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Projeto de pesquisa realizado como requisito de 

avaliação parcial da disciplina de Coordenação e 

Compatibilização de Projetos, do curso Pós-

Graduação Gestão de Obras de Edificações, 

Tecnologia e Desempenho da Construção Civil, 

sob orientação do professor Me. Ítalo Coutinho.  
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INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos remotos o homem necessita de abrigo, e para tal finalidade ele 

usava o que estava naturalmente disposto na natureza, como cavernas, árvores ocas e etc., à 

medida que foi evoluindo, ele foi desenvolvendo materiais e técnicas construtivas, que hoje se 

encontram em um nível elevado de qualidade e controle tecnológico.  

À medida que vão evoluindo os processos construtivos, mais conforto vai sendo 

oferecido aos usuários, e maiores são os impactos nas edificações. As edificações atuais contam 

com projetos diferenciados, os quais não existiam anteriormente, e a necessidade de 

compatibilização entre esses projetos é essencial nesse novo cenário.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

O conceito de multidisciplinaridade pode ser definido como a justaposição de 

diversas áreas de conhecimento em um determinado projeto ou propósito, mas cada uma destas 

disciplinas mantém suas teorias e métodos em perspectiva. Na engenharia pode-se atribuir esse 

conceito quando se pensa em um projeto que envolve diversas disciplinas, tais como: 

Engenharia Civil, Arquitetura, Engenharia Elétrica entre outras; onde todas essas disciplinas 

trabalham simultaneamente com o objetivo de chegar ao sucesso e a qualidade de um 

determinado projeto. 

De acordo com a revista Téchine, 

“O coordenador de projetos é o profissional responsável pela gestão dos 

trabalhos de construtores e projetistas durante as fases de concepção e 

desenvolvimento de um empreendimento residencial, comercial, institucional 

ou industrial. De formação generalista, ele lida com equipes multidisciplinares 

e tem a responsabilidade de garantir a compatibilização dos projetos, 

organizando as demandas de diversos profissionais e empresas envolvidos na 

realização da obra” 

Portanto, é necessário que o profissional responsável pela gestão global do projeto 

seja entendedor das mais variadas áreas, e portador de experiência aliada com a sabedoria 

adquirida em sua formação profissional, esta que deve ser de forma continuada. 

Para a introdução do conceito de multidisciplinaridade em um projeto visando 

maior qualidade, são necessárias estruturas física, intelectual e tecnológica. A estrutura física 

pode ser definida como o escritório de gerenciamento de projeto (EGP), já a parte intelectual 

refere-se aos profissionais capacitados para desenvolver o projeto usando a capacidade de 

trabalhar com conceito de multidisciplinaridade dos mesmos, onde todos possam trabalhar 

simultaneamente sem que haja o rompimento de fronteira para que se possa chegar com 

qualidade e sucesso a um projeto. A parte tecnológica pode ser definida como as novas 

ferramentas de software encontradas no mercado atual, tecnologias essas que facilitam a 

integração de diversas áreas distintas, chegando a um resultado final satisfatório, com maior 

qualidade, menor tempo e custos reduzidos. 

Segundo a ABCP (2013) o concreto é o material mais consumido no mundo: “entre 

2005 e 2012, enquanto o consumo de cimento avançou mais de 80%, o aumento do concreto 

preparado em centrais foi de 180%. Estima-se que as concreteiras tenham produzido 51 milhões 

de m³ no ano passado”.  
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Muitos projetos são insignificantes para a estabilidade das estruturas, porém como 

a maioria das edificações utilizadas no Brasil são feitas em estruturas de concreto armado, o 

impacto de outros projetos sobre o projeto estrutural este pode ser grave, talvez suficiente para 

levar à ruína. Como exemplo pode-se citar a influência de uma tubulação de um projeto 

hidráulico passando por uma viga bi apoiada, um tubo de 40 mm passando no plano 

perpendicular de uma viga de secção 12x30 cm, ou a disposição de caixas d’água sobre lajes as 

quais não foram projetadas para tal, dentre diversos outros que ocorrem frequentemente.  

Nenhuma das mais belas e ousadas obras poderia ter sido construída sem os 

conceitos da compatibilização e gestão adequada dos projetos, juntamente com a evolução 

tecnológica dos materiais e técnicas construtivas. O conceito mais moderno de edificações de 

grandes alturas é aquele que utiliza as tecnologias do aço e do concreto de alto desempenho, 

como nos edifícios Petronas Tower (Malásia), Di Wang Building (Shenzen) e Central Station 

(Hong Kong) ROSSIGNOLO, 2003.  

