de obras. A modelagem dos projetos permite uma melhor visualização dos 

elementos que compõem o projeto, no entanto esse procedimento somente é 

utilizado na etapa de idealização do projeto, não alterando a forma como é feita a 

leitura pelos executores no canteiro de obras, sendo muito difundido o uso de 

projetos em duas dimensões. A utilização de maquetes 3D impressas com o auxílio 

de impressora 3D podem ser uma forma de facilitar a leitura do projeto e seu 

entendimento, pois possibilitam a uma melhor visualização de elementos dos 

projetos, como as tubulações sanitárias e hidráulicas juntamente com a arquitetura e 

estrutura. 



Este estudo tem por objetivo geral demonstrar os problemas e as diversas 

vantagens que podem ser obtidas a partir da realização da compatibilização de 

projetos em conjunto com a tecnologia de impressão 3D, evidenciando a redução de 

desperdícios de matéria prima e mão de obra, desta forma aumentando a qualidade 

e o desempenho de obras da construção civil. 

 

3 OBJETIVOS 

Afim de analisar as melhorias que as maquetes físicas podem trazer ao 

processo de leitura dos projetos no canteiro de obras, devem-se seguir algumas 

etapas. Estas etapas são definidas nos itens abaixo: 

− Revisão Bibliográfica. 

− Modelar através do conceito BIM, os projetos padrões de um programa de 

infraestrutura de rede educacional infantil do governo federal, denominado 

PROINFANCIA; 

− Identificar incompatibilidades entre projetos (arquitetônico, estrutural, elétrico 

e hidrossanitário); 

− Imprimir os pontos que possuem interferências entre projetos em modelos 

físicos, utilizando impressora 3D; 

− Entrevistar profissionais da área de execução de obras;  

− Analisar o reflexo que as impressoras 3D podem trazer ao processo de leitura 

dos projetos na etapa executiva; 

Realizar análise dos dados obtidos. 

 

4 METODOLOGIA 

Para realização deste estudo, serão utilizados projetos padrões de 

determinado modelo de construção do programa PROINFANCIA. Trata-se de um 

programa de âmbito nacional desenvolvido pelo Governo Federal, que tem por 

objetivo garantir o acesso de crianças a creches e escolas. O projeto escolhido para 

utilização é o Projeto Tipo 1, com revisão de 2017, obtidos a partir do site do 

programa PROINFANCIA. Alguns softwares específicos serão utilizados para que a 

realização do trabalho seja possível. Para preparação e limpeza dos projetos será 

utilizado, primeiramente, o software AutoCAD. A modelagem e compatibilização dos 

projetos será realizada utilizando o software Revit, da Autodesk, assim, será 



possível identificar interferências e falhas de projetos. A modelagem 3D para 

impressão será feita com o auxilio do software Autodesk Inventor. 

 

5 DESENVOLVIMENTO  

O trabalho em questão encontra-se em fase de desenvolvimento. Até o 

presente momento foi realizada a modelagem do projeto arquitetônico do modelo em 

questão, no software Revit. Outro item também realizado foi o referencial 

bibliográfico acerca do tema abordado.  

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Devido ao fato do trabalho se encontrar ainda em fase inicial de 

desenvolvimento, não foram obtidos resultados. 
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