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RESUMO 
 
Para os projetos que utilizam o aço como componente estrutural, devem-se adotar 

procedimentos específicos que requerem pessoas mais qualificadas para a sua execução, o que 

necessita de uma metodologia construtiva apropriada, evitando futuros problemas, que muitas 

vezes são resolvidos de maneira inadequada e ineficiente. Isso advém da ocorrência de prazos 

extremamente reduzidos, adoção do paralelismo de atividades no seu planejamento, bem 

como de orçamentos enxutos e um grande número de empresas envolvidas, sendo que, em 

muitas circunstâncias, com equipes de diferentes nacionalidades, o que demanda da gestão de 

projetos grande diligência para que seja cada vez mais eficiente, sendo necessária a utilização 

de ferramentas que auxiliem no seu sucesso. Diante dessa realidade, o conceito conhecido 

como Compatibilização torna-se uma importante ferramenta de estudo com o objetivo de 

contribuir para redução de custos, redução de prazos de execução e atrasos, eliminação de 

falhas e retrabalhos para os projetos em execução ou retroalimentação como lição aprendida 

para os projetos futuros. No entanto, diferentes autores argumentam que a compatibilização 

de projetos visa somente à retirada de interferências físicas nos desenhos aplicados aos 

projetos, abordando somente os aspectos geométricos, sendo a gestão de projetos aplicada de 

forma ineficiente em alguns empreendimentos. Pressupondo-se que a compatibilização deva 

ser aplicada em todo o ciclo de vida de um projeto, neste trabalho objetiva-se pesquisar e 

discutir o termo compatibilização de projetos, por meio de levantamento bibliográfico e 

análise das diferentes definições literárias existentes, buscando-se uma conceituação mais 

apropriada para a gestão de projetos e apresentando-se uma dimensão mais abrangente sobre 

o emprego do conceito de compatibilização. Pretende-se também desenvolver um estudo de 

caso buscando investigar situações de gestão de projetos no âmbito de uma empresa 

siderúrgica, na implantação de uma nova linha de laminação. O intuito desse estudo de caso é 

investigar que ferramentas foram utilizadas para a compatibilização da implantação de um 

edifício industrial da linha de laminação de planos, tendo-se focado nos grupos de processos 

de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento e controle e encerramento com 

a utilização da ferramenta 3D. São analisados a integração entre as disciplinas envolvidas, os 

ganhos obtidos com a compatibilização e que possíveis ferramentas seriam mais adequados 

para a compatibilização do projeto. 

Palavras chaves: Gestão de projetos; Compatibilização de projetos; Implantação de edifício 

industrial; Engenharia 3D. 
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ABSTRACT 

 
For projects that use steel as a structural component, it is necessary to adopt specific 

procedures that require more qualified people for their execution, which requires an 

appropriate constructive methodology, avoiding future problems, which are often solved in an 

inadequate and inefficient way. This is due to the extremely short deadlines, adoption of the 

parallelism of activities in their planning, as well as of lean budgets and a large number of 

companies involved, being, in many circumstances, with a team of different nationalities, 

which demands the management of Projects diligence so that it is more and more efficient, 

being necessary the use of tools that aid in its success. Given this reality, the concept known 

as Compatibilization becomes an important study tool with the objective of reducing costs, 

reducing execution times and delays, eliminating failures and reworking for projects under 

execution or feedback as a lesson learned for the Future projects. However, different authors 

argue that the compatibility of projects is only aimed at removing physical interferences in the 

designs applied to the projects, addressing only the geometric aspects, and the project 

management is inefficiently applied in some projects. Assuming that compatibilization should 

be applied throughout the life cycle of a project, this paper aims to research and discuss the 

term compatibilization of projects, through a bibliographical survey and analysis of the 

different existing literary definitions, seeking a more appropriate conception for the 

management of projects and presenting a more comprehensive dimension on the 

employability of the concept of compatibilization. It is also intended to develop a case study 

to investigate situations of project management within a steel company, in the implementation 

of a new lamination line. The purpose of this case study is to investigate which tools were 

used to make the implantation of an industrial building of the lamination line of plans, 

focusing on the groups of processes of initiation, planning, execution, monitoring and control 

and Closure with the use of the 3D tool. It analyzes the integration between the disciplines 

involved, the gains obtained with the compatibilization and that possible tools better fit in the 

compatibility of the project. 

 

Keywords: Project management; Compatibility of projects; Implantation of industrial 

building; 3D Engineering. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A utilização do aço tem-se tornado cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, sendo 

que o seu uso conFigura-se como um forte indicador do nível de desenvolvimento econômico 

de um país. Segundo o Instituto de Aço Brasil (IAB) a capacidade de aço instalada no Brasil é 

de aproximadamente 48,4 milhões de toneladas de aço bruto por ano (IAB, 2014). Mesmo 

passando por momentos de pouca demanda, o consumo do aço vem crescendo 

significativamente nas construções de edifícios, execuções de obras públicas, transporte, 

instalações de meios de comunicação, produção de equipamentos, produção de automóveis e 

outros. Tal crescimento teve como objetivo atender as expectativas dos diversos setores 

consumidores do mercado interno, sendo a construção civil o setor consumidor de maior 

demanda, conforme mostrado na Figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1: Participação dos setores consumidores de aço no país 

Fonte: IAB, 2014 
 

Dessa forma, a utilização do aço na construção civil como componente estrutural, 

segundo Ribas (2006), exige a necessidade de procedimentos específicos que requerem 

pessoas mais qualificadas para sua execução e de metodologias construtivas apropriadas, 

evitando futuros problemas, que muitas vezes são resolvidos de maneira inadequada e 
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ineficiente. A complexidade dos projetos gerados pela utilização de novas tecnologias, tais 

como a utilização do aço e também as demandas de um mercado cada vez mais competitivo, 

vêm segmentando as etapas do desenvolvimento dos projetos, sendo a comunicação e a 

interação das equipes fatores importantes para proporcionar soluções cada vez mais eficientes 

e trazendo maior sustentabilidade para a sociedade.  

 

Segundo Costa (2013) com o aumento da demanda de profissionais e a expansão do 

setor da construção civil, os profissionais passaram a trabalhar cada um em uma disciplina 

específica e muitas das vezes em locais diferentes, originando a terceirização dentro desse 

processo. Esse argumento exige um processo de interação eficiente e a velocidade da 

comunicação gera clientes cada vez mais exigentes e focados. Isso advém da ocorrência de 

prazos extremamente reduzidos, adoção de paralelismo de atividades no planejamento, bem 

como de orçamentos enxutos e um grande número de empresas envolvidas, sendo que, em 

alguma das circunstâncias, com equipes de diferentes nacionalidades. Esse contexto demanda 

da gestão de projeto um grande esforço para ser cada vez mais eficiente, sendo necessária a 

adoção e utilização de ferramentas que auxiliem no seu sucesso.  

 

Diante dessa nova realidade, o conceito de Compatibilização, apresenta-se como um 

relevante tema de estudo, com o objetivo de contribuir para a redução de custos, diminuição 

dos atrasos, redução dos prazos de execução, eliminação de falhas e retrabalhos para os 

projetos em execução ou retroalimentação como lição aprendida para os projetos futuros. 

 

 

1.1.  Justificativa 

 

A escolha do tema de pesquisa “As dimensões da compatibilização na gestão do ciclo 

de vida de um projeto” baseia-se no fato de que as diferentes abordagens sobre 

compatibilização não têm apresentado consenso entre vários dos autores que a pesquisam no 

âmbito de suas dimensões. Além da constatação de que, no processo de gestão de projetos, a 
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prática da compatibilização tem sido utilizada de forma muito precária sem abranger todo o 

ciclo de vida do projeto. 

 

Reforçando que a compatibilização deve ser aplicada em todo o ciclo de vida de um 

projeto, neste trabalho objetiva-se pesquisar e discutir o termo compatibilização de projetos, 

por meio de levantamento bibliográfico e análise das diferentes definições literárias 

existentes, buscando-se uma conceituação mais apropriada para a gestão de projetos e 

apresentando-se uma visão mais abrangente sobre a empregabilidade do conceito de 

compatibilização. 

 

Pretende-se também desenvolver um estudo de caso buscando investigar situações de 

gestão de projetos no âmbito de uma empresa siderúrgica, na implantação de uma nova linha 

de laminação. O intuito desse estudo de caso é investigar quais ferramentas foram utilizadas 

para a compatibilização da implantação do prédio industrial da linha de laminação de planos, 

focando-se nos grupos de processos de iniciação, de planejamento, de execução, de 

monitoramento e controle e no grupo de encerramento com a utilização da ferramenta 3D.     

É analisada a integração entre as disciplinas envolvidas, os ganhos obtidos por meio da 

compatibilização e possíveis ferramentas que seriam mais adequadas à compatibilização do 

projeto. 

 

 

1.2.  Objetivos 

 

O objetivo principal desta dissertação é contribuir para o estudo e difusão de 

diferentes aspectos ligados ao conceito de compatibilização de projetos no âmbito do ciclo de 

vida de um projeto, por meio do grupo de processo de iniciação, grupo de processo de 

planejamento, grupo de processo de execução, grupo de processo de monitoramento e 

controle e grupo de processo de encerramento. 
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Como objetivos específicos, podem-se citar: 

 

a) Pesquisa e discussão sobre novas ferramentas que auxiliam na compatibilização do 

projeto; 

 

b) Apresentação de métodos de monitoramento e controle com a utilização da tecnologia 

da informação e softwares de modelagem tridimensional; 

 

c) Realização de um estudo de caso sobre uma edificação de estrutura metálica 

construída para a nova linha de laminação de chapas grossas de uma empresa 

siderúrgica, identificando as ferramentas para a compatibilização e sua efetividade, 

como também as falhas devido à incompatibilidade do projeto durante todo o seu ciclo 

de vida. 

 

 

1.3.  Metodologia da Pesquisa 

 

A metodologia adotada para se atingir os objetivos propostos nesse trabalho 

compreende duas etapas, sendo: 

 

a) Revisão bibliográfica com o objetivo de discutir o conceito das dimensões da 

compatibilização nos cinco grupos de processo de projeto, por meio da pesquisa de 

fatos e fundamentos em material literário existente, propiciando conhecimento teórico 

para discussão, como também referência bibliográfica para estudos mais específicos; 

 

b) Com o estudo de caso é realizada uma investigação empírica sobre o processo 

de implantação de uma edificação industrial para avaliar qualitativamente as 

ferramentas utilizadas para a compatibilização em todo o ciclo de vida do projeto, 

sendo investigados os grupos de processo de iniciação, de planejamento, de execução, 
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de monitoramento e controle e o grupo de processo de encerramento, constatando a 

eficiência desse conceito. 

 

Nesse contexto, busca-se um histórico dos problemas ocorridos com as interferências 

físicas decorrentes do processo construtivo devido à falta da compatibilização. 

 

Além do rastreamento sobre como foi realizado o processo de gestão de projeto, é 

também realizada uma investigação exploratória e de coleta de dados in loco, buscando 

verificar o surgimento de incompatibilidades e necessidades de manutenção. 

 

 

1.4.  Hipóteses 

 

 Para hipótese principal, tem-se que a utilização de dimensões mais abrangentes da 

compatibilização em todo o ciclo de vida do projeto é mais eficiente do que a simples 

sobreposição de desenhos e identificação de interferências físicas, focada somente nos 

aspectos geométricos do projeto. 

 

Como hipóteses secundárias, enumeram-se: 

a) A compatibilização de projeto não se resume somente na identificação de 

interferências físicas (IF’s); 

 

b) A utilização da compatibilização em um investimento vai além dele próprio, 

visando também os aspectos operacionais, de manutenção e futuras expansões ou 

implantação de novos investimentos. 
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1.5.  Estrutura da Dissertação 

 

A presente dissertação está estruturada nos seguintes capítulos: 1.Introdução; 2. 

Compatibilização de Projetos; 3.Uso da TI; 4.Estudo de Caso; 5.Análise da Compatibilização 

nos Grupos de Processo; 6.Resultados e Considerações e 7.Conclusões e as Referências. 

  

 No capítulo 1, além das considerações iniciais sobre a utilização do aço em nosso dia 

a dia e a necessidade de maior qualificação dos profissionais da gestão de projetos, são 

apresentadas a justificativa, objetivos, metodologia e hipóteses para a construção da pesquisa 

sobre compatibilização de projetos. 

 

 No capítulo 2, além das definições de termos utilizados em outras pesquisas, são 

apresentados os conceitos da compatibilização por diversos autores e uma nova conceituação 

sobre as dimensões da compatibilização. 

 

 No terceiro capítulo explica-se sobre o uso da tecnologia da informação dentro da 

gestão de projeto na integração das informações e comunicação entre todos envolvidos no 

projeto, seja a equipe do projeto, os fornecedores, o cliente final e as partes interessadas. 

Também é apresentado o uso da tecnologia 3D para facilitar o uso da compatibilização. 

 

 No capítulo 4 é apresentado o motivo pela escolha do estudo de caso em questão, 

como também todas as características que envolvem a concepção do edifício industrial. 

 

 No quinto capítulo é realizada a verificação das dimensões da compatibilização 

durante a implantação do edifício industrial, evidenciando as ferramentas utilizadas dentro de 

cada grupo de processo. 

 

 No capítulo 6 é feita a comparação entre o que foi apresentado na bibliografia e o que 

foi realmente utilizado na prática durante a execução da implantação do edifício industrial. 

 

 Por fim no capítulo 7 são apresentadas as considerações finais sobre o estudo do uso 

das dimensões da compatibilização na gestão do ciclo de vida do projeto e as sugestões para 

trabalhos futuros, encerrando-se com as referências. 
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2. COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS 

 

 Antes da definição do conceito de compatibilização é importante a definição de alguns 

termos utilizados nessa pesquisa, pois esses termos podem variar entre os pesquisadores, 

como também entre os profissionais envolvidos na gestão de processo de gerenciamento de 

projetos, afetando diretamente no entendimento desse estudo. 

 

2.1.  Projeto como Empreendimento 

 

 Muitos autores definem a palavra projeto como a representação gráfica de um 

investimento, ou seja, os desenhos representativos de fabricação e construção. Para Melhado 

(1994), o papel do projeto é desenvolver, organizar, registrar e transmitir as características 

técnicas e volumétricas do produto para serem utilizadas em sua execução. 

 

Para Costa (2013) existe uma frequente dissociação entre a atividade de projeto e a de 

empreendimento, sendo que o projeto é definido como um instrumento a ponto de torná-lo 

simplesmente indicativo das decisões para a etapa de execução. 

 

Conforme a norma brasileira NBR 5674 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT, 1999 apud Mikaldo, 2006, p. 19), projeto é definido como descrição gráfica e escrita 

das propriedades de um serviço de engenharia, definindo atributos técnicos de ergonomia, 

conforto, legais e financeiros. 

 

  Porém segundo o guia do PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2013), 

projeto é um esforço com inicio e termino definidos para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo (tangível ou intangível). No guia é argumentado que a definição vai além 

da representação gráfica, englobando todo o empreendimento em si, sendo que o projeto é 

único, mesmo quando sua representação gráfica seja padrão. Por exemplo, edificações podem 

ser concebidas por representações gráficas padronizadas, com a utilização de materiais 
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idênticos ou similares e pelas mesmas equipes. Entretanto, cada projeto (empreendimento) de 

edificação é único, com uma localização diferente, um design diferente, circunstâncias e 

situações diferentes, partes interessadas diferentes etc.  

 

Portanto, nesse trabalho de pesquisa é adotada a definição de projeto como um todo 

necessário para atingir os objetivos do investimento, sendo que esses objetivos podem 

caracterizar a criação de um produto, serviço ou resultado, e a sua representação gráfica 

apenas uma etapa do projeto. 

 

2.2.  Ciclo de Vida de um Projeto 

 

Da mesma forma como diversos autores apresentam diferentes definições de projeto, 

observa-se uma tendência dos mesmos caracterizarem as etapas do processo de projeto ou 

ciclo de vida de um projeto como somente as etapas da representação gráfica do 

empreendimento. Segundo Mikaldo (2006) as etapas de concepção e planejamento são 

incipientes à etapa projetual, propriamente dita, pois são apenas geradas informações básicas 

que servirão para a elaboração do projeto. Essa conceituação, porém, refere-se à uma 

abordagem do projeto que considera somente a sua parte gráfica, não contemplando a 

totalidade do empreendimento. Na Tabela 1 é mostrado o entendimento de diversos autores 

sobre as etapas do processo do projeto. 

