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RESUMO
Este trabalho apresenta o estudo dos processos e instrumentos disponíveis
atualmente e comumente utilizados por projetistas de instalações no Brasil e a
experiência da introdução da abordagem Building Information Modeling (BIM),
verificando as mudanças necessárias no processo e os ganhos relacionados ao
intercâmbio de informações entre os projetistas envolvidos. Especificamente, o
trabalho parte de um produto que já inclui informações tridimensionais, que é uma
evolução da prática bidimensional tradicional, porém pouco comum dentro dos
escritórios de projetos de instalações na atualidade, e avança para a inclusão de
dados que formam um modelo mais completo, culminando no que se conhece
atualmente como modelo BIM. Este esforço justifica-se ao verificar a dificuldade
enfrentada no cotidiano dos projetistas de instalações que, diante da crescente
demanda pela adaptação a modelos de projetos mais completos e de maior
compreensão, não encontram suporte tecnológico adequado para atenderem as
expectativas finais dos clientes. No decorrer desta pesquisa foi analisado um projeto
de instalações desenvolvido em CAD 3D e elaborado um modelo BIM das
instalações hidráulicas para possibilitar a análise do processo de elaboração do
projeto, do ganho das informações e do fenômeno de intercâmbio das informações
do projeto entre os projetistas envolvidos no processo.
Palavras Chaves: CAD 3D, instalações prediais, BIM, modelagem 3D

ABSTRACT

Advances in plant design information interchange: from CAD3D to BIM
into representative experiments

This work presents a study of the presently available process and instruments
that is habitually used by Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP) designers in
Brazil. It also shows the experience of introducing the Building Information Modeling
(BIM) approach, verifying the necessary modifications in the process and the gains
related to information interchange. Specifically, the work starts from a product in
which three-dimensional information is already included, that per se is an evolution of
the two-dimensional traditional work but still uncommon nowadays, and it goes ahead
including data that turns the model more complete, culminating in what actually is
known as a BIM model. This effort is justified by the verification of the difficulty faced
in the daily work of the MEP designers which, stressed by the growing demand of
more complex projects with more easily understandable representation, do not find
proper technological support that helps to attend the final expectations of his clients.
A complete facility design in tree-dimensional CAD (Mechanical, Electrical, and
Plumbing) and a BIM model of cold water plumbing facility was developed to make
possible the analysis of information gains and of the information interchange
phenomena between designers implicated in the process.
Key Words: CAD 3D, MEP, BIM, 3D modeling
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INTRODUÇÃO
O conceito de Modelagem da Informação da Construção ou Building

Information Modeling (BIM) está revolucionando os escritórios de projetos. É raro
conhecer algum profissional formado nos últimos 10 anos, ou mesmo com formação
anterior a este período, que nunca tenha escutado falar a respeito de abordagens e
ferramentas de trabalho que utilizem o conceito BIM. De acordo com Eastman et al.
(2011), o conceito de Building Information Modeling (BIM) é a integração entre o
projeto e o processo de construção, resultando em mais qualidade nos edifícios e
uma redução do custo e da duração do projeto. Atrelando ao projeto, além da
geometria precisa, todos os dados necessários para construção, fabricação e
demais necessidades que permitam obter o modelo para gerenciar o ciclo de vida da
edificação.
Uma edificação é composta de várias disciplinas de projeto diferentes e estas
nem sempre caminham no mesmo ritmo com relação aos avanços da tecnologia da
informação. Desde o ano de 2008 foram relatados a utilização do BIM nos escritórios
de projeto de Arquitetura. Justi (2008) relatou que diversas empresas no Rio de
Janeiro e em São Paulo, tais como Rede Globo, Senac Rio de Janeiro, Contier
Arquitetura, entre outras, tinham adquirido softwares BIM e possuíam tentativas de
colocá-lo em prática. Atualmente, algumas destas empresas participam de projetos
para auxiliar a implementação do BIM, como por exemplo, a Contier Arquitetura
disponibiliza um tutorial e bibliotecas BIM para o programa Minha Casa Minha Vida
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC1.
Outra pesquisa realizada na segunda metade do ano de 2008, por Souza,
Amorim e Lyrio (2009) mostrou o uso do BIM em escritórios de Arquitetura, onde
23,08% dos entrevistados já utilizava o BIM na maioria dos projetos, enquanto outros
46,15% o utilizava como piloto em alguns projetos ou por parte da equipe apenas.
Para a disciplina de Estrutura veem-se ferramentas que permitem que as vigas e
pilares sejam modelados com simulação de esforços, cálculos estruturais, podendo
ainda agregar a geometria 3D. Os projetistas de estruturas estão habituados com
softwares como TQS, CypeCAD, Eberick, SAP da Multiplus, que oferecem mais
1

Disponível para download em: <<contier.com.br/downloads-1/mcmv-em-bim-2>> .Acesso em fev.2015.
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funções que uma plataforma como o AutoCAD, como ilustrados na Figura 1 e na
Figura 2. Estes softwares estão disponíveis no mercado há aproximadamente 15
anos, como o SAP2000 que foi lançado no Brasil em 19972.
Figura 1 - Imagem de Estrutura projetada no software Eberick

Fonte: Imagem retirada da página da AltoQi3
Figura 2 - Imagem de estrutura projetada no software SAP2000

Fonte: Disponível em: <http://csiperu.pe/images/prod-img/sap_image1.jpg> Acesso em mar.
2015.
2

