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RESUMO

Esta pesquisa investiga o emprego da metodologia BIM (Building Information Modelling) diretamente conectada à consagrada técnica utilizada 
por arquitetos ao esboçar croquis como forma de iniciar os estudos preliminares de um projeto arquitetônico. Já está sendo apurado que a 
abordagem global comum a ambas as tecnologias pode constituir um importante elo entre tradição e tecnologia com benefício à qualidade dos 
projetos elaborados a partir da união dessas metodologias frente às formas de projetar dependentes de desenhos fragmentados. Embora a maior 
parte do que foi construído até hoje não tenha empregado nenhum sistema BIM, as demandas por uma arquitetura mais sustentável com menor 
índice de desperdício e com uso consciente de recursos energéticos apontam para necessidade de novas soluções. Nesse sentido a adoção de 
tecnologias que considerem uma visão global do processo: desde o programa passando por conceito, detalhamento, análise bioclimática, plantas, 
Fabricação, Construção, logística, operação/manutenção e demolição vem mudando rapidamente a forma de pensar a arquitetura. Por outro 
lado o paradigma do lápis e papel, familiar ao arquiteto não encontra sistema de representação concorrente quando se trata de mostrar 
rapidamente idéias através de esboço sobre o papel. Indícios, levantados a partir da revisão bibliográfica desta pesquisa utilizando analise 
comparativa, mostram que a redução do tempo de projeto obtido pela associação entre estas técnicas acarreta na melhoria direta do nível de 
qualidade da arquitetura em função do menor índice de retrabalho.  Além disso alguns tópicos levantados inicialmente já encontram respaldo 
para se afirmar que o paradigma da visão global de projeto pode ser constatado em ambas as tecnologias. Em relação ao BIM, está relacionado a 
intensa oferta de informações indexadas a um modelo tridimensional que centraliza  o acesso a elas e permite uma modelagem direta e 
integrada. Já no Croqui, a ausência de uma interface gráfica de interação entre o autor e o projeto é substituída, por vezes com vantagens pelas 
infinitas possibilidades que o lápis pode registrar quase instantaneamente após um lampejo de um pensamento, sendo este livre de roteiros ou 
processos fechados. Quanto ao croqui, ele ainda pode ser reforçado a qualquer momento por idéias subjacentes na forma de rabiscos 
complementares que vão consubstanciar o projeto central.
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