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RESUMO 
 
 

Os excessivos desperdícios na construção civil do Brasil contribuem com as enormes pilhas de 
entulho e reduzem significativamente os lucros dos empreendimentos imobiliários. Os 
retrabalhos por ruídos entre projetos arquitetônicos e civis, tais como: falta de informação ou 
incompatibilidade, aplicação de materiais fora de padrão e uso de mão de obra não 
especializada e/ou qualificada, são fatores, dentre outros, ligados ao desperdício originado pela 
ausência de racionalização e coordenação das etapas de execução. Execução essa que exige 
um sequencia de projetos, que estão interligados entre si, como topografia, hidros sanitário, 
elétrico, telefonia, estrutural, arquitetônico e acabamento. Todos os projetos são executados 
isoladamente, aumentando os riscos de conflitos, que se não forem feitos a compatibilização, 
só serão identificados durante a execução da obra. O projeto é um instrumento fundamental 
para amenizar esses inconvenientes e melhorar a construção, agregando valor ao 
empreendimento; desde que seja elaborado de forma articulada entre todas as fases da obra. 
O investimento dessa harmonização de projetos, representa um valor muito ínfimo do custo 
total da obra, mas garante uma diminuição representativa das despesas e desperdícios de 
material gerado como fragmentos e restos de tijolos, concreto, argamassa, aço, madeira, solo, 
etc.; o que contribui com a ocupação de cerca de 50% dos aterros, degradação dos 
mananciais, ocupação de vias e logradouros públicos. Essa pesquisa tem como principal 
objetivo estudar e diagnosticar o processo de desenvolvimento e compatibilização entre 
projetos arquitetônicos e civis. Um processo multidisciplinar, que terá como resultado a 
integração das interfaces entre os projetos. Ela objetiva, também, verificação da conformidade 
da representação gráfica, as tecnologias CAD e a modelagem tridimensional. Eliminando 
assim, alguns dos principais problemas: as interferências físicas e perdas da funcionalidade, 
que geram retrabalho no canteiro de obras. As análises dos estudos de caso foram realizadas 
através da construção em três dimensões dos projetos arquitetônicos e complementares, 
visando à conformidade, padronização e compatibilidade dos elementos construtivos em 
edifícios simples e de múltiplos andares. Possibilitando soluções e custos previstos, ainda na 
fase do projeto, melhorando o controle dos prazos da obra. O que advém da falta de 
planejamento adequado. As conclusões apresentadas nesse estudo mostram um diagnóstico 
sobre o processo de desenvolvimento e compatibilização de projetos em edifícios simples, 
promovendo uma reflexão sobre uma série de questões relevantes, com ênfase na diminuição 
do desperdício na construção civil e uma avaliação que possibilitou a revelação de empecilhos 
no processo de compatibilização de projeto. Onde o profissional deverá ter um olhar técnico, e 
conhecimento das soluções que envolvam um projeto executivo.  


