
COMO A REALIDADE AUMENTADA 
PODE AJUDAR O PLANEJAMENTO 

E EXECUÇÃO DE OBRAS?



INTRODUÇÃO
A realidade virtual faz com que você mergulhe 

em outro universo. Ela substitui o que você vê por 
um conteúdo totalmente novo, criando uma 

experiência imersiva por meio de um ambiente 
computacional.

Já a realidade aumentada fornece ao mundo real 
elementos novos, trazendo objetos e informações 

complementares. Dessa maneira, há uma inte-
gração entre real e virtual.

Atualmente, a realidade aumentada pode ser 
utilizada na construção civil de duas formas:

1. Por aplicativos, plataformas e softwares que 
são acessados por dispositivos móveis (como 

celulares e tablets);

2. Por óculos de realidade aumentada, que 
projetam hologramas.

Vamos entender mais sobre o assunto? 
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Como a realidade aumentada pode 
ser utilizada na construção civil
A realidade aumentada pode ser utilizada em todas as fases de 
uma obra. Confira, a seguir, alguns exemplos.

_Aplicação da realidade virtual antes e durante a obra

• Conferir se os terrenos estão irregulares ou fora de especificação;
• Definir quantos metros quadrados tem o terreno e fotografar as 
irregularidades;
• Não é necessário que uma equipe vá à obra com lápis, papel e 
outros instrumentos, pois a realidade aumentada permite medir o 
terreno e/ou o projeto em escala real;
• Desenhar toda a planta baixa de forma automática;
• Visualizar as obras em suas proporções reais;
• Criar um excelente manual do proprietário para o cliente;
• Visualizar como ficará a construção em um determinado local e 
trocar elementos (plantas no jardim, cor das portas e muitas outras 
possibilidades).

_Aplicação da realidade virtual no pós-obra

• Visualizar informações importantes, como planta baixa, 
encanamentos, caixas de esgoto, dutos de ar, mapa da estrutura 
elétrica etc;
• Auxiliar em todo o levantamento topográfico;
• Criar um projeto de decoração personalizado.

Quais são as empresas que já 
utilizam a realidade aumentada
Para entender melhor como a realidade aumentada é aplicada 
no contexto da construção civil, conversamos com pessoas de 
algumas empresas que já utilizam essa tecnologia no dia a dia. 

Veja os exemplos.

_Kemp

Rogério Moraes, CEO da Kemp, conta que eles utilizam a realidade 
aumentada em muitas situações. Por exemplo, eles fizeram todo o 
projeto e a construção virtual de uma loja para a Leroy Merlin.

Quando o terreno ainda estava na terraplanagem, eles levaram os 
óculos de realidade aumentada e apresentaram o projeto 
completo para a diretoria da empresa.

_Digital Lab e de Inovação da everis Brasil

Roberto Pereira, diretor do Digital Lab e de Inovação da everis 
Brasil, conta que eles têm uma forte colaboração com o 
ecossistema de inovação. Isso amplia a capacidade de 
desenvolvimento e pesquisa para a realidade aumentada.

Assim, desenvolvem projetos em 3D que interagem com dados 
para que o cliente tenha boas informações visuais que melhorem a 
tomada de decisão.
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_Lautec Engenharia

O engenheiro e responsável pela 
Lautec Engenharia, Luciano 
Blessmann, conta que eles 
também utilizam a realidade 
aumentada para a exibição de 
maquetes de novos 
empreendimentos e mobiliários 
específicos. Com isso, é possível 
que o cliente literalmente ande 
dentro da maquete.
Agência Casa Mais

Fabio Costa, CEO da agência Casa 
Mais, conta que eles são pioneiros 
tanto na realidade virtual quanto 
na aumentada. Ele comenta que 
na construção civil o uso ainda 
não é tão amplo quanto em outros 
segmentos.

No entanto, já há alguns cases, 
como o de acompanhamento de 
obras, para a comparação de um 
projeto com o que, de fato, foi 
executado.
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Quais são os benefícios 
que a realidade 
aumentada traz para a 
construção civil
Aplicar a realidade aumentada na construção civil 
traz benefícios tanto para o projeto quanto para o 
consumidor final. Afinal, é possível visualizar toda 
a obra antes mesmo de ela ser executada, avaliar 
alguma sobreposição, acompanhar o andamento 
e muito mais.

"Quando uma incorporadora entrega um 
apartamento para um cliente e ele vai fazer 
uma reforma, pode baixar o app de realidade 
aumentada no seu celular, olhar para a parede 
do imóvel e saber onde passa a tubulação de 
hidráulica ou elétrica, qual parede ele pode 
quebrar ou pode mexer e muito mais", relata 
Moraes.

Costa complementa: "Muitos erros podem ser 
evitados com o uso das pré-visualizações, ainda 
que sejam em escala reduzida. A segurança 
também é favorecida, já que você pode, por 
exemplo, checar se algum elemento ou alguma 
estrutura está fora do lugar".
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Quais são os riscos de 
utilizar a realidade 
aumentada nos projetos
O uso da tecnologia é muito importante na 
construção civil. Entretanto, não podemos ignorar 
que existem riscos ao utilizar a realidade 
aumentada de forma equivocada. Isso porque, se 
os aplicativos não são tão bons, é possível ter uma 
realidade distorcida.

Por exemplo: imagine que você fez um projeto e a 
construtora não o executou da forma correta. 
Dessa maneira, o cliente, pela realidade virtual, 
confere que a tubulação passa em um lugar X; 
entretanto, ele não consegue ver esse cano. Nem 
precisamos comentar os problemas que isso 
pode causar, certo?