Informação disponível em: <http://sap2000.multiplus.com/> Acesso em mar. 2015.
Disponível em: <http://faq.altoqi.com.br/content/174/1068/pt-br/lan%C3%A7amento-de-radier.html> Acesso
em mar. 2015.
3
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Geralmente ao se observar a rotina dos escritórios de projeto, quando ocorre
uma inovação no processo de projeto, esta é precedida pela adesão da disciplina de
arquitetura, seguida pela estrutura. O histórico da criação de softwares específicos,
que aplicam o conceito BIM, reflete a demanda das disciplinas pelo uso de novas
tecnologias. O Revit Architecture, por exemplo, teve sua primeira versão lançada em
abril de 2000 (JUSTI, 2008). A Autodesk, no ano de 2002, fez a aquisição da Revit
Technology Corporation e no ano de 2006 lançou uma versão do Revit para
instalações. Entre o período de lançamento do software de arquitetura e o de
instalações, houve uma defasagem de seis anos. Partindo do princípio que a
arquitetura é quem define a base para os trabalhos dos demais projetistas, os
parâmetros dos softwares disponíveis no mercado têm seu foco voltado para a
arquitetura, e possuem diversos objetos paramétricos facilmente incorporáveis.
Dessa maneira os arquitetos conseguem aproveitar mais rápida e efetivamente as
funcionalidades que o software possui sem comprometer muito as particularidades
regionais ao utilizar um software BIM estrangeiro, baseado em uma legislação e em
formas de se construir diferentes da que se tem no Brasil. Estudos realizados por
Souza, Amorim e Lyrio (2009), Martins e Monteiro (2013), Czmoch e Pekala (2014),
Eastman et al. (2011) apontam as questões legais na aplicação das ferramentas e
também a necessidade de adequação aos padrões e normas regionais.
Para os projetos de instalações, houve grande dificuldade em encontrar
fontes de referência exemplificando tentativas ou aplicações do conceito BIM nos
trabalhos publicados até o momento desta pesquisa. Em Eastman et al. (2011), de
dez casos analisados apenas cinco foram listados com o uso de softwares baseados
em BIM voltados especificamente para elaboração de sistemas prediais. O mesmo
cenário se repete em publicações acadêmicas relacionadas ao tema BIM, onde
grande parte aborda conceitos como gerenciamento em BIM, implementação em
escritórios de projetos, onde a empresa observada é usualmente voltada para
arquitetura (ENTAC, 2014; CONVR, 2011). Os estudos encontrados e citados ao
longo desta pesquisa que relatam o uso do BIM no processo de projeto e construção
para instalações prediais confirmam a dificuldade para utilizar tais ferramentas.
No método tradicional em CAD2D, o projeto de instalações prediais é
composto de diferentes subdisciplinas e sua análise é bastante complexa,
dificultando a procura por interferências, erros ou omissões. Sendo quase impossível
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perceber falhas no projeto ao ser feita a compatibilização com sobreposição de
camadas no desenho 2D. No momento da contratação ou compra de materiais ainda
faltam muitas definições devido ao número de itens que compõem o projeto. O
modelo BIM tem potencial para facilitar esse trabalho de compatibilização e análise
do projeto ao inserir todos os itens de maneira detalhada, permitindo levantamento
de dados precisos, além da detecção de interferências como as colisões entre
componentes de instalações, arquitetônicos e estruturais e também, ausências de
trechos e componentes. Mas a adesão dos escritórios de projetos de instalações ao
BIM é muito pequena, em uma matéria publicada na revista AU, Sayegh (2011)
relatou que diversos projetistas reclamam da falta de parceiros para modelarem as
instalações no BIM. A arquiteta Miriam Addor afirma, em uma matéria publicada na
revista Construção e Mercado por Cichinelli (2012), que o processo de adesão ao
BIM nos escritórios de instalações está muito atrasado.
Pode-se ter uma ideia das modificações na rotina de trabalho da última
década nos escritórios de arquitetura e projeto de instalações no Brasil com a
experiência vivenciada pela pesquisadora em dois períodos da sua vida profissional,
o primeiro aconteceu no ano de 2007, quando ainda era estagiária e teve a
oportunidade de trabalhar num escritório de projetos de instalações na cidade de
Niterói. Sua função era transcrever os projetos de instalações desenhados na folha
de papel para um programa de desenho (Computer Aided Design – CAD). Esses
projetos, desenhados no papel, eram feitos pelos projetistas de hidráulica e elétrica
que recebiam os projetos de arquitetura impressos em folha A0 / A1 e traçavam as
instalações na prancheta de desenho com lápis, régua T e todas as ferramentas de
desenhos manuais que fossem necessárias. Utilizavam uma calculadora e anotavam
os cálculos e dimensionamentos em uma folha separada ou na própria folha da
arquitetura impressa. Alguns anos depois, em 2011, numa experiência oposta a
anterior, a autora desta pesquisa foi trabalhar em um escritório de arquitetura. Este
escritório era parceiro em inúmeros projetos com o escritório de instalações
mencionado anteriormente. No desenvolvimento do projeto de arquitetura os prazos
eram estimados entre 6 meses a 2 anos e a equipe de projeto era composta de 3 ou
4 profissionais durante todo o ciclo do projeto dentro da empresa. Este mesmo
projeto, no escritório de instalações tinha um prazo inferior a 1 ano e representava o
trabalho de, no mínimo, três equipes e cada uma delas com vários profissionais de
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formações distintas: uma equipe de instalações hidráulicas; uma de instalações
elétricas e sistemas eletrônicos; e uma de instalação mecânica. Essas equipes
tinham um engenheiro responsável pela área específica, projetistas experientes e
desenhistas para auxiliar na elaboração do desenho no computador. Em resumo,
enquanto no escritório de arquitetura, tinha-se 4 profissionais envolvidos, no
escritório de instalações somava-se no mínimo 8 profissionais para elaborar os
projetos para uma mesma edificação.
A razão exata para a defasagem na tecnologia e no processo de projeto não é
muito bem conhecida. Estima-se que grande parte dos projetos de instalações sejam
realizados por pequenas empresas com número inferior a 10 funcionários, e o alto
custo de investimento em formação e das ferramentas pode ser uma das razões
deste atraso. Segundo pesquisa publicado pelo DIEESE (2012), 77,2% das
empresas com atividade formal no Brasil possuíam menos de 10 funcionários. No
mercado norte-americano também não é muito diferente, Eastman et al. (2011)
afirma que 65% das empresas de construção tem menos de cinco funcionários.
Outras questões que podem explicar é o número de profissionais envolvidos, a
minuciosidade das instalações quando desenhadas em um processo de projeto em
BIM, o preço total estimado e a grande concorrência entre os escritórios que
inviabilizaria um reajuste do preço do projeto.
O atraso tecnológico em algumas das disciplinas do processo de projeto não
é igual para todas as instalações. Os projetos mecânicos, como os de ventilação e
climatização, têm avançado bastante a respeito do uso do BIM. As bibliotecas
disponíveis em softwares contêm bastantes componentes e, além disso, os
fabricantes, em sua maioria empresas estrangeiras, já estão mais habituados a
fornecer objetos paramétricos de seus componentes. Para as instalações
hidráulicas, algumas empresas no Brasil têm fornecido bibliotecas para a plataforma
Autodesk Revit, tais como a TigreCAD4, DecaBIM5.