 

Tabela 1: Etapas do processo de projeto conforme autores nacionais. Fonte: MICKALDO (2006) 

Melhado (1994)Melhado (1994)Melhado (1994)Melhado (1994) NBR 13531 (1995)NBR 13531 (1995)NBR 13531 (1995)NBR 13531 (1995) Tzortzopoulos (1999)Tzortzopoulos (1999)Tzortzopoulos (1999)Tzortzopoulos (1999) Rodriguez e Heineck (2002)Rodriguez e Heineck (2002)Rodriguez e Heineck (2002)Rodriguez e Heineck (2002)

Lenvantamento
Programa de 

Necessidades
Estudo de Viabilidade

Estudo Preliminar Estudo Preliminar Estudo Preliminar Estudo Preliminar

Anteprojeto Anteprojeto Anteprojeto Anteprojeto

Projeto Legal Projeto Legal Projeto Legal Projeto Legal

Projeto para produção Projeto para execução Projeto Executivo Projeto Executivo

Acompanhamento do 

planejamento e execução

Acompanhamento de 

obra
Acompanhamento de obra

Retroalimentação a partir 

da entrega e uso do 

produto

Acompanhamento de 

uso
Acompanhamento de uso

ETAPAS DO PROCESSO DE PROJETOETAPAS DO PROCESSO DE PROJETOETAPAS DO PROCESSO DE PROJETOETAPAS DO PROCESSO DE PROJETO

AutoresAutoresAutoresAutores

Idealização
Planejamento e concepção

do empreendimento

Planejamento e concepção 

do empreendimento

Acompanhamento da 

execução e uso
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 Comparando as definições da norma NBR 13531 (ABNT, 1995), do Sindicato da 

Indústria da Construção Civil, (SINDUSCON, 1995) e da Associação Brasileira dos Escritórios 

de Arquitetura, (AsBEA, 2000), Costa (2013) também define as etapas de processo de um 

projeto somente como a elaboração gráfica para a definição das etapas de projeto, sendo: 

 

• Levantamento de dados; 

• Estudo preliminar; 

• Anteprojeto; 

• Projeto Legal; 

• Projeto Executivo;  

• As built.  

 

 Contudo, para o entendimento desta pesquisa e alinhamento aos conceitos de 

gerenciamento de projeto do PMBOK (2013), as etapas de um projeto vai além da 

representação gráfica e podem ser resumidas em quatro etapas: 

 

Na Figura 2.1 mostram-se as etapas do projeto dentro do seu ciclo de vida. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 2.1: Ciclo de vida de um projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 
 
 

                   
Iniciação Planejamento Execução Encerramento 
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2.3. Os Principais Intervenientes do Projeto 

 

 Segundo Ferreira (2001, apud SOLANO, 2005, p. 3), os principais intervenientes no 

processo de projeto são destacados como: Gerente, que é o responsável pelas decisões 

estratégicas e integração entre todos os processos; Coordenador, que é responsável pela parte 

operacional; Compatibilizador, que é o membro que compreende e faz acontecer os objetivos 

do projeto na sua forma técnica e econômica; Projetistas, que devem atender as solicitações 

do projeto, normas técnicas, regulamentos e legislação.  

 

 Constata-se que, em muitos casos, os problemas ocorridos na execução do 

empreendimento são considerados de responsabilidade do gerente de projeto, principalmente 

quando o fluxo de trabalho é centralizado, não havendo interação entre os demais 

intervenientes do processo. O gerente deve buscar a interação permanente entre todos os 

envolvidos, permitindo, assim, melhoria na coordenação, comunicação e que as 

responsabilidades sejam compartilhadas. 

 

 O papel do gerente de projetos é extremamente fundamental para garantir a 

compatibilização das diversas ações do processo de gestão de projetos, juntamente com o 

envolvimento de todos os intervenientes do projeto. Segundo Kerzner (2004), esse 

profissional precisa entender claramente a missão, a visão e a cultura da empresa, como 

também o escopo e os objetivos de cada projeto desde sua concepção até o seu o 

encerramento. Segundo PMBOK (2013), o gerente de projeto é o líder responsável pela 

comunicação entre todas as partes interessadas, inclusive os intervenientes do processo, e ele 

ocupa o centro das interações entre as partes interessadas e o projeto em si.  

 

 Essa argumentação faz com que os responsáveis pela execução dos projetos, os 

gerentes de projetos, estejam cada vez mais preparados e investidos de autoridade para 

enfrentar problemas potenciais, tornando-se catalisadores das mudanças e da melhoria da 

qualidade, com visão sistêmica de todos os empreendimentos da organização para assim 
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conseguir aplicar o conceito de compatibilização entre os projetos. Sua capacidade de 

influenciar e avaliar a viabilidade financeira dos projetos é fundamental para a gestão. 

 

 Contudo, nesse contexto, a compatibilização tem sido colocada à parte dos processos 

de gestão de projeto e ainda muito pouco utilizada pelos gerentes de projetos e seus 

intervenientes, consequentemente resultando em muitas falhas durante a execução dos 

projetos pelos métodos convencionais. 

 

2.4.  Conceitos de Compatibilização 

 

 Muitos autores conceituam a compatibilização como a verificação de interferências 

físicas entre os desenhos necessários para a execução do projeto. Segundo Picchi (1993, apud 

MIKALDO e SCHEER, 2005, p. 2), a compatibilização de projetos compreende a atividade 

de sobrepor os vários desenhos, identificar as interferências e programar reuniões entre 

coordenadores e projetistas para eliminar essas interferências. Porém, esse conceito adotado 

para a compatibilização somente aborda o aspecto geométrico do projeto, o que não garante o 

sucesso do mesmo, pois muitos problemas encontrados em projetos são devidos às falhas nas 

estratégias adotadas na etapa de planejamento: falha de avaliação dos riscos do projeto e até 

mesmo um plano de comunicação entre os integrantes da equipe de projeto e os projetistas 

que serão responsáveis por qualquer modificação, como também a comunicação das partes 

interessadas.  

 

  Segundo Rodríguez e Heineck (2001), a compatibilização deve acontecer em todas as 

etapas de execução do projeto, desde os estudos preliminares, anteprojetos, projetos 

executivos, até as verificações de interferências geométricas. 

 

 Para Solano (2005) a compatibilização dos projetos não pode se limitar somente aos 

aspectos da análise do desenho como modelo representativo da obra, pois a gestão de projetos 
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envolve uma complexidade muito grande que vai além dessa característica. Ele define a 

compatibilização em cinco dimensões, que são:  

a) Plano estratégico - planejamento de informações consolidadas que orientam ao 

sucesso do projeto, tais como: ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos, 

comunicação e mudanças; 

 

b) Pesquisa de mercado - garantir que o projeto atenda as necessidades finais do cliente, 

por meio de investigação das tendências e necessidades do mercado interno e externo; 

 

c) Viabilidade técnico-econômica - utilização de indicadores geométricos, de consumo, 

de custo e de produtividade que serão balizadores do sucesso do projeto; 

 

d) Construtibilidade  - garantia da identificação de interferências físicas, bem como dos 

aspectos de operacionabilidade e manutenibilidade do projeto; 

 

e) Facilitação de fluxo da produção - garantia do cumprimento dos prazos para a 

compatibilização. 

 

 A aplicação desse método esclarece que a compatibilização vai além da simples 

sobreposição de desenhos dos projetos executados, metodologia que foca apenas a dimensão 

geométrica do projeto, tornando-a parte do sistema de todo o desenvolvimento do ciclo de 

vida de um projeto.  Essa argumentação constata claramente a necessidade de ações que 

devem ser tomadas desde a concepção até o encerramento do projeto, trazendo maior 

viabilidade e a eliminação de falhas recorrentes do processo de projeto. 

 

 Verifica-se a importância da utilização do termo compatibilização na busca da 

melhoria continua no processo de gestão de projeto em todo o seu ciclo de vida, tratando as 

possíveis falhas que podem ocorrer desde a iniciação até o seu encerramento e reafirmando 

que o processo vai além da dimensão da “construtibilidade”. 
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2.5.  As Dimensões da Compatibilização 

 

Para facilitar a utilização da compatibilização na gestão de projetos, é preciso definir 

os processos de gerenciamento de projetos. Segundo PMBOK (2013), os processos de 

gerenciamento de projetos são agrupados em cinco categorias, conhecidos como grupos de 

processos de gerenciamento de projeto, que são: 

 

a) Grupo de processo de iniciação – são os processos necessários para definir um novo 

projeto ou uma nova fase de um projeto existente; 

 

b) Grupo de processo de planejamento – são os processos necessários para definir o 

escopo, custo e prazos, refinando os objetivos para alcançar o sucesso do projeto; 

 

c) Grupo de processo de execução – são os processos necessários para a execução do 

projeto a fim de atingir as especificações do mesmo; 

 

d) Grupo de processo de monitoramento e controle – são os processos necessários para 

acompanhar, revisar e regular o desempenho do projeto, identificar e remover as falhas do 

processo, como também realizar as mudanças necessárias; 

 

e) Grupo de processo de encerramento – são os processos necessários para finalizar todas 

as atividades dos processos anteriores, visando encerrar formalmente o ciclo do projeto ou 

apenas uma fase de implantação. 

 
 A Figura 2.2 descreve a utilização da compatibilização em cada grupo de processo de 

gerenciamento do projeto. 
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Figura 2.2: Utilização da Compatibilização nos grupos de processos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Apesar dos grupos de processos de gerenciamento de projetos serem apresentados 

com interfaces bem definidas na Figura 2.2, na prática eles se sobrepõem e interagem de 

forma cíclica e muitos deles são repetidos durante todo o projeto.  

 

 Não se deve confundir o ciclo de vida do projeto com os grupos de processos de 

gerenciamento de projeto, porque os grupos de processos consistem em várias atividades que 

podem ser executadas em cada etapa do projeto, e ocorrer novamente, assim como para o 

ciclo de vida do projeto como um todo. 

 

2.5.1. Compatibilização no Grupo de Processo de Iniciação 

 

 No grupo de processo de iniciação a interação entre as partes interessadas internas e 

externas é extremamente fundamental para o sucesso do projeto, como conhecer a estratégia, 

a cultura, fatores organizacionais facilitam a compatibilização do projeto nesse processo.  

 

Segundo PMBOK (2013), por meio da utilização dos ativos de processos 

organizacionais, a gestão de projetos poderá incluir informações que compatibilizarão o 

projeto e influenciarão em seu sucesso. Esses ativos de processos incluem, mas não se 

limitam aos itens seguintes, dentre outros: 
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• Planos formais e estratégicos; 

• Pesquisa de mercado e de viabilidade técnico-econômica; 

• Políticas, procedimentos e diretrizes; 

• Lições aprendidas e informações históricas; 

• Cronogramas de projetos similares; 

• Utilização de procedimentos de controle de mudanças; 

• Utilização de procedimentos de controle de riscos e outros. 

 

 Outro fator importante que deve ser observado na iniciação do projeto é a 

Tropicalização de projeto. Segundo Marques (2013), muitos projetos ou partes deles, como 

equipamentos ou até mesmo uma planta industrial, são adquiridos de outros países, porém 

muitas das vezes a importação desses modelos estrangeiros não é compatível com a realidade 

do país em que será implantado e necessita de uma adaptação aos padrões desse país.  

 

 Para aquisição dessas tecnologias devem ser observadas as particularidades da região 

de implantação do empreendimento, tais como: 

 

• Aspectos culturais, sociais e econômicos da região; 

• A aceitação da população local; 

• Leis trabalhistas e ambientais; 

• Impactos ambientais. 

 

 Segundo Marques (2013), a Tropicalização de projeto garante ainda mais segurança e 

rapidez ao processo de concepção e aprovação, evitando também possíveis pontos de conflito 

entre o que foi previsto nas plantas e a realidade encontrada no canteiro de obras ou 

exigências técnicas que precisam ser atendidas.  

 

Contudo para Araujo (2012), a adaptação de um projetos à realidade brasileira não é 

tão simples. Uma vez que a concepção arquitetônica engloba diversos fatores como 



 

16 
 

adequação à legislação, normas técnicas, sistemas construtivos, linguagem técnica de projetos 

empregada na representação e leitura de projetos, diretrizes técnicas de cada construtora, 

materiais disponíveis no mercado e fornecedores locais, entre outras peculiaridades que 

variam de região para região. Além, é claro, do processo para aprovação das plantas junto aos 

órgãos públicos locais, que conta com uma série de especificidades, que interferem 

diretamente no projeto no âmbito de escopo, custo, prazo e qualidade. Esses aspectos podem 

gerar restrições que limitam o desenvolvimento do projeto e premissas que podem gerar 

desvios no gerenciamento do projeto. 

 

 Segundo Caldas e Wood Jr. (1998) o método conhecido como Antropofagia 

Organizacional consiste na adaptação criativa para adequar a tecnologia estrangeira às 

especificidades locais da organização, tais como: 

 

• Aspectos de segurança; 

• Processo de manutenção; 

• Especificações técnica de Engenharia 

 

Nesse tipo de prática, a organização não adota cegamente, nem tampouco nega 

indiscriminadamente, modelos vindos de fora, porém relê e reinterpreta essa tecnologia, 

procurando entender seus aspectos fundamentais para atender os propósitos da realidade local.  

 

 Em resumo a Tropicalização trata das mudanças necessárias de uma tecnologia 

estrageira dentro de uma região local em que será implantado o projeto e a Antropofogia 

Organizacional trata das adequações necessárias de uma tecnologia estrageira ou nacional 

dentro da organização que será implantada 

 

 Esses métodos exigem um esforço que, muitas das vezes, podem gerar custos não 

previstos pelo projeto, como também atrasos se não forem tomadas as iniciativas necessárias 

de adaptação no momento certo, o que reforça sua utilização no processo de iniciação. 
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2.5.2.  Compatibilização no Grupo de Processo de Planejamento 

 

 Uma das maneiras de compatibilizar o projeto no processo de planejamento é por 

meio da gestão de interfaces. Nesse método as integrações das interfaces podem auxiliar no 

cumprimento dos prazos planejados, pois sua análise traz uma determinação mais correta e 

realista do que pode ser adiantado no projeto.  Nesse momento é importante que seja 

planejada toda a integração das interfaces para elaboração da engenharia, como também 

planejada a integração das interfaces externas na execução do projeto.  

 Segundo Taborda (2012) por meio de ativos organizacionais é possível planejar a 

gestão das interfaces de engenharia, tais como: 

 
• Mapa de interfaces; 

• Dicionário de interfaces; 

• Cronograma de interfaces. 

 

Taborda (2012) argumentam que é necessária a utilização de um mapa de interfaces e 

a criação de um cronograma com as relações de precedência entre os itens de interfaces, 

sendo a definição do mapa e do cronograma de interfaces, contemplando as disciplinas 

envolvidas. No mapa é importante descrever as informações que devem ser geradas criando 

um dicionário com as especificações técnicas, para que as informações sejam completas e 

compatíveis. O cronograma deve seguir a mesma lógica de um cronograma tradicional, 

constando os itens de interface distribuídos nas fases do projeto, as respectivas entregas e a 

relação de precedência entre eles. 

 

Coutinho (2012, apud BARBOSA et al, 2016, p 01) sugerem a elaboração do 

gerenciamento de interfaces no grupo de processo de planejamento, sendo como entradas: o 

mapa de Interfaces e seu dicionário, os cronogramas de interfaces e do projeto, a linha de base 

do escopo e o plano de comunicação do projeto. Como saídas têm-se: a ficha de 

acompanhamento de interfaces, as atualizações de ambos os cronogramas e a atualização do 

plano de comunicação, conforme Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Representação da Gestão de Interfaces de um projeto 
Fonte: BARBOSA, 2016 

 

Esse método contribui para que a informação seja fornecida para os itens de interface, 

indicando as relações de precedência entre cada disciplina, como também o momento em que 

deve ser fornecida para garantir o seguimento do projeto sem atrasos ou retrabalhos.  

 

 No caso de projetos que são implantados dentro de áreas operacionais existentes, 

como por exemplo, expansão da planta industrial existente ou a implantação de um novo 

produto com a implantação de novos equipamentos, é extremamente vital planejar a 

integração das interfaces externas, garantindo que o inicio de operação do novo 

empreendimento não comprometerá o funcionamento da área operacional existente.  

 

 A utilização da compatibilização se torna necessária, pois é preciso avaliar se a 

demanda existente, tais como fornecimento de energia elétrica, água e matéria prima serão 

suficientes para atender também a nova demanda. Outro aspecto importante é a interligação 

dessa nova demanda na linha existente, pois é preciso avaliar o impacto que pode ocorrer na 

interligação dessas utilidades, caso seja necessário interromper o processo operacional atual. 

  

2.5.3.  Compatibilização no Grupo de Processo de Execução 

 

 Apesar de muitos autores somente mencionem a compatibilização como a retirada de 

interferências físicas, ainda se observa vários problemas de interferência no momento de 

execução do projeto. Essa argumentação evidencia que a compatibilização é aplicada de 

forma ineficiente devido à falta de técnicas apropriadas para a identificação das interferências.  
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2.5.3.1. Engenharia 3D 

 

 Atualmente é possível a utilização da técnica da modelagem 3D como ferramenta 

fundamental para a compatibilização e o sucesso do projeto, pois identifica os componentes 

estruturais, evitando que os mesmos não ocupem o mesmo espaço e não conflitem entre si. Na 

Figura 2.4 ilustra-se o uso da ferramenta de modelagem 3D.  

 

Para o processo de compatibilização aplicando a Engenharia 3D é necessário que seja 

feita a modelagem por profissionais das diversas disciplinas envolvidas no projeto, tais como: 

mecânica, estrutura metálica, arquitetura, engenharia civil, elétrica, tubulação etc. Na Figura 

2.5 ilustra-se a modelagem de algumas disciplinas envolvidas em um projeto de edificação. 