Por isso, é importante que o projeto de realidade 
aumentada seja fiel à execução e as informações 
sejam atualizadas no software. A tecnologia 
também deve ser vista como uma facilitadora dos 
projetos. "Acredito que é algo que ajuda a 
melhorar a segurança das construções. E 
segurança nunca é demais", reforça Costa.



Moraes destaca outro problema: "Todos os 
projetos precisam estar em 3D, modelados em 
BIM. Você não consegue fazer realidade 
aumentada por meio de um projeto 2D. Então, 
esses modelos têm que estar bem projetados; 
as especialidades têm que estar bem 
sincronizadas".

Blessmann comenta que um dos riscos é a falta 
de mão de obra que realmente saiba tirar 
proveito dessas tecnologias. Para ele, "os custos 
com treinamento de pessoal e o investimento 
em hardware podem ser obstáculos que devem 
ser superados pelas organizações".
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O que é preciso para utilizar a 
realidade aumentada em uma obra
Se você está interessando em aplicar a realidade aumentada em 
uma obra, pode ficar tranquilo, pois ela não é tão complexa quanto 
pode parecer. Inclusive, existem diversos aplicativos gratuitos que 
permitem carregar um projeto em um modelo tridimensional e 
aproveitar o melhor dessa tecnologia.

Moraes acredita que utilizar os óculos é um pouco mais 
complicado, porque você precisa de um modelo em 3D e softwares 
específicos. Além disso, eles costumam ser caros.

Pereira ressalta que é preciso treinamento e prática, pois é 
necessário conhecer as tecnologias e os softwares. 

"Existe uma união de conhecimentos nas equipes que trabalham 
com realidade aumentada, que são compostas por programadores, 
artistas, arquitetos, cientistas de dados, gamers e especialistas no 
uso e nas conectividades das ferramentas", explica.

Por isso, Blessmann reforça a importância de ter conhecimento 
técnico na obra e em computação gráfica, assim como 
familiaridade com as novas mídias digitais e os dispositivos móveis.

Costa acredita que todos os detalhes são importantes. "É 
fundamental que exista uma boa integração dos projetistas com 
o desenvolvedor do projeto de realidade aumentada. Depois de 
finalizar, a utilização é muito simples", comenta.
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O que pode mudar com o uso 
dessa tecnologia
Moraes conta que essa tecnologia vai muito além de poder 
visualizar um projeto antes da sua execução. 

"Na pandemia eu vou com os óculos para a obra, ligo para as 
pessoas por meio de uma plataforma da Microsoft e entro em 
uma reunião. Enquanto olho o que está executado e o que foi 
projetado, todo mundo que está no escritório consegue visualizar 
a mesma coisa que eu; então, eles conseguem ver a imagem da 
obra real e o holograma da projeção ao mesmo tempo, além de 
conseguirem colocar tags, fazer comentários, tomar decisões, 
acertar cronogramas e corrigir problemas".

Veja outros exemplos importantes citados pelo especialista.

_Cronograma de obra

Você pode subir o cronograma da obra em um par de óculos de 
realidade aumentada e, conforme anda, avaliar, por meio do 
holograma, o que deveria ter sido executado versus o que foi feito.

_Manutenção

Quando um colaborador está com dúvidas sobre um determinado 
equipamento, pode ligar para o escritório ou para o suporte com os 
próprios óculos de realidade aumentada.

Dessa maneira, ele recebe as orientações a distância. Inclusive, pode ver 
na própria tela dos óculos um manual ou uma informação importante.
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_Manuais e garantias

Você pode trabalhar com um QR Code em realidade aumentada 
para confeccionar os manuais e as garantias. Por exemplo, com a 
tela do celular o cliente pode conferir os disjuntores e todas as 
informações daquele quadro.

"Existe também uma empresa que usa todos os manuais em 
realidade aumentada. Então, você consegue olhar com os óculos 
ou o celular para uma etiqueta no equipamento e ele já abre um 
vídeo de manutenção, um manual de padronização ou um 
telefone para atendimento. Esse é o futuro", diz Moraes.

Para Blessmann, a realidade aumentada traz produtividade e 
benefícios para todos. E ainda há muita coisa boa por vir. De 
acordo com ele, "a experiência de compra de um imóvel será 
muito mais agradável e lúdica. Além disso, haverá uma melhor 
compreensão a respeito da construção".

Costa complementa: "Trata-se de uma frente de trabalho que 
visa reduzir o tempo de execução dos projetos. Além disso, existe 
um potencial enorme de facilitação na captação de 
investimentos, o que favorece diretamente a construção civil. 
ACom a realidade aumentada, o investidor pode ter uma visão 
muito mais real do projeto, o que vai agilizar e favorecer a sua 
tomada de decisão positiva. E é válido lembrar que, ainda que 
essa não seja uma tecnologia embrionária, existe muito espaço 
para evolução".
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Conclusão

Na construção civil, a tecnologia já caminhava do 
2D para o 3D. O universo tridimensional permite 
ter informações objetivas, pois a visualização 
torna muito mais claro o entendimento — não 
somente para engenheiros e arquitetos, mas 
também para pessoas que não entendem nada 
do assunto.

O setor só tende a ganhar com o uso e o 
desenvolvimento de novas tecnologias. Pereira 
conta: "A construção civil ganhará agilidade 
para trabalho em campo e vistoria das obras, 
pois o que hoje está em papel estará em 3D, 
propiciando melhor interação com as 
informações e gerando dados mais precisos 
para a tomada de decisões".

Portanto, a realidade aumentada já é aplicada na 
construção civil e só traz vantagens para o 
desenvolvimento do setor. Fica, então, a 
expectativa de que muita coisa boa ainda virá 
com o uso dessa tecnologia.

Gostou deste material? Então, siga acompanhando 
o canal de conteúdos da Concrete Show para saber 
de outras novidades do meio!



concreteshow.com.br