Ao utilizar o software Revit

MEP, Goes (2011) encontrou grande dificuldade ao modelar a parte hidráulica, pois
a biblioteca do software era baseada em padrões norte-americanos, sendo
necessário que criasse os modelos/componentes hidráulicos manualmente.

4
5

Disponível em: <http://www.mundotigre.com.br/downloads> Acesso em mar. 2015.
Disponível em:<http://www.deca.com.br/deca-para-profissionais/decabim/> Acesso em mar. 2015.
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Existe a necessidade da melhoria do processo de projeto, mesmo porque a
forma atual não contribui para a redução dos custos da empresa e o aumento dos
lucros. Melhorar a produtividade em escritórios de instalações poderia colocá-los em
posição vantajosa e proporcionar maior competitividade. Lee e “Walter”Kim (2014)
alegam que muitas vezes em um projeto de edifício hospitalar, os custos com
instalações mecânicas, hidráulicas e elétricas chegam a somar 50% dos custos
totais da edificação, e que a coordenação do projeto de instalações na obra é
desafiadora, além dos desenhos serem de difícil interpretação.
No cenário atual, uma das necessidades apontadas como o maior entrave a
adesão ao BIM seria a formação profissional. A falta de qualificação e de
conhecimento prático dos projetistas inviabilizaria muitas vezes a transição para o
BIM (EASTMAN et al., 2011; MANZIONE, 2013; SILVEIRA, 2013).
Ainda se vê nos escritórios de projetos, projetistas experientes que carregam
uma bagagem considerável de conhecimentos em projetos de instalações, mas que
são colocados à prova diante de programas computacionais como o AutoCAD®.
Isso demonstra que diversos profissionais com conhecimento técnico de instalações
não investiram na sua formação com vistas ao domínio das ferramentas atuais de
trabalho. Essa falta de investimentos pode ser por desinteresse, acomodação,
porque sua remuneração não permite que o faça ou, talvez, por conta do baixo
retorno que teria em saber manusear softwares sofisticados em um ambiente de
trabalho que anda a passos lentos e com ferramentas obsoletas. Do outro lado, há
empresas que precisam contratar grande número de profissionais, por conta dos
atrasos tecnológicos e processos de projeto demorados, e não conseguem
aumentar a rentabilidade para permitir investimentos de longo prazo, com o
treinamento dos profissionais e a adequação das ferramentas de trabalho. Um alto
custo inicial para um retorno fracionado em muitos anos à frente.
Em uma época em que a arquitetura das edificações se arrisca em formas
que desafiam as leis da gravidade, sendo necessária a utilização de cálculos
complexos para conseguir prever sem falhas todas as partes que compõem o
edifício, os avanços da tecnologia atual para a troca e registro de informações é
imprescindível. Isso permite que tudo funcione perfeitamente no processo de projeto
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e as falhas oriundas de projetos omissos ou inadequados sejam reduzidas e, se
possível, eliminadas.
Neste universo de projeto tão tradicional e aquém da tecnologia mais recente,
algumas tentativas de adequação já se iniciam. É possível, ao se observar o público
crescente em palestras, seminários e congressos a respeito do BIM, que existe uma
manifestação tímida de profissionais que trabalham com projetos de instalações e
alimentam um desejo de tornar sua atividade coerente com os novos tempos.
Palestras semanais realizadas pelo Instituto de Engenharia de São Paulo6 contam
com a presença de 15 a 20 profissionais do setor de instalações, em sua maioria
trabalham como autônomos. Nos últimos 2 anos o número de publicações em BIM
voltadas para o setor de instalações prediais tem aumentado substancialmente.
Grupos de pesquisa começam a abordar as questões de trocas de informações no
modelo, essenciais para manter a integração de um sistema predial (PEJANOVIC;
SVETEL; JURENIC, 2012). Em estudos analisados por Eastman et al. (2011) muitos
dos profissionais de instalações prediais entregaram seus projetos em 2D, tendo que
ser modelados em 3D paramétrico pelos subcontratados para que pudessem ter
uma coordenação do projeto de construção em BIM, vendo-se a real necessidade
que o BIM seja utilizado em todas as frentes de projeto, não se restringindo somente
a arquitetura ou estrutura.
Aumentar a produtividade, reduzir o retrabalho, extinguir erros de projetos,
dinamizar os cálculos e gerar planilhas automaticamente a partir dos dados já
presentes no modelo da edificação ainda representam um sonho nos escritórios de
instalações. Dentro de uma empresa de instalações, o processo de trabalho envolve
inúmeros projetistas de áreas distintas, e facilitar essa integração, contribuir para a
troca de informações, permitindo que o projeto esteja inteiramente consolidado antes
de chegar às mãos do cliente ou na obra, é uma realidade ainda distante dos
escritórios de projetos.
Como relatado nos parágrafos anteriores, existe um alto custo de implantação
(CZMOCH; PEKALA, 2014) e uma inaptidão momentânea dos profissionais