Figura 2.4: Compatibilização por meio do uso da ferramenta de modelagem 3D 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 
 
 

  

 

 

 

 

Figura 2.5: Modelagem 3D das disciplinas de estruturas, elétrica e hidráulica de um projeto de 
edificação (da esquerda para a direita) 

Fonte: MIKALDO; SCHEER (2005) 
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 Após a modelagem é necessário que seja feita a integração entre as disciplinas, sendo 

que as interferências encontradas são repassadas para os projetistas analisarem e juntos 

chegarem a um consenso. O que facilita para cada profissional adequar os desenhos, 

corrigindo as interferências físicas identificadas no momento da compatibilização. Na Figura 

2.6 ilustra-se o processo de compatibilização aplicando a Engenharia 3D, conforme indicado 

no circulo a direita é possível identificar uma interferência física. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Compatibilização entre as disciplinas de estruturas e hidráulica 
Fonte: MIKALDO; SCHEER (2005) 

 

 Segundo Mikaldo e Scheer (2005) o uso da compatibilização por meio da ferramenta 

de modelagem 3D pode ser uma solução para eliminar as interferências físicas que ocorrerão 

durante a fase de montagem, permitindo a readequação dos projetos antes da construção. 

Evita-se, assim, desperdícios de materiais, retrabalhos e, consequentemente, reduz-se o custo 

do projeto. O desenvolvimento dos modelos 3D acontece como parte do processo para o 

dimensionamento dos projetos e a integração pode ser feita em questão de minutos. Mas para 

isso é necessário que os projetistas desenvolvam os projetos em softwares que permitam a 

integração dos modelos 3D ao final do processo. Porém para uso dessa ferramenta é 

necessário que haja um investimento em softwares de modelagem e a capacitação dos 

profissionais que irão realizar a compatibilização do projeto. 

 

 Além do uso da ferramenta 3D para a retirada de inferências físicas entre as 

disciplinas do projeto, o uso dessa ferramenta é extremamente importante para a 

compatibilização do projeto no ponto de vista da operacionalidade, manutenção e futuras 
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expansões. Como também um novo conceito do uso da Engenharia 3D simultaneamente com 

o planejamento, situação essa chamada de Engenharia 4D.  

 

2.5.3.2. Engenharia 4D: Planejamento + Engenharia 3D 

 

A Engenharia 4D é a combinação do modelo 3D com a sincronização da linha do 

tempo de um cronograma, abrangendo assim uma quarta dimensão no modelamento 

tridimensional. A gestão de um projeto com a utilização da Engenharia 4D torna as  

informações mais eficientes do que os métodos tradicionais, engenharia tradicional em 2D e o 

cronograma de avanço físico.  

 

A redução do tempo de execução e o aumento da produtividade dos profissionais e 

equipamentos envolvidos no projeto são ganhos obtidos aplicando a Engenharia 4D. Segundo 

Kowaltowiski (2011, apud Costa, 2013, p. 37), a Engenharia 4D facilita a visualização do 

processo de construção dinamicamente. Os aspectos de viabilização da construtibilidade entre 

as necessidades construtivas que serão apresentadas em 2.5.3.3. 

 

Além do uso da sincronização da Engenharia 3D com o planejamento, é possível a 

integração do custo do projeto, resultando no termo conhecido como Engenharia 5D. Segundo 

Costa (2013) a integração do modelo tridimensional com as demais tarefas gerenciais de um 

projeto deu origem a um novo termo conhecido como “CAD nD ou Engenharia nD”, que visa 

melhorar a compreensão do empreendimento e facilitar o seu gerenciamento. 

 

2.5.3.3. Viabilização da Construtibilidade 

 

 Um dos objetivos da compatibilização na gestão de projetos aplicando os conceitos da 

construtibilidade é a racionalização dos recursos no processo de execução do projeto, tais 

como ações de otimização dos recursos naturais, humanos, energéticos e financeiros 

disponíveis ao projeto. Segundo Rodriguez e Heineck (2001) a construtibilidade é definida 
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como a otimização do conhecimento e da experiência técnica no planejamento, contratação e 

execução dos projetos para atingir os objetivos globais do empreendimento.  

 

 A construtibilidade busca efetivar as ações dos intervenientes para que o projeto seja 

executado de forma organizada, nos prazos definidos e cumprindo os objetivos estabelecidos.  

Seguem algumas ações que são realizadas pelos intervenientes do projeto:  

  

• Analisar os resultados de desempenho de projetos similares já executados; 

• Analisar as soluções alternativas do projeto, distinguindo quais as características que 

trazem soluções mais efetivas; 

• Identificar as restrições de projeto (custo, prazo, escopo e qualidade); 

• Identificar as interfaces externas entre a implantação do empreendimento e as áreas 

operacionais existentes;  

• Identificar a complexidade das atividades e buscar um sequenciamento a fim de obter 

ganhos na execução.  

 

2.5.4. Compatibilização no Grupo de Processo de Monitoramento e Controle 

 

Segundo Taborda (2012), o uso de gerenciamento de interfaces no grupo de processo 

de monitoramento e controle prevê como entrada: o mapa de interfaces e seu dicionário, o 

cronograma do projeto, indicadores, gráficos, curvas de avanço e a ficha de acompanhamento 

destas interfaces e como saída: as atualizações das fichas, do cronograma, atas de reunião e 

todos os itens de controle que monitoram o desempenho do projeto. 

 

 Porém, segundo Campos (2004), muitas vezes no decorrer da fase de execução de um 

determinado projeto ocorrem situações inesperadas que são chamadas de falhas no processo 

(incompatibilidades de projeto), que são efeitos ou sintomas indesejados, causados por um 

descontrole que ocorreu em processos anteriores ou atuais e não foi identificado no tempo 

certo de se evitar perdas na fase de execução. Ocorre a falha quando o sistema ou processo 
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perde sua função em razão de desvios das condições normais, que não conduzem aos 

resultados necessários ou desejados. As falhas nos projetos são identificadas por meio dos 

fenômenos que alteram negativamente o progresso e/ou resultado planejado. 

 

Segundo Vanni, Gomes e Andery (1998), o método baseado nas ferramentas de 

revisão, particularmente conhecida como FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), ou 

simplesmente, Análise dos Modos e Efeitos das Falhas, permite o tratamento das falhas 

ocorridas no processo e correção da tendência de atraso, conforme ilustrado na Figura 2.7.  

Figura 2.7: Previsibilidade do processo com a ocorrência de falha e seu tratamento 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

Portanto, a compatibilização do projeto no processo de monitoramento e controle está, 

intrinsecamente, relacionada com o tratamento de falhas dos processos antecedentes e atuais, 

pois é preciso eliminar os sintomas das falhas, identificar as causas raízes e evitar sua 

reincidência no processo atual ou em novos projetos por meio do uso das ferramentas de 

qualidade (WERKEMA, 1996), conforme ilustrado na Figura 2.8.  
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Figura 2.8: Passos do tratamento de falhas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

No item seguinte é apresentado o método de tratamento de falhas com a utilização de 

algumas das ferramentas de qualidade, sendo que essas ferramentas podem variar de acordo 

com a maturidade da equipe de projeto, como também com a complexidade da falha. 

 

2.5.4.1. Tratamento de Falhas  

 

a) Identificação e Remoção 

 

A identificação das falhas pode ser realizada pelos sentidos (visão, audição, olfato e 

tato) das pessoas envolvidas diretamente na execução, garantindo assim uma rápida 

identificação e evitando maiores perdas no processo de gestão do projeto (Campos, 2004). 

Outra forma de identificação das falhas na fase de execução é por meio de indicadores 

determinados na fase de planejamento que podem ser avaliados no decorrer da execução do 

projeto. 

 

A identificação de uma falha na fase de execução é primordial para a remoção de seu 

sintoma, priorização, busca das causas raízes e eliminação da probabilidade de recorrência. 
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b) Priorização 

 

 Após a identificação e remoção do sintoma é necessário realizar uma priorização das 

falhas em que o esforço de análise seja compensado, tendo como objetivo a racionalização 

das falhas a serem tratadas. As falhas podem ser priorizadas pela sua frequência ou pelo seu 

impacto, conforme ilustrado na Figura 2.9. 

Figura 2.9: Priorização das falhas que serão tratadas, segundo a curva ABC 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

c) Análise das Causas 

 

 Para um tratamento de falha eficaz é necessária uma investigação criteriosa de todas 

as causas possíveis, identificando as causas principais, cuja retirada eliminará a possibilidade 

de reincidência no processo. 

 

  Existem várias ferramentas para a identificação das causas raízes, sendo a árvore dos 

Por quês uma das mais empregadas para a investigação, devido à sua facilidade de aplicação. 

Para sua construção é usada a técnica de se perguntar sucessivamente por que acontece esse 

resultado, e depois por que ocorre essa causa, e depois a causa da causa, até se esgotarem 

todas as possibilidades ou pelo menos até o quinto nível do Por quê, para se tratar as causas 

raízes. Na Figura 2.10 está mostrado esquematicamente o método utilizado. 
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Figura 2.10: Representação esquemática da árvore dos Por quês 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

d) Plano de Ação 

 

 Após a identificação das causas raízes é necessário que sejam adotadas medidas para 

bloqueio das mesmas. Para auxiliar o planejamento das ações é utilizado um plano de ação, 

também conhecido como 5W2H, que é constituído de sete perguntas proveniente do inglês: 

What, Why, How, Who, Where, When e How much. Segue quadro definindo os componentes 

do plano de ação, 5W2H, como pode ser visto na Figura 2.11. 

Figura 2.11: Componentes do plano de ação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

e) Verificação 

 

Com a execução do plano de ação é necessário verificar se as ações propostas foram 

executadas e a sua eficácia de bloqueio por meio de constatações de não reincidência das 

falhas ou da redução das perdas. Caso ocorra um desvio dos resultados desejado, é importante 

verificar se as ações que foram propostas tratam realmente das causas raízes e/ou são capazes 

de eliminá-las, retornando ao planejamento do plano de ação caso seja necessário. 

Componentes do plano de ação  
Componente Descrição  

– Descrever qual ação a ser realizada. 

– Gerar hipóteses relacionadas a cada ação. 

– Definir os procedimentos que precisam ser feitas. 

– Identificar os responsáveis pela ação. 

– Definir o local que a ação será desenvolvida. 

– Definir os prazos para cada ação. 

– Definir os custos para execução. 

� O que? 

� Por quê? 

� Como? 

� Quem? 

� Onde? 

� Quando? 

� Quanto? 
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2.5.5. Compatibilização no Grupo de Processo de Encerramento 

 

 As aplicações das lições aprendidas no projeto atual e nos novos projetos são bastante 

eficazes para a compatibilização. No processo de encerramento é extremamente importante 

que sejam consolidadas essas lições aprendidas e a verificação da reação que o 

empreendimento está causando às partes interessadas, garantindo que o projeto atenda às 

necessidades do cliente final, por meio de investigação das tendências, ameaças, 

oportunidades, pontos fortes e fracos. 

 

 Uma das formas de se verificar como está o andamento do projeto é por meio de 

avaliações entre os clientes e as partes interessadas. Conforme já mencionado no item 2.5, os 

processos de gerenciamento se sobrepõem e interagem de forma cíclica e podem repetir 

durante todo o projeto, devendo existir dessa forma avaliações parciais durante o 

desenvolvimento do projeto. 

 

 Segundo PMBOK (2013), após os resultados de todo controle e monitoramento do 

projeto e das avaliações realizadas, serão necessárias ações que consolidem o sucesso do 

projeto. Essas ações incluem, mas não se limitam a:  

 
• Elaborar um relatório, constatando as falhas, suas causas principais e suas respectivas 

soluções; 

• Elaborar ou revisar padrões; 

• Atualizar e revisar indicadores; 

• Elaborar lista de verificação de pendências; 

• Elaborar revisões dos desenhos conforme o projeto foi construído ou As Built; 

• Elaborar de relatório final; 

• Alimentar banco de dados de lições aprendidas. 
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3. O USO DA TI 

 

O uso da Tecnologia da Informação (TI) torna-se extremamente necessário na gestão 

de projetos para a aplicação da metodologia das dimensões da compatibilização, pois, por 

meio de softwares específicos é possível armazenar, processar, centralizar e distribuir as 

informações de todo o ciclo de vida do projeto. Segundo Costa (2013), a TI é utilizada para 

criar, armazenar, trocar e usar informações em seus diversos formatos, tais como dados 

corporativos, áudio, imagem, vídeo, gráficos, desenhos etc. 

 

De acordo com Mikaldo (2006) o uso da TI faz com que as ferramentas de tecnologia, 

tais como extranet (websites para gerenciamento de projetos entre profissionais de diversas 

empresas que compartilham um objetivo comum), softwares tridimensionais, alinhadas com 

as técnicas de gestão, sejam essenciais para a competividade e produtividade, aumentando a 

eficiência da gestão de projetos e rapidez na integração dos participantes de cada área. 

 

Portanto o uso da TI vai muito além da representação gráfica do projeto, pois desde a 

etapa de iniciação alguns softwares são essenciais para a integração do projeto por meio de 

banco de dados, cronogramas similares, tabelas de quantitativos, gráficos de 

acompanhamentos, até o seu encerramento com as lições aprendidas e relatórios finais. Sendo 

a tecnologia BIM (Building Information Modeling) protagonista para a compatibilização em 

todo o ciclo de vida do projeto, conforme mostrado na Figura 3.1 (DISPENZA, 2010).  

Figura 3.1: Uso da tecnologia BIM no ciclo de vida do projeto 
Fonte: DISPENZA (2010) 
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3.1. Softwares para Compatibilização 

 

Segundo Costa (2013), o conceito BIM (Building Information Modeling) ou, como é 

conhecida nacionalmente, Modelagem de Informação da Construção, mostra-se muito 

eficiente na busca de maior compatibilidade dos processos. Esse conceito utiliza a 

parametrização dos elementos da edificação, partindo de um modelo tridimensional executado 

a partir de parâmetros comuns, no qual a modificação de uma peça dentro de um contexto 

modifica as demais automaticamente, ao contrário de como são realizados nos projetos em 

2D. No conceito BIM ocorre automaticamente uma geração de documentos projetuais, como 

relatórios gráficos, incluindo plantas, cortes e fachadas, e/ou relatórios textuais que citam as 

listas dos elementos ou áreas quantitativas de materiais. 

 

 O conceito, inicialmente estudado por Eastman (2008, apud Costa, 2013, p. 15), foi 

transformado em metodologia por meio de softwares derivados do conhecido sistema CAD 

(Computer Aided Design), criando uma nova forma de gerenciar e oferecendo aos 

profissionais da área de projeto uma alternativa aos métodos tradicionais de compatibilização. 

 

Segundo Gonçalves Jr. (2016) a tecnologia de modelagem de informações BIM, 

aplicada à rotina dos projetistas, trabalha com elementos paramétricos, sendo sistemas 

especializados que mostram propriedades dos chamados objetos inteligentes ou objetos 

paramétricos. Além da forma de projetar com representações gráficas, inclui também todos os 

dados indispensáveis aos desenhos e também à análise construtiva, às etapas de trabalhos e 

aos prazos de execução. Permitem, ainda, as atividades como viabilização da 

construtibilidade, estimativas de custos e simulações, tais como operacionabilidade, 

manutenibilidade e segurança. 

 

Os softwares devem comunicar uns com os outros sem a perda de informação, por 

meio do formato IFC (Industry Foundation Classes), um formato de arquivo de dados de 

linguagem comum, utilizada para a troca entre modelos de diversos fabricantes. Isso permite a 

personalização de regras de compatibilização, por meio da criação de filtros de análise de 
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interferências e gerar relatórios com imagens, havendo, porém, alguns softwares que analisam 

somente a geometria e, com isso, o projetista não consegue uma compatibilização completa e 

segura.  

 

Segundo Rosso (2011) para compatibilizar arquivos 3D vindos de softwares diferentes 

é necessária a utilização de softwares de detecção de interferências (clash-detection) que 

permite abrir vários formatos de arquivos. A seguir são apresentados alguns softwares 

focados na análise de interferências: 

 

• Naviswork: com esse software é possível importar arquivos e fazer a análise de 

interferências por meio de objetivos animados. A checagem é automática e o programa 

tem uma função de coordenação, que gerencia e controla as interferências até a solução 

desses conflitos. São gerados relatórios com os resultados de testes de conflitos e é 

possível compartilhar esses cenários com outros usuários e guardar as informações para 

utilizar em projetos semelhantes. 

 

• Solibri : esse software é considerado um verificador de modelos. Ele possui funções mais 

sofisticadas, pois permite criar regras mais detalhadas e personalizar filtros para que o 

sistema faça diversas detecções, tais como: rotas de fuga, acessibilidade, modelo contra os 

parâmetros do programa de necessidades, atendimento de normas. Além disso, o Solibri 

também importa modelos, faz checagens, gera relatórios e quantitativos. 