Inauguradas em 1998 em Kuala Lumpur, na Malásia, e com 88 andares (451,9 m 

de altura), as Torres Petronas (Petronas Twin Towers), são hoje as maiores torres gêmeas do 

mundo. As torres foram projetadas pelo arquiteto Cesar Pelli, onde a estrutura de principal é de 

aço e o fechamento é composto por vidro, e com desenho inspirado nas artes islâmicas, um 

reflexo da herança muçulmana malaia. Possui também uma estrutura de ligação entre as torres, 

sendo a ponte mais alta de dois andares do mundo. 

 

Figura 1 - Petronas Tower. 

 
Fonte: WANTTOLEARNMOREABOUTSEASIA, 2018. 

 

Di Wang Building é um arranha-céu de 384 m em Luohu District, Shenzhen. Este 

edifício na China foi construído em um ritmo acelerado de quatro andares em nove dias, e foi 
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o primeiro arranha-céu no país a ser um dos dez mais altos do mundo. O edifício inclui um 

shopping center, escritórios e apartamentos. No piso superior, há um deck de observação 

chamado de View Centre Meridian, onde os visitantes podem ter uma visão do olho do pássaro 

de Shenzhen e Hong Kong. 

Figura 2 - Di Wang Building. 

 
Fonte: CHINA.ORG.CN, 2018. 

 

Hong Kong Station, inaugurada em 1998, é uma estação do sistema de metrô de 

Hong Kong, situada no centro da cidade, e está ligada à Estação Central por dois túneis. A 

caminhada entre as duas estações geralmente leva de três a seis minutos. Os túneis, que 

atravessam sob Connaught Road Central, estão equipados com esteiras rolantes. A estação, 

shopping varejo, túneis de pedestres, passarelas e plano mestre para o desenvolvimento foram 

todos concebidos por Arup Associates em colaboração com Rocco Projeto Architects Limited, 

Ove Arup & Partners, e Meinhardt. Esta estação oferece um serviço de check-in no centro da 

cidade para voos partindo do Aeroporto Internacional de Hong Kong e os serviços de autocarro 

gratuito para a maioria dos grandes hotéis nas áreas de Wan Chai e Central. 
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Figura 3 - Hong Kong Station. 

 
Fonte: WIKIPÉDIA, 2018. 

 

 

Todas essas edificações citadas e inúmeras outras não poderiam ser construídas sem 

os conceitos de gestão adequados aliados aos processos interdisciplinares de compatibilização, 

que proporcionam maior liberdade arquitetônica e aproveitamento dos espaços, e as condições 

necessárias para e execução dos projetos. 

O conceito de multidisciplinaridade segundo Morin é a justaposição de disciplinas 

diversas, às vezes sem relação aparente entre elas, ou seja, estudo de um objeto sob diversos 

ângulos, mas sem pressupor um acordo ou rompimento de fronteira entre as disciplinas. Na área 

da engenharia de projetos pode-se atribuir esse conceito quando se pensa em um projeto de 

engenharia envolvendo várias disciplinas tais como: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Automação, Engenharia Mecânica entre outras; todas essas ciências trabalhando 

simultaneamente sem o rompimento de fronteira para chegar ao sucesso e a qualidade de um 

projeto. 

Qualidade de projetos segundo o PMI (Project Management Institute) adota a 

definição da qualidade proposta pela ASQ (American Society for Quality), como: “Qualidade 

é o grau até o qual um conjunto de características inerentes satisfaz as necessidades”, e assim 

um elemento essencial do gerenciamento da qualidade no contexto do projeto passa a ser 

“transformar as necessidades, desejos e expectativas das partes interessadas em requisitos, 

através da análise das partes interessadas, realizada durante o gerenciamento do escopo do 

projeto.” 

Quando se une em um projeto de engenharia os conceitos de qualidade e 

multidisciplinaridade pretende-se chegar a uma satisfação em todos os níveis tanto da 

engenharia e construção envolvida pela troca de experiências realizada durante a execução até 

ao cliente final para sua usabilidade. 
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Cada vez mais as novas tecnologias estão aliadas à qualidade nas edificações, onde 

a compatibilização dos projetos já pode ser feita utilizando programas com visualização em três 

dimensões. A tecnologia BIM (Building Information Modeling), em português:  Modelagem da 

Informação da Construção, é o novo conceito quando se trata de projetos para construções. 