6

Divulgação de um dos eventos realizados. Disponível em:
<http://ie.org.br/site/agenda/exibe/id_sessao/19/id_evento/1479/BIM-nos-Softwares-decoordena%C3%A7%C3%A3o-de-projetos-usando-tecnologia-da-Autodesk>. Acesso em mar. 2015.
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(EASTMAN et al., 2011; MANZIONE, 2013; SILVEIRA, 2013) para introduzir uma
ferramenta BIM. Além do fator custo e mão de obra, ainda temos uma questão muito
importante que são as normativas de instalações prediais, que tornam o uso dos
softwares estrangeiros uma atividade extremamente trabalhosa. Seria necessário
não só o investimento do profissional em adquirir as ferramentas necessárias e o
conhecimento para poder utilizá-las, mas também ter acesso a uma vasta biblioteca
de itens e componentes que fazem parte das instalações prediais, e que
atendessem as normas brasileiras. A realidade atual é que há pouco investimento na
área pelos fabricantes nacionais, apenas algumas empresas brasileiras de
instalações lançaram bibliotecas em BIM, sendo que são direcionadas para a
plataforma Revit MEP da Autodesk.

As ferramentas possuem biblioteca de

componentes baseada em itens que não atendem as complexidades do projeto e
não são adaptadas aos padrões e normas nacionais (GOES, 2011). Para o escritório
montar suas bibliotecas demandaria um tempo demasiado longo, sendo que as
especificações mudam de um projeto para outro e acabam resultando em uma
variedade enorme de itens e soluções diferenciadas.
Atualmente, existem algumas alternativas para alimentar programas como o
AutoCAD com mais informações, como os chamados plug-ins, aplicações ou
complementos que permitem o acréscimo de funcionalidades ao software original,
possibilitando a criação de blocos de CAD paramétrico, com informações pertinentes
ao projeto de instalações, como especificações, vazões, dimensão, volume, e
também produzem planilhas quantitativas, faltando neles a função da modelagem
3D para possibilitar a simulação da realidade do edifício. Esses itens contribuem
para ampliar a visão do profissional que passa a ter que inserir essas informações
desde o princípio usufruindo das facilidades que essas ferramentas promovem. A
inserção do 3D no projeto de instalações contribui para que o projetista mude seu
modo de pensar ao verificar como se comporta a instalação no cenário da
arquitetura e estrutura. O que antes seria uma única linha em um plano, passa a ser
uma tubulação, duto, ou qualquer outro elemento, sendo representado em tamanho
real, com curvas, desvios e inclinações de tubulações. Dessa forma é possível fazer
a análise do espaço disponível e a detecção automática de conflitos entre os
elementos das diferentes disciplinas que compõem o projeto.
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Um exemplo claro de outro benefício do modelo tridimensional é a
confirmação de como se darão as instalações complexas, como um conjunto de
dutos de ar condicionado dentro de uma casa de máquinas. Muitas vezes os desvios
projetados em plano (bidimensional) e a quantidade de dutos e equipamentos, como
fancoils, ventiladores, exaustores, bombas dos chillers, torna a manutenção neste
ambiente inviável. A representação do projeto no plano não fornece informação
suficiente para que se obtenha um aproveitamento adequado do espaço prevendo
corretamente onde deverão ser feitos os desvios dos dutos, onde serão as áreas
mais críticas que poderão comprometer a operação das máquinas e prejudicar o
acesso para manutenção.
Colocando o projeto dentro do espaço da edificação em um ambiente virtual e
fazendo a modelagem 3D da proposta da planta bidimensional consegue-se
observar, em um primeiro momento, qualquer omissão do desenho que dificultaria a
modelagem virtual do edifício, da mesma forma que dificultaria a execução real das
instalações.

O modelo possibilita desde o princípio notar falhas do projeto no

desenho das conexões, componentes e no caminhamento das instalações dentro do
edifício. Permite observar se a proposta é coerente com as necessidades do local,
ou seja, o que antes seria um problema percebido somente na operação do edifício
passa a ser uma preocupação desde o princípio do projeto.
Convêm, portanto, analisar os ganhos que a introdução do CAD 3D como
prática de projeto, sendo uma atividade complementar a realização do mesmo no
método tradicional pelo CAD 2D, pode proporcionar. Por exemplo, a redução do
prazo, melhorando a qualidade do produto, ao se obter um resultado superior com
informações mais precisas e soluções antecipadas do projeto, evita que o mesmo
retorne inúmeras vezes ao escritório de origem por informações e soluções não
compreendidas.
O ambiente de trabalho no qual se desenvolveu parte dessa pesquisa é um
escritório de projetos de instalações. O estudo que será apresentado servirá de base
para demonstrar uma iniciativa de fornecer para o cliente/contratante um produto
que corresponde melhor à realidade do edifício, transformando a representação
bidimensional e unifilar das instalações em representações tridimensionais
associadas a informações de natureza semântica no domínio das edificações.
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1.1

Problema de Pesquisa
É possível, no momento atual, obter uma melhoria nas informações do projeto

de instalações prediais com o suporte de ferramentas que incorporam o conceito
BIM, independente se de forma completa ou parcial?
1.2

Estrutura da dissertação
Esta pesquisa teve seus capítulos organizados na seguinte ordem: (1)