 

• QiBuilder: é uma plataforma que consiste na base de CAD que integra os projetos de 

instalações hidrossanitárias, elétricas e de alvenaria estrutural, em um único ambiente, 

utilizando novas tecnologias e ferramentas na web, podendo trabalhar em uma plataforma 

integrada a diversas disciplinas, permitindo desenhos 2D e 3D. 

 

• Microstation Bentley: é uma plataforma de software para projetos de arquitetura, 

engenharia, construção e operação, desenvolvido pela Bentley Systems Incorporated. 

Possui suporte para formato IFC e faz parte de uma extensa plataforma que inclui 

softwares específicos para estrutura, instalações e modelagem de elementos complexos.
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4. ESTUDO DE CASO 

 

Para esse estudo de caso foi escolhida uma edificação industrial do prédio de 

laminação de chapas grossas de uma empresa siderúrgica localizada na região sudeste, sendo 

essa edificação a segunda fase de implantação da linha de laminação de produtos planos. 

Primeiramente é necessário descrever o empreendimento como um todo para que se entendam 

melhor quais influências afetaram na decisão da escolha desse objeto de estudo.  

 

A usina siderúrgica produz atualmente 4,5 milhões de toneladas de aço por ano, sendo 

sua produção anual dividida em perfis estruturais, fio-máquina, blocos, tarugos e placas. Após 

vários estudos, foi definida a implantação de uma nova linha de produtos na empresa, sendo 

essa nova linha chamada de Linha de Laminação de Produtos Planos com a utilização de 

placas como matéria prima para fabricação de bobinas de tiras a quente e chapas grossas.      

A máquina de lingotamento contínuo produz 1,5 milhões de toneladas de placas por ano, 

sendo que parte dessa produção alimenta a nova linha de laminação.  

 

A implantação da nova linha de laminação de produtos planos, realizada em 2010, foi 

divida em três fases: 

 

• Fase I – Laminador de bobinas de tiras a quente (Steckel Mill); 

• Fase II – Laminador de Chapas Grossas (Plate Mill); 

• Fase III – Aumento de produção de Chapas Grossas + Steckel, nova laminação a frio e 

linha de galvanização. 

 

Na Figura 4.1 mostra-se esquematicamente o layout de toda a linha de laminação de 

produtos planos, sendo o laminador de bobinas de tiras a quente responsável por uma 

produção nominal de aproximadamente de 770.000 t/ano, identificado como Fase I (Steckel 

Mill)  e o laminador de chapas grossas responsável por uma produção nominal de 

aproximadamente 1.200.000 t/ano, identificado como Fase II (Plate Mill). Na Figura 4.2 
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mostra-se o layout do prédio industrial da linha de laminação de chapas grossas (Plate Mill), 

sendo a área em vermelho a Fase II de implantação e as áreas em azul a Fase III de ampliação 

futura. 

 

Figura 4.1: Esquema da planta chave de implantação da laminação de produtos planos 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

 

Figura 4.2: Planta do prédio do laminador de Chapas Grossas 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

O motivo da escolha do edifício industrial do laminador de chapa grossas, Fase II, é a 

possibilidade de comparação com o edifício industrial do laminador de tiras a quente, Fase I, 

como também a evidência de maior uso da compatibilização durante todo o ciclo de vida do 

projeto na Fase II de implantação. 

Antes de ser evidenciada a utilização da compatibilização por meio dos cinco grupos 

de processo, são apresentadas características do edifício no próximo item para melhor 

entendimento do estudo de caso. 
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4.1 Edifício Industrial 

 

 O edifício industrial da linha de laminação de chapas grossas consiste em uma área de 

construção de 61.540,0 m2 e uma área de ampliação futura de 26.050,0 m2. O pé-direito 

considerado para o prédio foi de 20 metros a partir do piso acabado e um peso total de 

aproximadamente 10.172,48 toneladas de estruturas metálicas como pode ser visto na Figura 

4.3. Esse prédio está implantado no município de Ouro Branco, no estado de Minas Gerais. 

Figura 4.3: Visão parcial do edifício industrial da linha de laminação de planos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.1. Cobertura 

 

Para todo o empreendimento foi considerada cobertura com inclinação de 2,86º (5%), 

constituída por telha metálica trapezoidal com altura 40mm e espessura 0,8 mm, com 16,66% 

da área de cobertura sendo constituída por telha translúcida trapezoidal 40, em policarbonato, 

com espessura de 1,2 mm; sendo as mesmas, fixadas em terças compostas por perfil tipo U 

enrijecido de chapa dobrada, convenientemente contraventadas por perfis laminados tipo 

cantoneira (barra rígida) e ferro redondo (correntes), apoiadas nos banzos superiores de 

tesouras vencendo vãos de no máximo 6,0 m, sendo projetadas para tanto, tesouras 

intermediárias, conforme mostrado na Figura 4.4 

. 



 

34 
 

Figura 4.4: Cobertura constituída por telha metálica trapezoidal e com 16,66% da área de cobertura 
sendo constituída por telha translúcida trapezoidal 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

4.1.2. Fechamento lateral 

 

Para o fechamento lateral foi constituído por telha metálica trapezoidal com altura 40 

mm e espessura 0,8 mm e com 16,66% da área de tapamento sendo constituída por telha 

translúcida trapezoidal 40, em policarbonato e com espessura de 1,2 mm, conforme mostrado 

na Figura 4.5. 

Figura 4.5: Fechamento lateral do prédio industrial 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.3. Estruturas Metálicas 

 

As tesouras dos pórticos principais, por sua vez, são constituídas por banzos paralelos 

e banzo inferior horizontal, compostos por perfis laminados tipo W, com diagonais e 

montantes compostos por perfis laminados, tipo dupla cantoneira com ligações parafusadas e 

são rigidamente conectadas por ligações parafusadas, às colunas superiores (baionetas), que 

por sua vez são compostas por perfis laminados tipo H e/ou perfis tipo I soldados. 

 

O banzo superior das tesouras é estabilizado contra esforços de compressão por 

sistema de contraventamento horizontal composto por escoras constituídas pelas terças e 

diagonais constituídas por cantoneiras laminadas pré-tensionadas trabalhando à tração, sendo 

o banzo inferior, por sua vez, é estabilizado contra esforços de compressão por meio de mãos 

francesas, compostas por perfis laminados tipo cantoneira, conforme mostrado na Figura 4.6. 

Figura 4.6: Conjunto de tesoura com terças de cobertura 

Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
 

As tesouras intermediárias são constituídas por banzos paralelos e banzo inferior 

horizontal, compostos por perfis laminados tipo W, e perfis laminados tipo dupla cantoneira 

nas diagonais e montantes com ligações parafusadas apoiadas em vigas-mestras; sendo as 

vigas-mestras constituídas por treliças de banzos compostos por perfis laminados tipo H, 

diagonais e montantes compostas por perfis laminados tipo dupla cantoneira.  



 

36 
 

4.1.4. Vigas de rolamento 

 

As vigas de rolamento são bi-apoiadas e possuem, para absorção dos esforços de 

frenagem transversais, provindos das pontes rolantes, treliças de contenção nas mesas 

superior e inferior, constituída por perfis laminados, tipo dupla cantoneira nas diagonais, 

montantes e perfis laminados tipo WT nos banzos, conforme ilustrado na Figura 4.7.  

 

Ao longo das vigas de rolamento são previstos passadiços com largura de 800mm, 

exceto na região das baionetas, onde os mesmos possuem 600mm, sendo compostos por piso 

em chapa xadrez, fixados a vigas compostas por perfis laminados tipo U, apoiados por 

ligações parafusadas sobre as treliças de contenção das mesas superiores. 

  

Para prevenir a queda de operadores existem guarda corpos fixos nas extremidades 

externas e internas à viga de rolamento, com portinholas de acesso às pontes rolantes na 

extremidade interna dos mesmos, sendo as mesmas localizadas a cada largura de ponte 

rolante, em todo o comprimento das naves. 

 

Figura 4.7: Viga de rolamento biapoiadas com passadiços 800 mm de largura 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Junto aos oitões foram colocados passadiços de interconexão das passarelas ao redor 

das vigas de rolamento compostos por piso em chapa xadrez, fixados a vigas compostas por 

perfis laminados tipo U, apoiados através de ligações parafusadas sobre treliças horizontais 

compostas por perfis laminados tipo W ou H nos banzos e dupla cantoneira nas diagonais e 

montantes.  

 

Para prevenir a queda de operadores previu-se guarda corpos fixos nas extremidades 

externas e internas. Essas treliças horizontais, por sua vez, são apoiadas nas colunas de vento 

e do prédio principal. 

 

Para apoio das vigas de rolamento foram previstas colunas inferiores treliçadas 

compostas por banzos em perfis laminados tipo W ou H e/ou perfis tipo I soldado. As 

diagonais e os montantes são compostas por perfis laminados, tipo dupla cantoneira, com 

distância entre os eixos dos banzos de 3,0 m. 

 

Para dimensionamento dos pórticos, bem como das estruturas da edificação, foram 

consideradas pontes rolantes agindo simultaneamente em naves diferentes e, conforme 

orientação das normas, citadas em 4.1.7, as pontes foram consideradas no dimensionamento 

das estruturas metálicas.  

  

4.1.5. Longarinas 

 

As longarinas apoiam-se nas colunas da edificação principal vencendo vão máximo de 

6,0 m, tendo sido projetadas para tanto, colunas de vento frontais e laterais ao prédio; 

constituídas por perfis laminados tipo W e/ou HP fixadas diretamente ao piso, exceto em 

pontos de interferência com portões, onde treliças são previstas a partir das elevações livres 

de interferências.  

A estabilidade global da estrutura no sentido transversal é garantida pelas colunas 

treliçadas inferiores e o aporticamento das baionetas com as tesouras. No plano longitudinal a 

estabilidade é garantida por contraventamento longitudinal, conforme Figura 4.8. 
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Figuras 4.8: Contraventamento longitudinal para garantir estabilidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foram consideradas, em colunas alternadas, fixadas as baionetas, plataformas para 

suporte e manutenção dos equipamentos de iluminação do prédio, constituída por piso em 

chapa xadrez, fixados em vigas compostas por perfis laminados. Para manutenção dos 

equipamentos de iluminação foram colocadas escadas tipo marinheiro ligando os passadiços 

de manutenção dos trilhos das pontes rolantes às plataformas de iluminação. 

  

4.1.6. Drenagem 

 

Foram consideradas ainda, onde necessário, calhas passadiço, com inclinação de 0,5% 

e largura mínima de 800mm, para operações de manutenção e limpeza da mesma e da 

cobertura. Para prevenir a queda de operadores previu-se guarda-corpo longitudinalmente à 

extremidade da calha. 

 

Para drenagem das calhas foram colocados tubos de queda da calha até o nível +0,00, 

composto por Φ10” SCH 40. Foram previstos ainda, linhas de vida, longitudinalmente aos 

passadiços, calhas e cumeeiras dos prédios. 
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Na Tabela 2 apresenta-se a relação dos elementos que constituem o edifício industrial. 

Tabela 2: Relação dos elementos que constituem o edifício industrial. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Colunas do prédio Peso (ton) % 
BAIONETAS 222,95 2,2% 
COLUNAS TRELIÇADAS INFERIORES 726,37 7,1% 
CONTRAVENTAMENTO LONGITUDINAL VERTICAL 731,56 7,2% 
PLACAS DE BASE e ENRIJECEDORES 206,26 2,0% 
TOTAL 1.887,14 18,6% 

Vigas de Rolamento Peso (ton) % 
CHAPAS DE DESGASTE 31,8 0,3% 
TRELIÇAS DE CONTENÇÃO 755,1 7,4% 
VIGAS DE ROLAMENTO e ENRIJECEDORES 2.442,33 24,0% 
TOTAL 3.229,23 31,7% 

Estrutura Metálica (Cobertura) Peso (ton) % 
MÃO FRANCESA 238,04 2,3% 
TERÇAS DE TRAVAMENTO 61,08 0,6% 
TERÇAS TÍPICAS 349,4 3,4% 
TESOURAS INTERMEDIÁRIAS 533,1 5,2% 
TESOURAS PRINCIPAIS 333,73 3,3% 
TESOURAS TRAVAMENTO DAS TERÇAS 54,25 0,5% 
TRAVAMENTO COBERTURA 61,5 0,6% 
VIGA-MESTRA/ESCORA DO BEIRAL 387,66 3,8% 
TOTAL 2.018,76 19,8% 

Estrutura Metálica (Tapamento Lateral) Peso (ton) % 
COLUNAS DE VENTO 161,05 1,6% 
LONGARINA 175,34 1,7% 
PLACAS DE BASE COLUNAS DE VENTO 11,56 0,1% 
TRAVAMENTO LONGARINAS 20,84 0,2% 
TOTAL 368,79 3,6% 

Escadas e Plataformas Peso (ton) % 
ESCADAS 109,34 1,1% 
ESCADAS DE ACESSO A PLATAFORMA DE VISITA 24,75 0,2% 
ESCADAS MARINHEIRO DE INTERLIGAÇÃO  13,48 0,1% 
ESTRUTURA SUPORTE DA PLATAFORMA DE VISITA 156,35 1,5% 
ESTRUTURA SUPORTE DA PLATAFORMA DO OITÃO 61,29 0,6% 
MONOVIAS 772,08 7,6% 
PASSADIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TRILHOS DAS PONTES 
ROLANTES 

626,28 6,2% 

PLACA DE BASE DAS ESCADAS 4,16 0,0% 
PLATAFORMA DE VISITA 74,21 0,7% 
PLATAFORMA DO OITÃO 63,98 0,6% 
PLATAFORMAS DE ILUMINAÇÃO 136,81 1,3% 
TOTAL  2.042,73 20,1% 

Drenagem Peso (ton) % 
CALHAS E TUBOS DE QUEDA 603,82 5,9% 
SUPORTES TUBO DE QUEDA 22,01 0,2% 
TOTAL  625,83 6,2% 
TOTAL GERAL EDIFICAÇÃO 10.172,48 100% 
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4.1.7. Normas utilizadas 

 

As normas aplicadas pela empresa de engenharia para o cálculo e execução da 

estrutura da edificação foram as seguintes: 

 

• AISC - American Institute of Steel Construccion / LRFD / 2005 (AISC, 2005); 

• AISI - American Iron and Steel Institute / LRFD / 2001 (AISC, 2001); 

• ASCE 7 - Minimum Design Loads for Buildings and other Structures / 2005 (ASCE, 

2005); 

• NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações / 1988 (ABNT, 1988); 

• AISE Technical Report nº 13 / 2003 (AISE, 2003); 

• AWS - American Welding Society (AWS, 2002); 

• NBR 6120- Cargas para o cálculo de Edificações / 1980 (ABNT, 1980); 

• AISC - Design Guide Series 7 - Industrial Buildings - Roofs to anchor bolts, 2ª Edição 

(AISC, 2004); 

• AISC - Design Guide Series 3 - Serviceability Design Considerations (AISC, 2003); 

• NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Aço em Edifícios / 2008 (ABNT, 2008). 

 

4.1.8. Carga Permanente  

 

Para o dimensionamento das estruturas foram considerados como carga permanente os 

seguintes itens:  

 

• Telha trapezoidal espessura 0,8 mm - 8,0 kgf/m2; 

• Telha trapezoidal espessura 0,65 mm - 6,5 kgf/m2; 

• Peso Chapa Xadrez - 44,6 kgf/m2 e 59 kgf/m2. 
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4.1.9. Sobrecarga  

 

Para o calculo das sobrecargas foram considerados os seguintes parâmetros: 

 

• Cobertura - 50 kgf/m2; 

• Passadiços ao longo das vigas de rolamento - 300 kgf/m2; 

• Plataforma de Visita - 300 kgf/m2; 

• Escadas - 300 kgf/m2;  

• Calhas - 300 kgf/m2. 

 

4.1.10. Vento  

 

As forças devido a influência do vento em edificações adotadas foram conforme 

norma  NBR 6123 (ABNT, 1988), sendo: 

 

• Velocidade Básica V0 = 38m/s; 

• S2 = categoria IV Classe C. 

 

4.1.11. Fadiga 

 

As condições de carregamento adotadas para o dimensionamento da edificação foi de 

1.500.000 ciclos, conforme norma NBR 8800 (ABNT, 2008). 

 

4.1.12. Impacto Vertical 

 

Devido à existência de pontes rolantes na edificação foi adotado o impacto de cargas 

verticais de 25% devido às pontes e 10% devido às monovigas. 
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4.1.13. Sistema de Aterramento e SPDA 

 

O sistema de aterramento consiste em se criar um campo de proteção em torno do 

prédio por meio de cabos condutores enterrados a 600 mm de profundidade, interligados à 

estrutura com cabo de cobre nu, para garantir a continuidade elétrica do galpão.  

 

 A malha de aterramento é constituída por condutor de cobre nu têmpera meio dura de 

seção circular 95 mm²/cu, e será interligada em dois pontos extremos do prédio a malha da 

usina, com o uso de condutor de cobre nu têmpera meio dura de seção circular de 120 mm², 

bem como a todos os blocos de fundações (as armaduras dos blocos e fundações). Nesses 

blocos, insertes metálicos permitirão a interligação da malha às armaduras. 