Diferente do desenho convencional em duas dimensões, a modelagem com o conceito BIM 

trabalha com modelos em três dimensões mais fáceis de assimilar e mais fiéis ao produto final. 

E na plataforma BIM, o projetista constrói a edificação em plataforma visual, colocando 

elementos construtivos, como paredes, portas, janelas, pilares, telhado, e todos os componentes, 

diferentemente do que é feito em programas de desenho tradicionais, que são meros desenhos.  

Numa comparação simples, seria como abandonar a ideia de fazer o planejamento 

desenhando em duas dimensões e trabalhar diretamente com maquetes virtuais que são uma 

reprodução fiel do projeto. E ainda tem mais uma vantagem, com a utilização desta tecnologia, 

também se obtém a lista de materiais, com todas as descrições se quantitativos, facilitando 

muito o trabalho de orçamento detalhado e elaboração de planilhas e cronogramas físico e 

financeiros. 

Na figura 4 pode-se visualizar os benefícios de utilização da tecnologia BIM: 

 

Figura 4 – Interoperabilidade BIM. 

 
Fonte: PINI REVISTAS (2018).  
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De acordo com a Autodesk, o uso da tecnologia BIM tem avançado no mercado 

brasileiro. Construtoras buscam utilizá-la nas etapas de projeto, pré-construção e construção 

para aprimorar o processo de gestão dos empreendimentos, reduzir o número de ordens de 

alteração e melhorar a qualidade do produto final. Isto exige que projetistas, construtores e 

clientes mudem seus processos de trabalho e trabalhem de maneira mais integrada.  

Através de análises de casos nos quais a tecnologia foi aplicada, foram encontrados 

inúmeros benefícios do uso da tecnologia BIM na pré-construção surge uma necessidade de 

mudança no fluxo de informação entre projetista, construtora e cliente, onde o modelo BIM 

proporcione eficiência e aplicabilidade ao longo de todo ciclo de vida do empreendimento. 

De acordo com a PINI,  

“Os modelos gerados pela plataforma BIM são uma construção virtual do 

objeto arquitetônico. Graças a essas construções disponibilizadas nos diversos 

estágios do projeto, é possível quantificar, planejar, coordenar e recuperar 

informações a qualquer momento da vida do empreendimento e, ainda, 

verificar interferências, testar alternativas de projeto e ensaiar o 

comportamento do modelo sob a ação de diversos agentes.” 

Na figura 5 pode-se verificar como é feito a compatibilização de projetos com a 

tecnologia BIM: 
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Figura 5 – (1) Exemplos de compatibilização entre estrutura, hidráulica e ar condicionado para o condomínio de 

escritórios Ventur e Kino, projeto de Aflalo & Gasperini. (2) Modelo do edifício 112 Barcelona, na Espanha, 

projeto de Idom ACXT. 

 
Fonte: PINI REVISTAS (2018).  
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CONCLUSÃO 

 

Analisando o cenário atual e as possíveis tendências para o futuro, conclui-se que 

cada vez mais novas competências serão solicitadas aos projetistas, sejam eles arquitetos ou 

engenheiros, e principalmente aquelas dedicadas à gestão e à integração com o trabalho dos 

demais projetistas, sempre em paralelo com a execução racional das obras projetadas.  

Também influenciam na qualidade dos projetos dois aspectos, levando em 

consideração a multidisciplinaridade, para que alguns trabalhos sejam executados com 

qualidade e bom tempo é necessárias ótimas estruturas físicas e tecnológicas, como softwares, 

hardwares, etc. Também se inclui nesse percentual da qualidade o aspecto intelectual, que 

seriam a capacitação individual de cada envolvido, tanto na parte técnica quanto na parte 

mental. 

Na parte intelectual necessita-se de profissionais capacitados para desenvolver os 

projetos usando a capacidade de trabalhar a multidisciplinaridade, onde todos os envolvidos 

possam trabalhar simultaneamente sem que haja estrapolação nas áreas, para o sucesso e 

qualidade do projeto. 

Lembrando que quando se menciona qualidade de projeto não é apenas aspectos 

visuais, mas também com o funcional e a possibilidade de ruína, e com as obras modernas e 

sofisticadas da atualidade, onde o padrão de interferência entre os mecanismos da obra é 

extremamente alto. Assim, construir com compatibilização e multidisciplinariedade leva a 

grandes impactos positivos no empreendimento. 
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