Introdução, (2) Objetivos, (3) Metodologia, (4) BIM, CAD 2D e CAD 3D, (5) Processo
de Projeto, (6) A atividade de Projeto, (7) Experiências relatadas, (8) Resultados e
Discussão, (9) Conclusão.
No capítulo 1, elabora-se um panorama geral dos problemas recorrentes que
a metodologia de projeto em CAD 2D tem enfrentado ao longo dos anos e da
situação da implementação do BIM relatadas nos estudos publicados sobre o
assunto, além da estrutura geral do presente trabalho.
O capítulo 2 apresenta os objetivos gerais e específico da pesquisa.
O capítulo 3 é a descrição do método de pesquisa utilizado para
desenvolvimento desta dissertação, como também das limitações encontradas, e os
aspectos não abordados pelo presente trabalho.
O capítulo 4 descreve os principais conceitos de processo de projeto
analisados no presente trabalho, que são o conceito BIM aplicado às ferramentas de
projeto Revit, Archicad e DDSCAD, e o CAD 2D e CAD 3D, além de apresentar a
ferramenta proprietária da Ziggurat Systems, a B4UB, utilizada como complemento
para elaboração do CAD 3D. Temos também uma breve descrição do Industry
Foundation Classes (IFC) utilizado para interoperabilidade entre softwares baseados
em BIM.
O capítulo 5 fornece informações sobre o histórico do processo de projeto e
suas principais deficiências, e como elas tem afetado a produtividade no meio.
Aborda-se a introdução do BIM como uma possível solução para os problemas
encontrados e relata-se como está sendo tratada pela indústria da construção.
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No capítulo 6, a atividade de projeto resume as normas, manuais e a
aplicação prática do escopo de projeto, como forma de auxiliar a compreensão do
que será realizado durante o processo de projeto.
O capítulo 7 descreve as experiências analisadas que possibilitaram a
realização deste trabalho. Essas experiências relatam o uso combinado de softwares
CAD 2D e 3D, descrevendo as principais melhorias que houve com a introdução de
um modelo de compatibilização 3D como complemento a um projeto de instalações
prediais realizado em CAD 2D. Além de traçar uma análise de como o BIM
influenciaria o processo de inserir, projetar e trocar as informações entre as equipes
de projeto, sendo esta análise realizada por meio da modelagem do sistema de água
fria em uma ferramenta baseada em BIM, e efetuada trocas entre outras ferramentas
BIM para extrair as informações do projeto.
O capítulo 8 apresenta os resultados da análise das experiências, além de
comparar com o projeto desenvolvido em BIM e a bibliografia revisada,
possibilitando uma discussão a respeito do trabalho.
O capítulo 9 finaliza o presente trabalho, trazendo a conclusão alcançada e
demonstrando possibilidades de trabalhos futuros.
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2

OBJETIVOS
A indústria relacionada à arquitetura, engenharia e construção (AEC) pode ser

considerada uma das que menos tem aproveitado os avanços tecnológicos atuais.
Fontenelle (2002) apontou o baixo nível de industrialização como uma das causas
do atraso no setor. Eastman et al. (2011) relata uma pesquisa realizada pelo Center
for Integrated Facility Engineering (CIFE) demonstrando a produtividade do setor da
construção em relação a outras indústrias do ano de 1964 até 2004. Esta pesquisa
mostra que no setor da construção a produtividade decresceu em mais de 10%
enquanto nas demais indústrias o crescimento foi superior a 200%.
No desejo de alterar este cenário, diversos profissionais tem se envolvido na
implementação de tecnologias que incorporam o conceito BIM para os processos
que envolvem a construção civil. Em razão de inúmeras dificuldades em encontrar
fontes de referências voltadas para a análise da implementação do BIM para
Sistemas Prediais, este trabalho procura contribuir aproveitando experiências vividas
do uso de tecnologias recentes e visando num futuro próximo o uso da abordagem
BIM.
2.1

Objetivo Principal
Analisar se houve melhoria na informação presente no projeto de instalações

com o uso do CAD 3D e do CAD 3D para o BIM, permitindo maior facilidade na
leitura do projeto pelos envolvidos no processo.
2.2

Objetivos Secundários
Analisar as funcionalidades presentes nas ferramentas em BIM, as

dificuldades encontradas para utilizá-las e o esforço despendido para solucioná-las.
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3

MÉTODO DE PESQUISA
O trabalho foi desenvolvido, primeiramente, através de uma revisão

bibliográfica, procurando conhecer os diversos aspectos ligados à produção de
projetos em geral e à produção voltada para instalações prediais. Foi realizada uma
pesquisa por referências na bibliografia que permitisse esclarecer o momento atual
do processo de projeto e como estava acontecendo a introdução do BIM neste
ambiente de projeto, principalmente em projetos voltados para Sistemas Prediais.
Para comparação com os dados obtidos nas pesquisas foi realizada uma
pesquisa exploratória, onde foram analisados projetos reais desenvolvidos em um
escritório de instalações que seguiu o processo de CAD 2D e 3D. Essa análise
permitiu identificar como a introdução de um modelo 3D de geometria simples
possibilitou que o projeto tivesse um maior entendimento entre as partes envolvidas
no processo. Os projetos desenvolvidos em CAD 2D/3D foram analisados para
identificação dos pontos falhos e avaliação do nível de retrabalho, para possibilitar
uma comparação com uma transição futura para o BIM.
Foi realizado uma pesquisa para identificar os profissionais envolvidos no
projeto de instalações prediais analisado, possibilitando visualizar o posicionamento
deles em relação as mudanças ocorridas nos escritórios de projetos e o
conhecimento deles do conceito BIM.
As instalações hidráulicas de água fria do projeto analisado foram também
desenvolvidas em paralelo em um modelo BIM. Esse modelo permitiu observar as
informações agregadas ao projeto desde o princípio e se as mesmas são passíveis
de serem identificadas em qualquer fase do projeto por todos os profissionais
envolvidos no processo, possibilitando a análise do ganho de informação entre os
processos observados.
Não foram abordados os aspectos de intercâmbio de dados sob o ponto de
vista da interoperabilidade dos softwares, tais como o IFC. Ainda que uma breve
explicação sobre o tema e também uma troca básica entre os softwares tenha sido
realizada para efeito de direcionamento para futuros trabalhos.
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4