 

 Também desse ponto sairão cabos para aterramento do pé da coluna e de uma barra 

equipotencial em cobre, equipada com parafusos para ligação das partes metálicas de 

equipamentos e máquinas no prédio. As colunas serão interligadas por meio da colocação de 

uma haste de aterramento coluna sim, coluna não, sendo que as colunas que não receberem 

haste, receberão um afloramento interligado por solda exotérmica à malha com a utilização de 

condutor de cobre nu têmpera meio dura de seção circular 95,00 mm²/cu. 

 

 Todas as sapatas das colunas metálicas serão interligadas a essa  malha com 

condutores de cobre nu têmpera meio dura de seção circular 95,00 mm²/cu, com terminal tipo 

compressão fixados na estrutura com parafusos, porcas e arruelas de pressão.  
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5. ANÁLISE DA COMPATIBILIZAÇÃO NOS GRUPOS DE 

PROCESSO 

 

Por meio dos grupos de processo, foram analisadas as dimensões da compatibilização 

no edifício industrial do Plate Mill durante todo o seu ciclo de vida. Foram tomadas ações 

desde a etapa inicial até o seu encerramento, reafirmando que a compatibilização vai além da 

dimensão da “construtibilidade”. Sendo os principais intervenientes do projeto constituídos 

pelo gerente de projeto, coordenador de engenharia e coordenador de construção e montagem, 

compatibilizador (responsável pela interface entre equipe de projeto e contratada) e empresa 

contratada para engenharia, fabricação e montagem do edifício indústrial.  

 

5.1.  Verificação da compatibilização no grupo de processo de iniciação 

 

Conforme descrito no item 2.5, a metodologia das dimensões da compatibilização 

começa a influenciar o projeto desde a sua concepção inicial. Nesse estudo, verifica-se que, 

por meio da utilização dos ativos de processos organizacionais, a gestão de projetos incluiu 

informações que influenciaram o projeto do edifício industrial ainda nessa etapa.  

 

A utilização do ativo organizacional de lições aprendidas da implantação da Fase I da 

linha de laminação de bobinas de tiras a quente foi muito importante para essa etapa de 

iniciação do projeto, pois resultou em uma redução considerável no peso da edificação, sendo 

o peso da edificação do prédio do laminador de chapas grossas 30% menor do que a da 

edificação do prédio de tiras a quente, pois foi explorada a utilização de perfis leves com a 

fixação por meio de parafusos, diferentemente do edifício de tiras a quente que explorou a 

utilização de perfis pesados com a fixação por meio de solda. Considerando em termos 

relativos de kg/m² os ganhos foram ainda maiores, pois o edifício industrial de chapas grossas 

além de possuir um peso de 30% menor, também tem uma área de 12% maior do que a área 

do edifício industrial de tiras a quente, sendo 165,3kg/m² do Chapas Grossas contra 

263,6kg/m² do Tiras a Quente, resultando em um ganho de 37% em kg/m². 
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Outra característica muito importante adotada na etapa de iniciação do projeto foi a 

decisão de contratação de uma única empresa responsável pela engenharia, fabricação e 

montagem. Diferentemente do ocorrido no prédio do Steckel Mill foi contratado um consorcio 

entre três empresas que foram responsáveis pela execução do projeto. Contudo a integração 

não foi muito bem aplicada, resultando em atrasos no fornecimento de cada empresa em 

questão, o que gerou mudanças no prazo de execução de mais de 35%, como também 

aumento no custo de implantação do prédio da Fase I. 

 

Para o projeto em questão não foi adotado o termo conhecido como “Tropicalização”, 

segundo Marques (2013) e Araujo (2012), mencionado no item 2.5, pois se trata de uma 

aquisição nacional. Contudo para o termo conhecido como Antropofagia organizacional, 

segundo Caldas e Wood Jr. (1998), foi usado nesse estudo de caso um termo bastante similar, 

sendo chamado de Requisitos Mínimos de Engenharia, que consiste em documentos que 

apresentam o mínimo necessário de adaptação que as tecnologias estrangeiras e/ou nacionais 

precisam ter para atender a realidade organizacional, cultural, socioeconômica, leis 

ambientais e trabalhistas da região em que o projeto será implantado, como também 

necessidades de adaptação técnicas para atender objetivos operacionais, de manutenção e a 

capacidade de produção requerida do projeto. Segue a relação dos requisitos mínimos de 

engenharia adotados: 

 

• Requisitos Mínimos de Engenharia – Estruturas de concreto e fundações; 

• Requisitos Mínimos de Engenharia – Estruturas metálicas; 

• Requisitos Mínimos de Engenharia – Sistema de Aterramento e Sistema de Proteção 

Contra Descarga Atmosférica; 

• Requisitos Mínimos de Engenharia – Iluminação; 

• Requisitos Mínimos de Engenharia – Instalações Elétricas; 

• Requisitos Mínimos de Engenharia – Pintura; 

• Requisitos Mínimos de Engenharia – Escadas e passarelas. 
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5.2.  Verificação da compatibilização no grupo de processo de planejamento 

 

De acordo com o item 2.5.2, na etapa de planejamento o uso da compatibilização foi 

permitido o cumprimento dos prazos planejados e até mesmo a possibilidade de redução de 

alguns prazos de projeto, por meio da ferramenta da gestão de interfaces como uma das 

dimensões da compatibilização, o que propiciou a utilização das interdependências das 

atividades planejadas e a integração entre as disciplinas do projeto para elaboração da 

engenharia, bem como a integração das interfaces para a execução do projeto.  

 

Para a elaboração da gestão de interfaces desse estudo de caso, foi necessária a divisão 

da planta do laminador de chapas grossas em blocos, com o objetivo de facilitar o uso da 

gestão de interfaces na etapa de planejamento, sendo possível a definição das atividades mais 

realistas, a otimização dos recursos previstos entre as interfaces e a determinação do melhor 

momento para serem utilizadas com o intuito de garantir o seguimento do projeto sem atrasos 

ou retrabalhos (Figura 5.1). 

Figura 5.1: Esquema de divisão de blocos do laminador de Chapas Grossas 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

De acordo com a Figura 5.1 a planta do laminador de chapas grossas foi divido em 4 

blocos, sendo o Bloco 700 compreendido entre os eixos 36 e 39 e com peso de 1.467,72 

toneladas, o Bloco 800 compreendido entre os eixos 40 e 49 e com peso de 2.628,32 

toneladas, o Bloco 900 compreendido entre os eixos 50 e 60 e com peso de 3.111,30 

toneladas e o Bloco 1000 compreendido entre os eixos 61 e 64 e com peso de 2.965,14 

toneladas. 
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Para a execução dos blocos foi definido um prazo total de 12 meses, sendo que nos 

três primeiros meses foram realizados o planejamento, detalhamento de engenharia e a 

sequencia de fornecimento. Para os nove meses restantes foram definidos o sequenciamento 

das atividades de execução com as interfaces envolvidas e o fornecimento parcial das 

estruturas metálicas.  

 

O fornecimento das estruturas foi planejado para ser entregue com todos os elementos 

estruturais de cada bloco, sendo colunas, vigas, terças, treliças, telhas, tirantes, parafusos, 

chapas de piso, chapas de ligação e demais acessórios, conforme pode ser visto na Tabela 3. 

Para o bloco 700, o fornecimento foi planejado durante o segundo e terceiro mês de execução, 

com antecedência de no mínimo uma semana do inicio da montagem. Para o bloco 800, o 

fornecimento das estruturas foi planejado até o quarto mês de execução. Para o bloco 900, o 

fornecimento foi planejado até o sexto mês de execução. Finalmente para o bloco 1000, o 

fornecimento foi planejado até a primeira semana do nono mês de execução. 

 

Tabela 3: Planejamento do fornecimento das estruturas metálicas do prédio industrial por blocos que 
iniciou em fevereiro de 2014. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A estratégia do fornecimento parcial, conforme mostrado na Tabela 3, foi 

extremamente vantajosa, pois foi possível antecipar o inicio da execução da montagem, como 

também otimizar a utilização dos locais de armazenamento das estruturas próximo ao local da 
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obra, redução nos custos de diligenciamento, logística e equipamentos. Outro ganho 

importante foi na execução das obras civis, sendo as entregas parciais por blocos com 

somente a execução das bases do prédio e as escavações para nivelamento do piso interno, 

sendo que em alguns casos foi necessário escavações até o nível -6,0 m para o piso interno 

dos blocos. 

 

Para a montagem foi planejado iniciar pelas colunas paralelamente com seus 

respectivos elementos estabilizadores. Posteriormente, foram planejados os trabalhos de 

montagem das vigas de rolamento, sendo realizado o alinhamento, nivelamento e 

torqueamento. Nos meses seguintes foi realizada a montagem dos fechamentos laterais, 

coberturas, eletrodutos, cabos, painéis, barramentos e demais partes elétricas. Finalmente, 

foram sendo liberados dessa forma os blocos, para que as obras civis iniciassem os trabalhos 

de fundações dos equipamentos mecânicos. 

 

Para o bloco 700, conforme observado na Figura 5.2, a montagem foi realizada pelas 

áreas externas devido às escavações internas do piso, sendo iniciada no terceiro mês e 

finalizada no quinto mês de execução. 

Figura 5.2: Planejamento do esquema de montagem do bloco 700 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Para o bloco 800, conforme observado na Figura 5.3, a montagem foi realizada em 

duas etapas, sendo a primeira nave realizada internamente e a segunda nave pela área externa 
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devido às escavações internas do piso, sendo a montagem iniciada no quinto mês e finalizada 

no sétimo mês de execução. 

 

Figura 5.3: Planejamento do esquema de montagem do bloco 800 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Para o bloco 900, conforme observado na Figura 5.4, a montagem foi realizada pelas 

áreas externas devido às escavações internas do piso, sendo iniciada no sétimo mês e 

finalizada no nono mês de execução. 

 

Figura 5.4: Planejamento do esquema de montagem do bloco 900 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Para o bloco 1000, conforme observado na Figura 5.5, assim como o planejamento do 

bloco 800, a montagem foi realizada em duas etapas, sendo a primeira e segunda nave 

realizada internamente e somente a terceira nave pela área externa do bloco, conforme Figura 

5.6, tendo sido a montagem do bloco iniciada no nono mês e finalizada no décimo segundo 

mês de execução. 

Figura 5.5: Planejamento do esquema de montagem do bloco 1000 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Figura 5.6: Áreas dos blocos 800 e 1000 em amarelo, cujas montagens foram planejadas internamente 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Conforme descrito, devido a algumas situações de montagem que ocorreram nas áreas 

externas dos blocos, foi dimensionado um equipamento de maior porte para esse projeto, 

sendo um guindaste sobre esteira treliçado de 600 toneladas, para içamento das vigas de 

rolamento e colunas na fila G entre os eixos 50 e 60 (bloco 900), que tiveram pesos máximos 

de 60 toneladas e um raio de operação de 54 m, conforme Figura 5.7. 

Figura 5.7: Planejamento do esquema de içamento da viga de rolamento do bloco 900 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Esse mesmo equipamento ainda foi usado para içar cargas de vigas de rolamento entre 

os eixos 61 e 62 (bloco 1000), que tiveram pesos máximos de 25 toneladas e raio de operação 

de 46 m, posicionado internamente no bloco 1000, conforme Figura 5.8. 

Figura 5.8: Planejamento do esquema de içamento das vigas de rolamento do bloco 1000 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Outro içamento crítico foi a montagem da viga de rolamento da fila J entre os eixos 40 

e 42 (bloco 800) que teve peso máximo de 137,2 toneladas e raio de operação de 16 m, 

posicionado na área externa do bloco, conforme Figura 5.9. 

Figura 5.9: Planejamento do esquema de içamento das vigas de rolamento do bloco 800 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Para que esse grande equipamento não ficasse ocioso durante a montagem foi 

planejado que o mesmo içasse coberturas pré-montadas no nível do solo “conjuntos de duas 

tesouras e terças de cobertura”, minimizando dessa forma os riscos dos trabalhos em altura e 

aplicando o conceito de gestão de interface e da engenharia 4D através da otimização dos 

equipamentos, estudos de abastecimento e redução do tempo de execução. 

 

5.3.  Verificação da compatibilização no grupo de processo de execução 

 

A eficiência da compatibilização consiste também em se aplicar técnicas apropriadas 

para identificar as interferências, podendo-se observar algumas delas nesse estudo de caso. 

 

5.3.1. Modelamento 3D 

 

Conforme já descrito no Capítulo 3, é extremamente importante a utilização da 

tecnologia da informação para facilitar a compatibilização durante o ciclo de vida do projeto 

e, principalmente, no grupo de processo de execução. Segundo Gonçalves Jr. (2016), o uso 
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dos softwares BIM, focados na análise de interferências, permitem automatizar os processos 

de compatibilização de forma ágil e eficaz durante a execução da sua representação gráfica. 

 

Diferentemente de como foi feito na execução do projeto do edifício de bobinas de 

tiras a quente da Fase I, em que foram desenvolvidos os desenhos em 2D de cada disciplina 

para posterior modelagem em 3D por meio do uso do software Bentley Navigator como 

plataforma de integração de todas as disciplinas, para o edifício de chapas grossas, Fase II, 

primeiramente, foi realizado o modelamento em 3D das disciplinas de estrutura, elétrica, civil 

e hidráulica, em softwares específicos com a linguagem BIM, e em seguida foi realizada a 

integração de todas as disciplinas por meio do software Navisworks como plataforma de 

integração das disciplinas, identificação das interferências físicas e finalmente a 

compatibilização dos desenhos. O arquivo contendo a maquete eletrônica era atualizado 

diariamente, durante todo o desenvolvimento da engenharia detalhada. Na Figura 5.10, podem 

ser vistas a disposição e hierarquia de cada disciplina envolvida no projeto:  

Figura 5.10: Disposição e hierarquia de cada disciplina do projeto chapas grossas 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

O acesso no modelamento 3D é feito pelas áreas específicas de cada disciplina, sendo 

importante conhecer em qual área está o que se procura, por isso a importância do 

entendimento das quebras de cada área do projeto. Por exemplo, na disciplina Estrutura 
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Metálica encontram-se os modelos fornecidos para o desenvolvimento da engenharia 

detalhada dos modelos multidisciplinares, sendo eles: 

 

• Modelos civis de concretagem da área do laminador; 

• Modelos de equipamentos principais: laminador acabador, tesoura de amostras, 

descarepador primário e outros; 

• Modelos de estrutura dos galpões. Ex.: Galpão-Bloco 700 – modelo da estrutura metálica 

correspondente ao galpão do bloco 700. 

 

Na Figura 5.11 é mostrada a estrutura do projeto chapa grossa dentro do software 

Navisworks. Por meio da ferramenta árvore de seleção (Selection Tree) é possível identificar 

e/ou localizar elementos do modelamento desejado para que seja feita qualquer modificação.  

Figura 5.11: Estrutura das disciplinas do projeto chapas grossas dentro do software 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

 

Outra maneira de identificar os elementos do modelamento 3D é por meio da 

navegação na maquete eletrônica. A barra de navegação fornece acesso às ferramentas para 

navegação no modelo 3D, localizada no lado direito da tela como mostrado na Figura 5.12. 
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Figura 5.12: Navegação dos elementos do modelamento 3D da maquete eletrônica 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

5.3.2. Identificação de Interferências 

 

A identificação das interferências deve ser gerenciada e acompanhada até que sua 

resolução seja efetivada. Para o acompanhamento efetivo foi necessário registrar algumas 

informações que envolvem as interferências identificadas, sendo que para isso foi 

disponibilizada uma planilha para preenchimento de dados referente às interferências.           

O preenchimento desses dados foi de suma importância para o gerenciamento das 

interferências com os responsáveis de cada disciplina envolvida. A planilha teve como 

objetivo o acompanhamento do status de cada interferência identificada, que se dividiu em 

quatro níveis: 

 
• Pendente: quando a identificação de interferência foi criada; 

• Em andamento: quando a interferência já teve sua tratativa iniciada; 

• Resolvida: quando a interferência já foi tratada; 

• Cancelada: quando a identificação da interferência foi excluída conforme consenso 

entre os responsáveis das disciplinas envolvidas. 

 

O gerenciamento das interferências incide diretamente na aprovação do desenho de 

engenharia referente ao projeto em implantação, sendo que esse desenho só tem sua 
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aprovação quando todas as interferências identificadas tiverem seus status como resolvidas ou 

canceladas. 

 

 A planilha de gestão de interferências, além de proporcionar o gerenciamento e 

acompanhamento das interferências, também mantém o histórico das tratativas e soluções 

propostas pelos responsáveis por cada disciplina envolvida evitando futuras cobranças 

indevidas no momento da execução de montagem do projeto e no seu encerramento. Por isso, 

quanto maior a precisão no preenchimento dos dados, maior consistência terá a documentação 

de engenharia para gestão de pleitos pelo gerente de projeto. 