CAD 2D, CAD 3D E O BIM
Ferramentas baseadas em tecnologias Computer Aided Design (CAD) ou

Projeto Auxiliado por computador, tiveram a sua propagação na década de 80 com o
advento do AutoCAD da Autodesk. Antes dessa data os programas CAD existentes
eram muito complexos para escritórios de projetos (MBDESIGN, 2003). No ano de
1982, a Autodesk, criou e lançou o AutoCAD. Os modelos tridimensionais
começaram a ser utilizados

primeiramente

pelas indústrias automotiva e

aeroespacial, em seguida se expandindo para a Arquitetura, Engenharia e
Construção (MOREIRA, 2008).
4.1

CAD 2D
Os softwares CAD representam o plano geométrico bidimensional (2D). O

surgimento de ferramentas CAD praticamente não alterou o processo de projeto ou a
forma de pensar o projeto, sendo que a ferramenta substituiu o papel pela tela do
computador, automatizando a tarefa de desenhar, mas o desenho final é um
conjunto de linhas e formas sem nenhuma inteligência vinculada a sua
representação (MOREIRA, 2008).
Alterar um projeto elaborado em CAD 2D representa quase o mesmo
processo de alteração no papel, modificando as ferramentas para fazê-lo. A
interpretação do desenho e o nível de informação disponível no projeto permanece o
mesmo.
Moreira (2008) aponta alguns dos benefícios obtidos com a transição do
projeto desenhado a mão para o CAD 2D: rapidez no acesso a informação sobre o
desenvolvimento das atividades dos projetos; facilidade de montagem de várias
soluções alternativas; normatização e padronização dos desenhos; sistemas de
arquivamento, multiplicação de impressões originais. Dos benefícios apontados por
Moreira (2008) alguns estão sendo questionados no cenário atual da construção
civil, como: qualidade do serviço, credibilidade dos resultados e efeitos de marketing;
otimização de produção de documentos; diminuição de tempo de diversas tarefas
projetuais; rapidez e facilidade de revisões e correções.
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Isso acontece também porque os edifícios atuais estão mais complexos, com
formas mais arrojadas e são necessários um número maior de profissionais e
disciplinas de projetos diferentes para a construção de um edifício.
4.2

CAD 3D
Eastman et al. (2011) relata que sistemas de modelagem de sólidos foram

desenvolvidos no final dos anos 70 e início dos anos 80 pela indústria da AEC em
softwares como Rucaps e Tricad. Esses sistemas possuíam muita complexidade e
eram muitos caros. Aish em 1986 relacionou o termo building modeling ao fazer um
estudo de caso da aplicação do sistema RUCAPS no projeto de renovação do
Terminal 3 do Aeroporto de Heathrow (EASTMAN et al., 2011). Os modelos CAD 3D
só possuem a geometria, não agregando nenhum atributo de objeto ou dado
paramétrico que permita que ele se ajuste ao desenho. Moreira (2008) analisa que
os modelos de CAD 3D permitem:


Representação exata de formas tridimensionais;



Derivação automática de algumas dimensões das formas, incluindo
volume e as áreas de superfícies;



Corte de seções, incluindo a derivação de propriedades das seções;



Geração automática de desenhos de peças ou conjuntos, com
dimensionamento automático.

O CAD 3D foi muito utilizado pelos projetistas de arquitetura mais aplicado ao
setor comercial, permitindo a geração de imagens do edifício que eram trabalhadas
para o marketing. Em termos de melhora das informações de projeto, o CAD 3D não
acrescentou muito em relação ao CAD 2D, a única informação inerente ao modelo
era a terceira dimensão, ou seja, nativamente não havia a possibilidade incluir ou
extrair dados da construção como, por exemplo, as características dos materiais
empregados, do modelo CAD 3D.
4.3

BIM – Building Information Modeling
Eastman et al. (2011) expõe que o termo BIM apareceu pela primeira vez em

1992 como Building Information Model em um artigo de G. A. van Nederveen e F.
Tolman, mas a descrição do conceito havia sido utilizada antes em publicações
feitas pelo próprio Charles Eastman em 1975 e por Robert Aish em 1986. Os

31
mesmos autores descrevem que a definição mais ampla do conceito seria
independente de software para implementação.
O BIM é definido por Eastman et al. (2011) como “uma tecnologia de
modelagem e um conjunto associado de processos para produzir, comunicar e
analisar modelos de construção.”
O BIM representa uma mudança de paradigma no processo de projeto. Ele
introduz elementos que não eram considerados no processo de projeto, ou mesmo
na concepção inicial do empreendimento, e as informações deverão ser mantidas/
retroalimentadas até o ciclo final da edificação.
Não existe ainda uma ferramenta ou software que abranja todos os critérios
relacionados ao BIM, mesmo quando utilizadas em conjunto com outras
ferramentas, mas estima-se que estes serão acrescentados com o passar dos anos
e a tecnologia melhorada (EASTMAN et al., 2011). O BIM produz modelos baseados
em parâmetros permitindo que qualquer parte alterada seja recalculada e refletindo
alterações automáticas em todo o projeto.
Essa nova abordagem agrega valor ao projeto da edificação tornando-o uma
base única de dados. Possibilita-se assim um maior controle de todas as partes do
edifício agora interligadas evitando omissões ou perda de informações. O BIM
agrega no modelo tridimensional as plantas baixas, cortes, vistas, informações dos
materiais, planilhas quantitativas, custos, especificações, e informações para a
gestão das instalações por todo o ciclo de vida do edifício, como demonstrado na
Figura 3 (MOREIRA, 2008).
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Figura 3 - BIM no Ciclo de Vida do edifício

Fonte: buildingSmart7

O modelo BIM pode ser produzido em diferentes níveis de detalhamento
(levels of detail/development LoD), sendo que para Sistemas Prediais, os modelos
geralmente são elaborados no nível 400, para construção e fabricação. Farinas
(2013) descreve os níveis de desenvolvimento do modelo, segundo uma
classificação do American Institute of Architects (AIA):

7



Level 100:



Level 200: representação gráfica dos elementos como um sistema
genérico, com informações aproximadas de tamanho, quantidade,
forma, localização e orientação;



Level 300: representação gráfica dos elementos como um sistema
específico, com quantidades, tamanho, forma, localização e orientação;



Level 400: representação gráfica dos elementos como um sistema
específico, com quantidades, tamanho, forma, localização, orientação,
detalhamento, fabricação, montagem e informações de instalação;



Level 500: representação de campo exata do tamanho, forma,
localização, quantidade e orientação.

representação gráfica dos elementos;

Disponível em: https://buildinginformationmanagement.files.wordpress.com/2010/02/bim-life-cycle-view1.jpg
Acesso em mar. 2015.
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A aplicação do BIM pressupõe a criação de uma base única de dados do
projeto envolvendo todos os profissionais de arquitetura, engenharia, instalações,
coordenação, custos, cronograma, constituindo por exemplo, o modelo federado,
mostrado na Figura 4. O modelo federado é a reunião de todos os arquivos de
modelos em uma base virtual única. Os modelos são independentes mas ligados de
modo que uma alteração em um modelo da disciplina de arquitetura, por exemplo,
não precisa ser repetida para a estrutura ou sistemas, dessa forma a autoria dos
modelos fica preservada.
Figura 4 - Modelo Federado

Fonte: Site da Coordenar8.

A abordagem BIM almeja uma melhora significativa nos processos de
projetos. Em comparação com o CAD 2D é possível relacionar o tempo versus
informação produzida, conforme ilustrado na Figura 5. O processo em CAD 2D é
considerado um fluxo de trabalho centrado de colaboração limitada entre os
envolvidos no processo e está representado pela linha (3). O processo começa com
pouca informação que vão sendo acrescentadas numa ordem inversamente
8

Disponível em:< http://www.coordenar.com.br/compartilhamento-e-troca-de-modelos-bim/>Acesso em mar.
2015.

34
proporcional ao impacto que alterações para melhoria do custo e desempenho
poderiam ser realizadas. A linha (4) representa o fluxo em BIM, onde vemos que
mais informações são geradas na etapa inicial possibilitando que alterações sejam
feitas para melhoria do custo e desempenho da edificação, este índice representado
pela linha (1). A linha (2) demonstra como o custo de mudanças no projeto cresce
consideravelmente em relação ao tempo percorrido. No processo em CAD 2D o
projeto se alonga e grande parte das informações são inseridas no final do processo
de projeto, muitas vezes mediando a etapa de construção do edifício. Sendo assim,
interferências no processo em razão da descoberta de possíveis falhas no projeto,
terão um forte impacto pois o mesmo já se encontra em uma fase muito avançada.
Já no BIM, as informações são inseridas de forma muito mais minuciosa desde o
princípio, permitindo fazer alterações que gerem grande influência na produtividade
do processo e na qualidade do projeto sem, com isso, gerar impactos negativos na
construção da edificação ou nas etapas finais do projeto que antecedem o início da
construção.
Figura 5 - Comparação dos fluxos de trabalho em CAD 2D x BIM

Fonte: Imagem disponível em: <http://www.plataformabim.com.br/wpcontent/uploads/2013/08/1.jpg>.
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4.4

IFC – Interoperabilidade entre diferentes plataformas BIM
O Industry Foundation Classes (IFC) é um modelo de dados que possui uma

estrutura aberta, com atualizações controladas, que serve de parâmetro para que os
softwares BIM organizem as informações de modo padronizado possibilitando o
intercâmbio entre as diferentes plataformas. O IFC utiliza a linguagem EXPRESS
baseada na ISO-STEP EXPRESS, que adota muitos conceitos de orientação a
objetos. O IFC foi criado e é mantido pela buildingSMART, antiga International
Alliance for Interoperability (IAI). O modelo IFC é um padrão internacional aberto
regulamentado pela ISO 16739 de 20139.
Segundo a buildingSMART (2015), o IFC “é esquema de dados orientado a
objetos baseado em definições de classes representando os objetos”.
Segundo Eastman et al. (2011), o IFC representa a geometria, as relações,
desempenho, processos e materiais, fabricação e outras propriedades necessárias
para o projeto e a produção.
O IFC fornece definições gerais de dados e objetos, possuindo uma estrutura
extensível, possibilitando que informações sejam acrescentadas ao longo do tempo
nas versões. Dessa forma é possível englobar todas as informações da construção,
compreendendo o ciclo de vida do edifício. A Figura 6 representa o esquema geral
do IFC. Esse esquema é dividido da seguinte forma, a parte destacada como (1) é a
camada de dados dos domínios específicos que define os conceitos específicos de
arquitetura, construção, elétrica, dentre outros. A camada destacada como (2) são
os elementos que podem ser referenciados e compartilhados pela camada contida
em (1), ela oferece objetos compartilhados entre vários domínios, é a camada de
interoperabilidade do IFC. Na parte destacada (3) temos o núcleo, que determina os
objetos e definições mais abstratas, as relações fundamentais e os conceitos
comuns para todas as outras especializações.
A camada (4) são os conjuntos de entidades que não fazem parte da
hierarquia dos objetos mas servem de fonte de recursos para definição dos objetos.
Estes conjuntos são genéricos e definem a base de recursos que podem ser

9

Disponível em:<http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=51622>. Acesso em set.15.
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utilizados pelos demais domínios, tais como, geometria, material, medida, restrição
geométrica, propriedade, referência externa, dentre outros.