 

 Essa planilha de gestão de interferências foi disponibilizada apenas na rede de gestão 

de projeto, sendo proibida a cópia da mesma para qualquer dispositivo local, evitando assim 

inconsistência nas informações registradas pelos envolvidos. 

 

A planilha de gestão de interferências possui em cada uma de suas colunas, o 

cabeçalho com as descrições das informações a serem preenchidas. Para saber qual 

informação deve ser inserida na célula ativa, basta selecionar a célula que será mostrada uma 

caixa com a descrição do preenchimento, como mostrado na Figura 5.13. 

Figura 5.13: Preenchimento da planilha de gestão de interferência 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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O preenchimento da planilha de gestão de interferências deve conter apenas registros 

que impactem diretamente os processos de engenharia, fabricação e execução do projeto em 

implantação. Informações com menores impactos foram tratadas em reuniões e nos fluxos 

diários das atribuições de cada disciplina de engenharia. 

 

 Após o preenchimento da planilha, os responsáveis foram notificados para atuarem na 

resolução da pendência em questão. A seguir são mostrados alguns exemplos de identificação 

de interferência física por meio do uso da plataforma Navisworks e a metodologia da 

Engenharia 3D. 

 

 Na Figura 5.14 demonstra a identificação da interferência física entre a linha de 

tubulação e o bandejamento de elétrica que foi inserida na planilha de gestão de interferências 

para posterior tratamento entre os responsáveis das disciplinas de hidráulica e elétrica. 

 

Figura 5.14: Interferência física entre tubulação de água e bandejamento de elétrica 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Na Figura 5.15 demonstra a identificação da interferência física entre a linha de 

tubulação, a linha de ar condicionado e de estrutura metálica que foi inserida na planilha de 

gestão de interferências para posterior tratamento entre os responsáveis das disciplinas de 

hidráulica, mecânica e elétrica. 

Figura 5.15: Interferência física entre tubulação, ar condicionado e estrutura metálica  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Na Figura 5.16 demonstra a identificação da interferência física entre a linha de 

tubulação e a base do prédio que foi inserida na planilha de gestão de interferências para 

posterior tratamento entre os responsáveis das disciplinas de hidráulica e estrutura metálica. 

Figura 5.16: Interferência física entre tubulação e estrutura do edifício 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Na Figura 5.17 demonstra a identificação da interferência física entre a linha de 

tubulação e o contraventamentos do prédio que foi inserida na planilha de gestão de 

interferências para posterior tratamento entre os responsáveis das disciplinas de hidráulica e 

estrutura metálica. 

 

 
Figura 5.17: Interferência física entre tubulação e estrutura de contraventamento 

Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
 

 

Na Figura 5.18 demonstra a identificação da interferência física entre escada e 

plataforma de acesso que foi inserida na planilha de gestão de interferências para posterior 

tratamento entre o responsável da disciplina estrutura metálica. 

 
 

Figura 5.18: Interferência física entre as escadas de acesso ao nível superior 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Na Figura 5.19 demonstra a identificação da interferência física entre a linha de 

tubulação de hidráulica e ar condicionado que foi inserida na planilha de gestão de 

interferências para posterior tratamento entre os responsáveis das disciplinas de hidráulica e 

mecânica. 

Figura 5.19: Interferência física entre tubulação de água e ar condicionado 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

  

Na Figura 5.20 demonstra a identificação da interferência física entre a linha de 

tubulação de hidráulica, piso e guarda corpo que foi inserida na planilha de gestão de 

interferências para posterior tratamento entre os responsáveis das disciplinas de hidráulica e 

estrutura metálica. 

Figura 5.20: Interferência física entre tubulação, piso e guarda corpo 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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5.3.3. Compatibilização da Engenharia 3D 

 

Após definição da solução, foi dado um prazo para que fosse resolvida essa  

pendência e consequentemente a aprovação do desenho. A seguir é mostrado o processo de 

compatibilização por meio do uso da Engenharia 3D (Figura 5.21). 

Figura 5.21: Incompatibilidade entre tubulação de água e estrutura metálica 
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Na Figura 5.21 é mostrada uma interferência física entre a linha de tubulação de água 

industrial e a estrutura metálica, tendo sido corrigida a tubulação de água antes da geração da 

lista dos elementos dos trechos de tubulação e de estrutura metálica, conforme Figura 5.22. 

Figura 5.22: Correção da linha de tubulação de água  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 



 

61 
 

Na Figura 5.23 mostra-se uma interferência física entre a linha de tubulação de água 

industrial e a linha de tubulação de ar condicionado, foi corrigida a tubulação de água antes da 

geração da lista dos elementos dos trechos de tubulação e de ar condicionado, conforme 

Figura 5.24. 

Figura 5.23: Incompatibilidade entre a linha de tubulação de água e ar condicionado  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Figura 5.24: Correção da linha de tubulação de água  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Na Figura 5.25 mostra-se a necessidade de correção da rota da linha de tubulação 

hidráulica para evitar a perda de carga, devido à utilização de componentes de 45º nos trechos 

da tubulação, que foi realizada conforme Figura 5.26. 

Figura 5.25: Necessidade de correção da rota da linha de tubulação hidráulica  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Figura 5.26: Correção da rota da linha de tubulação hidráulica  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Na Figura 5.27 é mostrada uma incompatibilidade na conexão da linha de tubulação 

de agua industrial, sendo necessária a correção desse elemento antes de gerar a lista de 

fabricação do trecho de tubulação, conforme Figura 5.28. 

Figura 5.27: Incompatibilidade na conexão da linha de tubulação  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Figura 5.28: Correção na conexão da linha de tubulação  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Conforme mostrado nas Figuras 5.21 a 5.28, nem sempre a incompatibilidade de 

projeto no aspecto geométrico está relacionada, intrinsicamente, com a identificação de 

interferências físicas, sendo que, a sobreposição de desenhos pode não identificar a 

incompatibilidade, resultando em perda de tempo na correção da mesma durante a execução 
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do projeto, caso não seja feita a compatibilização anteriormente. Outra situação de 

incompatibilidade que não pode ser identificada na sobreposição dos desenhos do projeto é 

quando existe uma situação de um elemento do projeto gerar uma interferência física durante 

sua movimentação. Portanto é extremamente importante que o Compatibilizador do projeto 

conheça esses elementos e estabeleça parâmetros no software para sua identificação.  

 

Após a compatibilização de todas as disciplinas foram desenvolvidos os desenhos em 

2D (aproximadamente 6.100 formatos A1 equivalentes) para fabricação, construção e 

montagem do edifício industrial. 

 

5.3.4. Viabilização da Construtibilidade 

 
Conforme descrito nos itens 2.5.3.3 e 5.2, por meio da experiência técnica e 

conhecimento no planejamento foi definida a racionalização do uso do guindaste para a 

montagem de um conjunto de duas tesouras e terças de cobertura, o que otimizou o tempo de 

execução de montagem e minimizou os riscos de segurança de trabalho em altura. Foi 

necessário o planejamento para identificar a complexidade das atividades e buscar um 

sequenciamento a fim de se obter ganhos na execução do processo de içamento, tais como: 

 

• Execução de contenção metálica e aterro controlado para permitir a operação segura do 

guindaste próximo às escavações da obra civil, conforme mostrado na Figura 5.29; 

Figura 5.29: Execução de contenção metálica Fonte:  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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• Modelamento computacional, sendo mostrado na Figura 5.30 o conjunto de tesouras e 

terças e na Figura 5.31 a plataforma de manutenção da ponte rolante, para prever o seu 

comportamento durante o içamento e determinando o nível de pré-montagem ideal; 

Figura 5.30: Conjunto de tesouras e terças de cobertura  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Figura 5.31: Plataforma de manutenção da ponte rolante  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

• Confecção de pórticos de sustentação complementares, bloqueando o risco de queda e 

permitindo a montagem das estruturas mesmo sem a conclusão das obras civis em sua 

totalidade, conforme ilustrado na Figura 5.32; 

Figura 5.32: Pórticos de sustentação complementares  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

Pórticos de sustentação 
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• Dimensionamento e confecção de dispositivos de pega (olhais e balancim), garantindo o 

içamento das estruturas nos pontos corretos sem riscos de danos pelo manuseio, conforme 

ilustrado na Figura 5.33; 

Figura 5.33: Dispositivos de içamento das estruturas do conjunto de tesouras  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

• Elaboração de plano de içamento (rigging) para aprovação e liberação para execução da 

atividade, conforme ilustrado na Figura 5.34; 

Figura 5.34: Plano de içamento  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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 Para elaboração do plano de içamento foi necessário considerar algumas informações 

referente às características do guindaste, da carga a ser içada, dos dispositivos e acessórios de 

içamento, que são descritos a seguir: 

 

• Características do guindaste 

- Marca/Modelo;  

- Capacidade nominal;  

- Comprimento da lança; 

- Altura de içamento; 

- Raio de operação; 

- Capacidade de içamento; 

- Contrapeso do guindaste. 

  

• Características da carga  

- Dimensões da carga (largura, altura e comprimento); 

- Peso da carga; 

- Fator de influência do vento sobre a área da carga. 

 

• Características dos dispositivos 

- Peso do balancim e dos olhais; 

- Peso dos cabos de amarração (estropos). 

 

• Características dos acessórios 

- Peso do moitão; 

- Peso do cabo de aço do guindaste. 

 

Para contribuir com a estabilidade global da estrutura no sentido transversal e o 

aporticamento das baionetas com os conjuntos de tesouras e terças de cobertura, 

primeiramente, foi montada a plataforma de manutenção. Na Figura 5.35 é possível visualizar 
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a preparação da montagem dessa plataforma e a utilização dos pórticos de sustentação 

complementares. Na Figura 5.36 pode-se ver o seu içamento e posicionamento sobre os 

pórticos. 

 

Figura 5.35: Preparação da plataforma de 
manutenção da ponte rolante 

Figura 5.36: Içamento da plataforma de 
manutenção da ponte rolante 

Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
 

 Após a montagem da plataforma de manutenção, foi iniciada a montagem dos 

conjuntos de tesouras e terças de coberturas, com o intuito de otimizar o uso do guindaste de 

maior capacidade e reduzir o tempo de montagem das estruturas metálicas do edifício 

industrial, por meio do uso da viabilização da construtibilidade.  Na Figura 5.37 é mostrada a 

montagem do primeiro conjunto de tesouras e terças e na Figura 5.38 é mostrado o 

seguimento de montagem do terceiro conjunto. 

  

Figura 5.37: Seguimento de montagem do 
primeiro conjunto de tesouras e terças 

Figura 5.38: Seguimento de montagem do 
terceiro conjunto de tesouras e terças 

Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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5.4.  Verificação da Compatibilização no Grupo de Processo de Monitoramento e 

Controle 

 

Conforme já ilustrado na Figura 2.3 do item 2.5, as atividades do grupo de processo 

de monitoramento e controle ocorreram desde a etapa de iniciação até o seu encerramento. 

Por meio de cronogramas, gráficos, indicadores, curvas de avanço e outras ferramentas foram 

possíveis o monitoramento do desempenho da gestão de projeto, identificando seus pontos 

fracos e ameaças, como também os pontos fortes e oportunidades. Na Figura 5.39 é mostrado 

o controle parcial, até o sexto mês da montagem, do avanço das estruturas metálicas, sendo 

que na Figura 5.40 é mostrado seu avanço físico controlado pela curva em “S”. 

Figura 5.39: Avanço da montagem (toneladas) das estruturas metálicas do edifício  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

Figura 5.40: Avanço físico (%) da montagem das estruturas metálicas do edifício  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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 Conforme mencionado no item 2.5.4, durante a fase de execução de um determinado 

projeto podem ocorrer falhas no processo (incompatibilidades de projeto), causando um 

descontrole ou perdas na fase de execução.  

 

Mesmo com todos os itens de controle, experiência técnica dos intervenientes do 

projeto e a viabilização da construtibilidade, ocorreram falhas durante a execução do projeto 

do edifício industrial do Plate Mill, sendo algumas simples e resolvidas no campo sem causar 

nenhum impacto na gestão do projeto. Porém outras precisaram de um tratamento de falha 

para evitar grandes perdas no projeto, como por exemplo, sua integridade estrutural.  

 

Na Figura 5.41 pode ser notada uma incompatibilidade entre a montagem do corrimão 

e a estrutura metálica do edifício. Nesse caso, a incompatibilidade não foi identificada durante 

a Engenharia 3D e acabou sendo executada, devido à divergência de conceitos entre os 

intervenientes do projeto, que considerou como correta a concepção do edifício nessa área, 

porém sem avaliar a perda de função do corrimão após a sua montagem. No entanto, essa  

incompatibilidade foi resolvida, devolvendo a função do corrimão sem grandes impactos no 

processo. 

Figura 5.41: Incompatibilidade entre o corrimão e a estrutura metálica do edifício  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Na Figura 5.42 mostra-se a ocorrência de uma falha na montagem do conjunto de 

tesoura com terças de cobertura, apesar dessa atividade ter trazido ganhos durante a 

montagem do edifício, por meio da viabilização da Construtibilidade. Durante a montagem do 

bloco 700 entre os eixos 38 e 39, ocorreu uma deformação no conjunto de tesouras, 

acarretando a necessidade de um tratamento de falha, que é explicada nos próximos itens. 

Figura 5.42: Deformação no conjunto de tesouras de um dos blocos do edifício  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

5.4.1. Identificação e Remoção 

 
Como se trata de uma atividade de trabalho em altura, para sua identificação, foi 

necessária a elaboração de um dispositivo e procedimentos em conformidade com as normas 

de segurança, conforme ilustrado na Figura 5.43. 

Figura 5.43: Dispositivo para elevação de pessoas para trabalho em altura  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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 Após a aprovação do dispositivo foi realizada a elevação dos responsáveis técnicos 

(Figura 5.44) próximos à ocorrência da falha e identificada uma deformação lateral dos 

banzos superiores do conjunto de tesouras, conforme mostrado na Figura 5.45. 

Figura 5.44: Elevação dos responsáveis técnicos 
para investigação de deformação nas tesouras 

Figuras 5.45: Investigação da deformação do 
conjunto de tesouras 

Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
 

Após a identificação da deformação, foi realizada a remoção dos seus efeitos, a fim de 

reestabelecer a integridade estrutural do edifício. Com a utilização do guindaste foi 

reposicionado o conjunto conforme previsto em projeto (Figura 5.46), instaladas as duas 

longarinas da base do lanternim, próximas a cumeeira, e o perfil da monoviga no banzo 

inferior, interligando com os demais conjuntos de tesouras, conforme visto na Figura 5.47. 

Figura 5.46: Reposicionamento do conjunto de 
tesouras  

Figura 5.47: Travamento do conjunto de 
tesouras 

Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Com o conjunto de tesouras reposicionado e travado, o guindaste foi aliviado sendo 

realizada uma nova inspeção em busca de qualquer vestígio de tensões residuais, escoamentos 

ou rompimento de quaisquer elementos que compõem a estrutura principal do conjunto de 

tesouras avaliado, bem como também evidências que contribuam para a hipótese de 

ocorrência de deformações permanentes no conjunto em questão, seus montantes, diagonais e 

respectivas chapas de ligação. 

 

Nenhum montante, diagonal, chapas de ligações das tesouras apresentaram 

deformações ou parafusos danificados, conforme pode ser visto nas Figuras 5.48 e 5.49. 

Figura 5.48: Montantes, diagonais e chapas de 
ligação sem deformação 

Figura 5.49: Detalhe da chapa de ligação 

Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
 

Foi identificada a presença de ligeiro grau de deformações nos banzos superiores das 

tesouras, conforme pode ser visto nas Figuras 5.50 e 5.51.  

Figura 5.50: Presença de ligeiro grau de 
deformação no banzo superior da tesoura 

Figura 5.51: Vista do alto de ligeiro grau de 
deformação no banzo superior da tesoura 

Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Para a visualização da distribuição das deformações ao longo das secções 

longitudinais das duas tesouras, foi realizado um levantamento topográfico das coordenadas 

atuais com pontos de medições a cada 2 metros entre os eixos 38 e 39 de C3 para C4, 

conforme Figuras 5.52 e 5.53. 

Figura 5.52: Levantamento topográfico das 
deformações (a) 

Figura 5.53: Levantamento topográfico das 
deformações (b) 

Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
 

Nas terças da região próxima à cumeeira, houve o rompimento de alguns parafusos e a 

tendência de rasgamento e amassamento de algumas terças. Nesses pontos os devidos 

parafusos foram reinstalados e as terças foram ajustadas para a condição de projeto, conforme 

Figuras 5.54 e 5.55. Foram então soldadas arruelas para reforço das furações de quatro terças 

e substituidos alguns parafusos cisalhados nas estruturas secundárias (suportes de terças). 

Figura 5.54: Cisalhamento e rompimento de 
alguns parafusos 

Figuras 5.54: Reinstalação de parafusos 

Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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5.4.2. Priorização 

 

No caso de se tratar de uma falha que pode causar a perda da integridade estrutural do 

edifício, sua priorização foi iminente, pois mesmo que existam outras falhas com maior 

frequência, essa ocorrência tem um impacto muito grande sobre a implantação do projeto. 

 

5.4.3. Análise das Causas 

 

Após a identificação, remoção dos efeitos e priorização das falhas, foi necessária uma 

investigação criteriosa, por meio da árvore dos Por quês para a identificação de todas as 

causas possíveis até a eliminação da causa raiz, removendo os sintomas e a probabilidade de 

reincidência da falha no edifício industrial. 

 

Para essa atividade foi necessária a participação dos envolvidos nas etapas de 

engenharia e montagem e, por se tratar de uma equipe técnica, foram abordados somente os 

aspectos fundamentais no seu desdobramento. Na Figura 5.56 é ilustrada de forma sintetizada 

a estrutura da árvore dos Por quês até a causa raiz. 

Figura 5.56: Investigação das causas raízes  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Durante a utilização da ferramenta necessária para a identificação da causa raiz, foi 

necessário um entendimento do sistema estrutural do conjunto de tesouras e terças, colunas e 

contraventamentos do edifício industrial. Na Figura 5.57 mostra-se o conjunto de tesouras, 

com vão de 60 m, interligado a uma viga mestra com vão de 46,5 m. 

Figura 5.57: Condições previstas no projeto do edifício  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

As terças de cobertura foram previstas como elementos de travamento dos banzos 

superiores e de distribuição dos esforços horizontais das tesouras para os contraventamentos 

horizontais. Também foram previstos perfis (monovigas) travando os banzos inferiores das 

tesouras. Os contraventamentos horizontais foram previstos para a distribuição dos esforços 

horizontais para as colunas e contraventamentos verticais e consequentemente para as 

fundações do edifício, conforme ilustrado na Figura 5.58.  

Figura 5.58: Sistema estrutural e distribuição de esforço  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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Devido às ligações entre os elementos não serem perfeitamente rígidas, como pode ser 

visto na Figura 5.59, houve o deslocamento desses elementos estruturais para vencer os 

grandes vãos e consequentemente a flambagem da viga mestra e do conjunto de tesoura 

conforme mostrado na Figura 5.60. 

Figura 5.59: Ligações entre os elementos estruturais não perfeitamente rígidas  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Figura 5.60: Flambagem da viga mestra e do conjunto de tesouras  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 
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 Após a investigação das causas, foi identificado que, devido à falta da simulação dos 

esforços que ocorrem durante a montagem do conjunto de tesouras, não foi determinado o 

sequenciamento de montagem dos elementos estruturais, a fim de garantir a estabilidade e 

rigidez ao pórtico para eliminar a possibilidade de flambagem da viga mestra e do conjunto de 

tesoura, e consequentemente a deformação dos banzos superiores das tesouras do conjunto. 

 

5.4.4. Plano de Ação  

 

Por meio de um plano de ação, foram adotadas algumas ações para o bloqueio da 

causa raiz e eliminação completamente da falha ocorrida no edifício industrial, como pode ser 

visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Plano de ação para eliminação da causa raiz. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4.5. Verificação 

 

Após a realização do plano de ação, foi realizada a sequência de montagem dos 

demais elementos estruturais e uma inspeção no local onde houve a deformação lateral, sendo 

que foi realizado o realinhamento dos banzos para a condição prevista de projeto sem nenhum 

comprometimento estrutural ou geométrico que interferisse na integridade do edifício 

industrial. 

 

O QUE? POR QUÊ? COMO? QUEM? ONDE?

Realizar simulação dos
esforços ocorridos
durante a montagem do
conjunto de tesouras;

Para identificar os
esforços atuantes
nos elementos
estruturais.

Por meio desoftwares 
de elementos finitos.

Engenheiro 
Projetista

Escritório de 
Engenharia.

Planejar 
sequenciamento de
montagem;

Para priorizar os
elementos 
estruturais durante a 
montagem.

Por meio do cronograma
de montagem.

Planejador Equipe de Projeto

Realizar montagem dos
elementos estruturais
do pórtico.

Para garantir a
estabilidade e
rigidez do pórtico.

Por meio da utilização
de guindaste

Empresa de 
montagem

Bloco 700
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5.5.  Verificação da Compatibilização no Grupo de Processo de Encerramento 

 

As atividades do grupo de processo de encerramento são extremamente importantes 

para a concretização da implantação do edifício industrial do Plate Mill, garantindo que o 

projeto atendeu às necessidades do cliente final. Dessa forma, a utilização de algumas 

ferramentas para a compatibilização nessa fase se torna fundamental para o projeto. 

 

5.5.1. Lições Aprendidas 

 

Conforme descrito no item 2.5.5, no processo de encerramento é extremamente 

importante que sejam consolidadas as lições aprendidas, por meio do conhecimento adquirido 

durante todo o ciclo de vida do projeto. Na Tabela 5 mostram-se algumas lições aprendidas 

que foram identificadas na implantação do edifício industrial do Plate Mill e que foram 

armazenadas em um banco de dados para serem usadas em novos projetos ou até mesmo em 

seminários na gestão de qualidade ou do conhecimento. 

 

Tabela 5: Relação de Lições Aprendidas do edifício industrial do Plate Mill. Fonte: Banco de dados da 
equipe de projetos 
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Data:

Tópicos Sim Não

1. O produto final foi entregue conforme o 
acordado (requisitos / especificações)?
2. Houve desvios entre os prazos realizados 
e programados? Quais foram às causas dos 
desvios?
3. Houve desvios entre os custos efetivos e 
os orçados?

4. Os desvios poderiam ter sido evitados?

5. Os resultados propostos foram 
alcançados?

6. Eventos inesperados ocorreram?

7. Os clientes / usuários estão satisfeitos?

8. O apoio dos patrocinadores foi 
satisfatório?

9. Houve problemas de comunicação?

10. Os fornecedores entregaram seus 
produtos/serviços em conformidade com as 
especificações combinadas?
11. Houve mudanças no plano do projeto 
após o início da execução? Como foram 
gerenciadas?
12. Houve mudanças no escopo do projeto 
apóso início da execução? Como foram 
gerenciadas?
13. O que faremos da mesma forma em 
projetos futuros?
14. O que faremos de maneira diferente em 
projetos futuros?
15. O que sabemos hoje, e que não 
sabíamos antes do projeto?
16. Que recomendações devem ser feitas 
para melhorar projetos futuros?

FORMULÁRIO DE LIÇÕES APRENDIDAS
Projeto:
Equipe: Elaborado por:

Comentários (utilize folhas adicionais, se necessário)

A identificação das lições deve contemplar tanto as experiências bem sucedidas 

(pontos fortes e oportunidades), como também aquelas passíveis de aperfeiçoamento (pontos 

fracos e ameaças), envolvendo a participação da equipe de projeto e todas as partes 

interessadas. Na Tabela 6 é mostrado um formulário que pode ser utilizado para a 

identificação das lições aprendidas (Ruegg, 2009). 

 
Tabela 6: Formulário para identificação de Lições Aprendidas. Fonte: RUEGG, 2009. 
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5.5.2. Lista de Pendências 

 

Devido aos anseios de todos envolvidos no projeto para o seu encerramento, existe 

uma tendência muito grande de ficarem pendências na implantação do mesmo, sendo muitas 

das vezes não resolvidas e passadas para o cliente final, criando uma insatisfação muito 

grande e comprometendo sua avaliação final. Por isso para a compatibilização do edifício 

industrial foi criada uma Lista de Pendências, conhecida também como Check List, sendo 

evidenciadas todas as atividades necessárias para a finalização do projeto. 

 

Normalmente as atividades evidenciadas na lista de pendencias são atividades de 

pequeno esforço, muitas das vezes chamadas de miscelâneas, porém quando acumuladas a 

outras atividades ou que tenha interferências com entregas de outras disciplinas, podem 

resultar em um atraso significativo no projeto. Na Tabela 7 pode-se observar algumas das 

pendências do projeto do edifício industrial separada por blocos. 

 
Tabela 7: Lista de atividades pendentes. Fonte: Banco de dados da equipe de projetos. 

ITEM BLOCO EIXO  DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO STATUS

1 700 37@38
Completar a montagem do tapamento lateral H 38 + 
12.000

Mantido trecho aberto para 
acesso de equipamento

Concluído

2 700 38@39 Corrigigir furação no contraventamento horizontal inferior.
Interferência com pontes rolantes 
PR's 318a e 318b

Concluído

3 700 37@38 Concluir a montagem das telhas e rufos no eixo H 37@38
Mantido trecho aberto para 
acesso de equipamento

Concluído

4 700 37@38 Montar plataforma de iluminação na fila K 37@38
Retirada de uma escada para 
acesso de equipamento

Concluído

5 700 38@39
Concluir a montagem dos guarda corpos e fechamento das 
escadas marinheiro das plataformas de iluminação H/C 
38, inclusive fixação dos pés das escadas

 Pendente instalar chumbador no 
pé da escada, falta piso civil

Concluído

6 700 38@39
Concluir montagem das mãos francesas da calha do eixo 
K/C 39

Interferência com ponte rolantes 
PR's 318a e 318b

Concluído

7 800 47@56
Montar arruelas, porca e contraporcas dos chumbadores 
das colunetas do eixo B 47@ B 49.

Pendente as colunas do portão 
devido a ausência da base civil

Pendente

8 800 40@49 Montar rufo de dilatação no eixo J 49@50
Pendente região onde foi retirado 
o telhado

Concluído

9 800 40@49
Concluir a montagem da estrutura da monovia G@J42A a 
G@J43 (chapa de piso, guarda corpo, montagem e 
alinhamento da viga central)

Interferência com ponte rolante  
PR 323

Concluído

10 900 50@56
Falta chapa de piso de passadiço, guarda corpo e um 
travamento inferior no ponto B/C 56.

Extensão do prédio. Não será 
executada neste momento

Concluído

11 900 50@60 Montar escada de acesso na fila J 60 
Escada desmontada para 
construção da base civil

Concluído

12 900 50@60 Montar passarela de visitantes da fila G 50@56
PV desmontada na fila G 53@54 
pela UTC

Concluído

13 1000 61@64 Grautear bases das colunas intermediárias
Pendente graute das bases não 
liberadas pela civil

Pendente

14 1000 61@64
Concluir montagem das estruturas do tapamento frontal do 
eixo P9 61@64

Interferência linha férrea Concluído

15 1000 61@64 Montar telhas do tapamento frontal do eixo P9 61@64 Interferência linha férrea Concluído

16 1000 61@64
Concluir a montagem dos tubos de queda d'água no vão 
P1/P9 61@64 (montar descidas, emenda do tubo coletor, 
interligação da calha com o tubo, suportação) 

Liberada Concluído

17 1000 61@64
Montar tapamento lateral nos eixos P7/P8 61 e P7/P8 64 
(abertura de acesso)

Liberada Concluído

PENDÊNCIAS PRÉDIO – BLOCOS 700, 800, 900 E 1000 - E STRUTURAS
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5.5.3. As Built  

 

Após a realização da engenharia foi necessário garantir que a execução fosse realizada 

conforme projetado, porém surgem situações durante a montagem que não correspondem com 

o previsto em projeto, devido à falta de análise do real cenário da obra ou até mesmo falha no 

desenvolvimento dos desenhos de engenharia. Entretanto com os prazos cada vez mais 

reduzidos para a execução dos projetos, tem-se impossibilitada a revisão dos desenhos antes 

da sua execução, sendo necessárias tomadas de decisões em campo para andamento das 

atividades de construção, para posterior revisão dos desenhos conforme foi construído, termo 

conhecido como As Built.  

 

Dentro desse cenário de implantação do edifício industrial do Plate Mill, um ponto 

desafiador foi o curto período de 3 meses para a realização da revisão dos desenhos conforme 

construído, pois, de acordo com o planejado, seria necessário um prazo estimado de 7 meses 

para conclusão dessa etapa, pelos processos convencionais,  sendo que o As Built seguiria os 

seguintes passos: 

 

1. Levantamento em campo das divergências/modificações pela empresa montadora; 

2. Representação nos desenhos a serem revisados pela empresa montadora; 

3. Avaliação inicial dos desenhos pela equipe de projeto; 

4. Envio dos documentos para a empresa de engenharia; 

5. Revisão dos desenhos; 

6. Envio para aprovação para a equipe de projeto. 

 

Portanto foi necessário o desenvolvimento de uma ferramenta que reunisse 

confiabilidade e agilidade das informações nas frentes de serviço para o processo de revisão 

dos desenhos. Dessa forma, foi desenvolvida a possibilidade da utilização de uma ferramenta 

da AutoDesk, conhecida como A360, em uma plataforma compatível com os Smartphones e 

Tablets, assim migrando o modelo 3D para dentro das equipes das frentes de serviço.  
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Os modelos foram separados por frentes de serviço, conforme EAP (Estrutura 

Analítica do Projeto), facilitando a navegação e localização dos equipamentos, conforme pode 

ser visto na Figura 5.61. 

Figura 5.61: Estrutura do modelo 3D  
Fonte: Banco de dados da equipe de projetos 

 

Com a utilização do A360, o levantamento foi feito diretamente no modelo 3D, com 

possibilidade de anexar fotos e vídeos, mostrando as divergências a serem normalizadas em 

um mesmo banco de dados, com atualização direta em um servidor único em que todos os 

envolvidos estavam conectados. Por esse processo, o As Built seguiu os passos: 

 

1. Levantamento em campo das divergências/modificações pela empresa montadora ou 

equipe de projeto direto no modelo 3D por meio de Smartphones ou Tablets; 

2. Avaliação pela empresa de engenharia dos comentários recebidos pelo servidor do 

A360 e revisão dos desenhos 2D; 

3. Envio oficial dos desenhos para aprovação da equipe de projeto. 

 

 Como todos os comentários foram vistos on-line e todos os envolvidos receberam 

mensagens por e-mails em tempo real, o tempo de cada etapa foi reduzido significativamente. 

Como também houve o envolvimento da equipe de projeto diretamente nas atividades de 

campo, garantiu-se, assim, o atendimento de todas as necessidades técnicas do cliente final. 
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6. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

 

Depois de levantadas todas as informações sobre o estudo de caso, é importante fazer 

uma correlação entre o que foi descrito nos conceitos das dimensões da compatibilização e o 

que foi feito na prática da implantação do edifício industrial do Plate Mill. 

 

6.1.  Comparativo no Grupo de Processo de Iniciação 

 

Na Tabela 8 mostra-se um comparativo entre os conceitos e a prática de 

compatibilização no grupo de processo de iniciação. 

 

Tabela 8: Comparativo no grupo de processo de iniciação. Fonte: Elaborado pelo autor. 
Item 2.5.1 Item 5.1 

Na bibliografia é sugerido o uso de alguns 

ativos organizacionais, tais como: 

 

• Consolidação das lições aprendidas e 

informações históricas; 

• Utilização de procedimentos de controle de 

mudanças; 

• Utilização de procedimentos de controle de 

riscos. 

No estudo de caso foi evidenciado o uso do 

ativo organizacional de lições aprendidas da 

Fase I da implantação da linha de laminação 

de planos como oportunidades de ganho de 

custo e prazo. Contudo outros ativos 

organizacionais como gestão de controle de 

mudança e gestão de riscos poderiam 

influenciar fortemente na compatibilização 

do projeto nessa etapa. 

• Tropicalização.  

 

No estudo de caso não foi necessária a 

utilização da Tropicalização, pois se trata de 

uma aquisição nacional. 

• Antropofagia organizacional. 

 

 

Por meio da utilização do termo conhecido 

como requisitos mínimos de engenharia 

foram aplicados o conceito de antropofagia 

organizacional. 
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6.2. Comparativo no Grupo de Processo de Planejamento 

 

Na Tabela 9 mostra-se um comparativo entre os conceitos e a prática de 

compatibilização no grupo de processo de planejamento. 

 

Tabela 9: Comparativo no grupo de processo de planejamento. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Item 2.5.2 Item 5.2 

Na bibliografia é sugerido o uso da gestão de 

interfaces, tais como: 

 

• Mapa de interfaces; 

• Dicionário de interfaces; 

• Cronograma de interfaces. 

 

 

No estudo de caso foi necessária a divisão da 

planta do laminador de chapas grossas em 

blocos, com o objetivo de facilitar o uso da 

gestão de interfaces, sendo: 

• Bloco 700 com peso de 1.467,72 toneladas; 

• Bloco 800 com peso de 2.628,32 toneladas; 

• Bloco 900 com peso de 3.111,30 toneladas; 

• Bloco 1000 com peso de 2.965,14 

toneladas. 

A criação de um cronograma com as relações 

de precedência entre os itens de interfaces, 

sendo a definição do mapa e do cronograma 

de interfaces, contemplando as disciplinas 

envolvidas. 

No estudo de caso, seu planejamento de 

fabricação e execução foi realizado em 

função das interdependências de cada bloco 

do edifício industrial. 

Além da gestão de interfaces, a bibliografia 

sugere que seja avaliado e planejado o uso 

das demandas necessárias para execução do 

projeto, tais como: 

• Pessoal disponível; 

• Equipamentos disponíveis; 

• Matéria prima disponível; 

• Demanda de energia. 

Foram analisados no estudo de caso os 

recursos disponíveis para a compatibilização, 

por meio dos conceitos da Engenharia 4D e a 

viabilização da Construtibilidade. Contudo 

não houve êxito no planejamento e 

fornecimento de matéria prima para 

industrialização das estruturas metálicas, 

conforme descrito nas lições aprendidas. 
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6.3.  Comparativo no Grupo de Processo de Execução 

 

Na Tabela 10 mostra-se um comparativo entre os conceitos e a prática de 

compatibilização no grupo de processo de execução. 

 

Tabela 10: Comparativo no grupo de processo de execução. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Item 2.5.3 Item 5.3 

Na bibliografia é sugerido o uso de softwares 

específicos com a linguagem BIM para a 

compatibilização, sendo: 

 

Engenharia 3D = modelagem tridimensional 

+ integração de todas as disciplinas 

envolvidas para a identificação das 

interferências físicas. 

No estudo foi realizada a modelagem 3D de 

todas as disciplinas envolvidas, por meio de 

softwares específicos com a linguagem BIM 

e posteriormente foi realizada a integração na 

plataforma Navisworks. 

Além da identificação de interferências, foi 

possível a correção de incompatibilidades 

que não são identificadas pela sobreposição 

dos desenhos, mas por meio de uma 

investigação minuciosa e conhecimento do 

funcionamento dos elementos 3D. 

Engenharia 4D  = Planejamento + 

Engenharia 3D. 

 

Foi constatado o uso da modelagem 3D 

combinado com o planejamento de algumas 

atividades de montagem das estruturas do 

edifício industrial, porém ainda muito pouco 

explorado. 

Viabilização da Construtibilidade. Por meio dos recursos disponíveis e 

conhecimento técnico foi possível o uso da 

viabilização da Construtibilidade para a 

montagem de vários conjuntos de tesouras e 

terças nos blocos do edifício industrial com 

redução do prazo estimado de execução. 
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6.4.  Comparativo no Grupo de Processo de Monitoramento e Controle 

 

Na Tabela 11 é mostrado um comparativo entre os conceitos e a prática de 

compatibilização no grupo de processo de monitoramento e controle. 

 

Tabela 11: Comparativo no grupo de processo de monitoramento e controle. Fonte: Elaborado pelo 

autor. 

Item 2.5.4 Item 5.4 

Na bibliografia é sugerido o uso da gestão de 

interface, por meio de gráficos, curvas de 

avanços, cronogramas e relatórios para 

monitorar o desempenho do projeto. 

No estudo de caso foi evidenciado o uso de 

algumas ferramentas de controle para 

monitorar o desempenho da implantação do 

edifício industrial, assim como a indicação 

de desvios no processo e suas respectivas 

correções. 

Tratamento de Falha: 

- Identificação e remoção; 

- Priorização; 

- Análise das causas; 

- Plano de ação; 

- Verificação. 

 

Na bibliografia é sugerido que na análise das 

causas seja feita o questionamento até o 

quinto nível dos Por quês, para que se 

encontrem as causas raízes. 

Devido a uma falha na integridade estrutural 

durante a montagem do conjunto de tesouras 

e terças no bloco 700, foi necessária a 

aplicação do tratamento de falha para sua 

correção e seguimento de montagem dos 

conjuntos restantes.   

 

A análise das causas foi realizada por uma 

equipe puramente técnica, sendo que o 

desdobramento dos níveis dos Por quês para 

o descobrimento das causas raízes ocorreu 

antes do quinto nível. 
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6.5.  Comparativo no Grupo de Processo de Encerramento 

 

Na Tabela 12 é mostrado um comparativo entre os conceitos e a prática de 

compatibilização no grupo de processo de encerramento. 

 

Tabela 12: Comparativo no grupo de processo de encerramento. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Item 2.5.5 Item 5.5 

Na bibliografia são sugeridas algumas ações 

para compatibilização no grupo de processo 

de encerramento, tais como:  

 

• Consolidar as lições aprendidas; 

• Elaborar ou revisar padrões; 

• Atualizar e revisar indicadores; 

• Verificar a avaliação final do cliente; 

• Elaborar relatório final. 

No estudo de caso foi constatada a 

identificação, consolidação e armazenamento 

das lições aprendidas da implantação do 

edifício industrial do Plate Mill.  

Não foi evidenciada a revisão e atualização 

de indicadores, itens de controle e padrões 

durante o ciclo de vida do projeto. Também 

não foi identificada a avaliação final do 

cliente sobre a implantação do projeto. 

• Elaborar lista de verificação de pendências. 

 

Foi elaborado um check list para o 

acompanhamento das atividades pendentes 

para o encerramento do projeto. 

• Elaborar revisões dos desenhos conforme o 

projeto foi construído ou As Built. 

 

Para garantir a confiabilidade e agilidade no 

processo de revisão dos desenhos conforme 

construídos, foi utilizado o aplicativo A360 

da Autodesk em uma plataforma compatível 

com Smartsphones e Tablets com as equipes 

de frente de serviço e a equipe de projeto, 

reduzindo os passos e tempo no processo de 

As Built.  
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Após a análise entre os conceitos e a prática, puderam-se identificar várias evidências 

de que as dimensões da compatibilização foram aplicadas durante o ciclo de vida do projeto. 

 

O uso da compatibilização no grupo de processo de iniciação nesse estudo de caso 

trouxe ganhos consideráveis no custo de implantação, bem como no prazo de execução, 

porém poderiam ter sido exploradas outras ferramentas nessa etapa que trariam mais 

oportunidades de sucesso para o projeto.  

 

No grupo de processo de planejamento pode-se explorar o uso da compatibilização 

por meio da gestão de interfaces, combinado com a experiência dos envolvidos e a tecnologia 

de modelagem tridimensional, racionalizando os recursos disponíveis e trazendo o 

planejamento das atividades com durações mais realistas.  

 

No grupo de processo de execução foi observado o uso das dimensões da 

compatibilização por meio dos softwares com linguagem BIM combinado com a viabilização 

da Construtibilidade e a experiência da equipe envolvida na montagem do edifício industrial.  

 

O grupo de processo de monitoramento e controle foi fundamental para gerenciar o 

desempenho e trazer maior visibilidade para todo o ciclo de vida do projeto, além de corrigir 

os desvios ocorridos durante as etapas do mesmo. Esse grupo mostrou também como utilizar 

a metodologia de tratamento de falhas para intervenção no processo diante de uma situação 

crítica que poderia comprometer a integridade estrutural do edifício industrial. 

 

Por fim, no grupo de processo de encerramento, a compatibilização do projeto foi 

extremamente necessária para a retirada de todas as atividades pendentes e revisão dos 

desenhos conforme foram construídos, garantindo assim a satisfação do cliente final, bem 

como para a consolidação das lições aprendidas por meios dos erros, aprendizados e as boas 

práticas desempenhadas durante a implantação do projeto. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A compatibilização deve trazer uma visão geral de todo o ciclo de vida de um projeto, 

abordando mais do que o aspecto geométrico com a retirada de interferências físicas.             

A utilização da compatibilização dentro dos grupos de processos traz maior visibilidade e 

organização para todo o projeto, garantindo o comprometimento dos intervenientes, seja 

equipe, clientes e fornecedores para que haja uma maior integração e que todas as 

necessidades do projeto sejam atendidas. 

 

No estudo de caso, por meio das dimensões da compatibilização puderam-se buscar 

várias melhorias na gestão de projetos durante a implantação do edifício industrial do 

laminador de chapas grossas, Plate Mill, utilizando várias ferramentas e desenvolvendo uma 

metodologia com alta probabilidade de atingir os objetivos do projeto.  

 

Pôde-se observar também que os intervenientes tinham conhecimento sobre a gestão 

de projeto e experiência na implantação do mesmo, porém ainda havia pouca prática dos 

envolvidos na utilização do termo de compatibilização e suas dimensões em cada grupo de 

processo. Além do mais, os papéis dos intervenientes precisaram ser melhor definidos no 

âmbito do uso das dimensões da compatibilização do projeto durante todo o seu ciclo de vida. 

 

Portanto com o uso das dimensões da compatibilização em todo o ciclo de vida de um 

projeto pode-se garantir a eliminação de gastos com retrabalhos, redução dos prazos de 

execução, racionalização dos recursos financeiros, de equipamentos e de pessoas. O uso dessa 

metodologia busca retirar todos os sintomas de incompatibilidade nos processos de 

gerenciamento do projeto e um aumento no seu potencial de sucesso. 
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7.1.  Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, há alguns conceitos apresentados que não foram 

explorados no estudo de caso ou que a equipe de projeto envolvida não aplicou durante a sua 

implantação, tais como: 

 

• Utilização da gestão de riscos e da gestão de mudanças retroalimentada por um banco 

de dados das lições aprendidas como ferramentas para compatibilização durante o 

ciclo de vida do projeto; 

 

• Uso do termo Engenharia 4D: Planejamento + modelagem 3D para aplicação da 

compatibilização em todas as etapas do projeto; 

 
 

• Uso do termo Engenharia 5D: Planejamento + custo + modelagem 3D para aplicação 

da compatibilização em todas as etapas do projeto; 

 

• Uso de dados de boas práticas e Benchmark como fator compatibilizador durante as 

etapas do projeto. 



 

92 
 

REFERÊNCIAS  

 

ARAUJO, Gisele. ‘Tropicalização de projetos’ permite que arquitetura internacional 

ganhe espaço no mercado brasileiro. Revista ConstruirNE, Julho 2012. 

http://construirnordeste.com.br/novo/noticias/tropicalizacao-de-projetos-permite-que-

arquitetura-internacional-ganhe-espaco-no-mercado-brasileiro. 
 

AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION. Specification for Structural 

Steel Buildings. AISC: Chicago, 2005. 
 

AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION. Design Guide Series 7: 

Industrial Buildings - Roofs to anchor bolts. 2ª ed. AISC: Chicago, 2004. 
 

AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION. Design Guide Series 3 - 

Serviceability Design Considerations for Steel Buildings. AISC: Chicago, 2003. 
 

AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION. Manual of Steel Construction: 

Load and Resistance Factor Design (LRFD). 3rd ed. AISC: Chicago, 2001. 
 

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS. ASCE 7 - Minimum Design Loads for 

Buildings and other Structures. ASCE: Reston, 2005. 
 

AMERICAN WELDING SOCIETY. Structural Welding Code – Steel. AWS: Miami, 2002. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA - AsBEA. 

Manual de contratação de serviços de arquitetura e urbanismo. São Paulo: Editora Pini 

Ltda., 2000.  
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13531: Elaboração de 

projetos de edificações: atividades técnicas. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5674: Manutenção de 

edificações – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1999. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6123: Forças devidas ao 

vento em edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 1988. 



 

93 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6120: Cargas para o 

cálculo de Edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 1980. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: Projeto de 

Estruturas de Aço em Edifícios. Rio de Janeiro: ABNT, 2008. 
 

ASSOCIATION OF IRON AND STEEL ENGINEERS. AISE Technical Report nº 13. Guide 

for the Design and Construction of Mill Buildings. Pittsburgh: AISE, 2003. 
 

BARBOSA, Andreza Venancia Gonçalves et al. A importância da gestão de interfaces em 

projetos. Disponível em http://pmkb.com.br/artigo/a-importancia-da-gestao-de-interfaces- 

em-projetos. Acesso em 04 jun 2016. PMKB, 2016. 
 

CALDAS, Miguel P.; WOOD JR, Thomaz. Antropofagia Organizacional. São Paulo: RAE 

- Revista de Administração de Empresas, 1998, p.15.  
 

CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-dia. Belo 

Horizonte: Instituto de Desenvolvimento Gerencial, 2004.  
 

COSTA, Eveline Nunes. Avaliação da Metodologia BIM para a Compatibilização de 

Projetos. Dissertação de Mestrado. UFOP: Ouro Preto, 2013. 
 

DISPENZA, Kristin. The daily life of building information modeling (BIM). Buildipedia, 

2010. Disponível em http://buildipedia.com/aec-pros/design-news/the-daily-life-of-building-

information-modeling-bim. Acesso em 09 jun 2016. 
 

EASTMAN, C. M.; TEICHOLZ, P.; SACKS, R. e LISTON, K. BIM Handbook: A Guide to 

Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and 

Contractors. Hoboken: Wiley, 2008, 490 p. 
 

FERREIRA, R.C. Os diferentes conceitos adotados entre gerência, coordenação e 

compatibilização de projeto na construção de edifícios. São Carlos, SP. 2001. 3p. In: 

Workshop Nacional de Gestão do Processo de Projeto na Construção de Edifícios, Anais, São 

Carlos, USP, 2001. 

 



 

94 
 

GONÇALVES JR., Francisco. Softwares BIM para compatibilização de projetos. Alto Qi 

Tecnologia aplicada à engenharia, 2016. Disponível em http://maisengenharia. 

altoqi.com.br/category/bim/. Acesso em 20 mai 2016. 
 

INSTITUTO AÇO BRASIL. Relatório de Sustentabilidade 2014. Rio de Janeiro, IAB, 

2014. Disponível em http://www.acobrasil.org.br/site2015/downloads/Relatorio_ 

Sustentabilidade_2014.pdf. Acesso em 20 fev 2016. 
 

KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: As melhores práticas. São Paulo: ARTMED 

Editora S.A., 2004. 
 

KOWALTOWSKI, D. C. C. K. et al. O processo de projeto em arquitetura - da teoria à 

tecnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 
 

MARQUES, Renata. Tropicalização de projetos: Como adequar a arquitetura 

estrangeira aos padrões brasileiros. Site Construção Mercado, 2013. Disponível em 

http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/145/ tropicalizacao-

de-projetos-como-adequar-a-arquitetura-estrangeira-aos-293396-1. Acesso em 15 abr 2015. 
 

MELHADO, Silvio. Qualidade do projeto na construção de edifícios: aplicação ao caso 

das empresas de incorporação e construção. Tese de Doutorado. São Paulo: EP/USP, 1994. 
 

MIKALDO, Jorge; SCHEER, Sergio. Compatibilização de Projetos em 3D como 

Indicativo de Redução de Custo em Edificações. Florianópolis: Workshop de Gestão do 

Processo de Projeto na Construção de Edificios, 2005.  
 

MIKALDO, Jorge. Estudo comparativo do processo de compatibilização de projetos em 

2D e 3D com uso de T.I. Dissertação de Mestrado. Curitiba: UFPR: Curitiba, 2006. 
 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. Um Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos. PMBOK - 5º edição, Project Management Institute, Inc., 2013. 
 

RIBAS, Rovadávia Aline de Jesus. Avaliação das Condições Físico-Construtivas e de 

Desempenho de uma Edificação Estruturada em Aço. Estudo de Caso: Prédio da EM da 

UFOP. Dissertação de Mestrado. UFOP, Ouro Preto, 2006. 
 



 

95 
 

RODRIGUEZ, Marco Antonio Arancibia; HEINECK, Luiz Fernando Mahlmann. A 

Construtibilidade no Processo de Projeto de Edificações. In: Workshop Nacional – Gestão 

de Processo de Projeto na Construção de Edificios. Porto Alegre, 2001. 
 

ROSSO, Silvana Maria. Softwares BIM: conheça os programas disponíveis, seu custo, 

principais características e segredos. Edição 208, julho 2011. Disponível em http:// 

www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/208/artigo224333-2.aspx. Acesso em 12 dez2015. 
 

RUEGG, Caio. Guia para elaboração de lições aprendidas Versão: 2.0, novembro 2009. 

Método Consultoria Ltda. Disponível em: http://metodoconsultoria.com/webftp/diretorio/ 

Artigos/Guia_Licoes_Aprendidas_Projetos_v2.pdf. Acesso em 12 dez 2015. 
 

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Diretrizes gerais para a 

compatibilização de projetos. Curitiba: SEBRAE/SINDUSCON, 1995. 
 

SOLANO, Renato da Silva. Compatibilização de projetos na construção civil de 

edificações: Método das dimensões possíveis e fundamentais. Porto Alegre: XXV 

Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2005.  
 

TABORDA, Philipe. Gestão de Interfaces: Coordenação Multidisciplinar em Projetos 

Industriais na Fase de Engenharia. In: ENCONTRO TÉCNICO DE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO, 2012, Anais, Belo Horizonte: PUC MG. 
 

TZORTZOPOULOS, P. Contribuições para o desenvolvimento de um modelo do 

processo de edificações em empresas construtoras incorporadoras de pequeno porte. 

Dissertação de Mestrado. UFRGS: Porto Alegre, 1999. 
 

VANNI, Claudia Maria Kattah; GOMES, Abdias Magalhães; ANDERY, Paulo Roberto 

Pereira. Análise de Falhas Aplicada à Compatibilização de Projetos em uma Obra 

Predial.  São Paulo, SP. 1998. In: Congresso Latino-Americano de Tecnologia e Gestão na 

Produção de Edifícios: soluções para o terceiro milênio, Anais, São Carlos, USP, 1998.  
 

WERKEMA, Maria Cristina Catarino. As Ferramentas da Qualidade no Gerenciamento 

de Processos. São Paulo: Fundação de Desenvolvimento Gerencial, 1996. 