Figura 6 - Esquema de dados IFC

(1)

(2)

(3)

(4)

Fonte: buildingSMART10.

10

Disponível em:<http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/final/html/index.htm>. Acesso em ago.2015.
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4.5

Plataforma Revit®
Uma das plataformas escolhidas para o presente trabalho foi o Revit, de

propriedade da Autodesk. Assim como as demais plataformas existentes, o Revit foi
desenvolvido “a partir das capacidades da modelagem paramétrica baseada em
objetos desenvolvidos para o projeto de sistemas mecânicos.” (EASTMAN et al.,
2011). Ainda segundo Eastman et al. (2011), a diferença entre o CAD 3D tradicional
e um modelador paramétrico é que no CAD 3D os aspectos da geometria deverão
ser editados um a um pelo usuário, enquanto que no modelador, um conjunto de
relações e regras controlam os parâmetros da geometria, propagando as alterações
entre os objetos relacionados no modelo BIM de forma automática, por exemplo,
ajustando o vão a inserção da porta, realinhando o telhado quando as alvenarias
foram deslocadas, refletindo na vista e nos cortes as alterações feitas na planta.
Atualmente, o Revit é a plataforma mais conhecida para modelagem
paramétrica em BIM (EASTMAN et al., 2011).

Possui uma extensa biblioteca

desenvolvidas por terceiros, além de suportar operações simultâneas em um mesmo
projeto. Uma das desvantagens apontadas foi o fato do Revit utilizar muita memória,
o que o tornaria lento para projetos grandes, assim como também possuir limitações
com ângulos e curvas complexas. (EASTMAN et al., 2011).
O modelo Revit trabalha com todas as informações do projeto no mesmo
banco de dados alterando de forma automática as vistas, cortes, folhas, tabelas e
plantas do modelo. O Revit capta as relações existentes no modelo e quando é feita
uma alteração, a mesma é propagada para todos os elementos relacionados e que
são afetados por esta alteração. Os principais termos utilizados pelo Revit são:


Projeto:

Consiste no banco de dados do modelo, reúne todas as informações para o
projeto de construção do edifício;


Elemento:

Os elementos são os dados paramétricos de construção do edifício, e são
divididos em categorias, famílias e tipos, conforme Figura 7.

38
Figura 7 - Elementos do Revit

Fonte: Site da Autodesk Revit11.



Categorias:

Grupo de elementos usados para modelar ou documentos, tais como
paredes, equipamentos mecânicos, etc.


Família:

As famílias reúnem elementos com parâmetros em comum, mesmo que eles
tenham propriedades diferentes como dimensão e material. São exemplos de
famílias, portas, treliças estruturais, luminárias.


Tipos:

As famílias podem ter diversos tipos, podendo ser diferenciado por uma
dimensão específica de um objeto, um estilo, dentre outros.
Todos os elementos do Revit possuem dois conjuntos de propriedades que
definem sua aparência e seu comportamento. Um conjunto são as propriedades de
tipo e o outro conjunto são as propriedades de instância. As propriedades de tipo, se
alteradas, afetam todas as instâncias do tipo de família, pois são comuns a todas
elas. Já as propriedades de instância variam entre si, pois se relacionam com a
localização de um elemento dentro do edifício, afetando apenas os elementos
selecionados ou os que vão ser inseridos em seguida.

11

Disponível em:< http://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore> Acesso em mar. 2015.
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Na plataforma Revit o comportamento dos elementos varia entre si nos
modos de visualização do modelo. Elementos do modelo, portas, paredes, dutos,
são exibidos em vistas principais. Os elementos de dados servem para elucidar o
projeto, tais como níveis. Os elementos específicos de vista são mostrados apenas
nas vistas em que estão inseridos, por exemplo as cotas. Os elementos para Revit
MEP estão divididos conforme a Figura 8. Além das divisões citadas anteriormente,
os elementos do modelo podem ser divididos em dois tipos, hospedeiros ou
componentes do modelo. Os elementos do Revit estão pensados para oferecer
flexibilidade ao projetista, sendo possível definir novos elementos paramétricos no
modelo de construção. A plataforma captura os dados do modelo e estabelece a
relação entre os elementos pela forma que os dados são inseridos no modelo, mas é
possível que o usuário controle os elementos, como o bloqueio ou o alinhamento de
uma determinada parede ou cota (AUTODESK, 2015).
Figura 8 - Elementos do Revit MEP

Fonte: Site da Autodesk Revit12.

A troca de dados do modelo BIM entre plataformas

é possível com a

utilização do formato IFC. O Revit exporta e importa arquivos IFC, além de suportar

12

Disponível em: <http://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore > Acesso em mar. 2015.
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outros formatos, onde você pode vincular um arquivo de referência, como um DXF,
DWG, DGN, SKT, e também importar análises por meio do formato gbXML
(AUTODESK, 2015).
4.6

Plataforma ARCHICAD®
O ArchiCAD é uma plataforma da Graphisoft comercializada desde o início

dos anos 80 que suporta várias interfaces diretas descritas por Eastman et al.
(2011). O mesmo autor aponta também a facilidade de utilizar a ferramenta e sua
ampla biblioteca de objetos. Como característica negativa, o ArchiCAD possuía
capacidade de modelagem paramétrica com algumas limitações para atualizar
objetos. (EASTMAN et al., 2011).
O ArchiCAD possui um complemento para a modelagem dos sistemas
mecânicos, elétricos e hidráulicos. Chamado add-on, o MEP modeler da Graphisoft é
instalado à parte da ferramenta principal, possuindo uma biblioteca específica de
sistemas prediais, mas funcionando dentro do ArchiCAD. O MEP modeler pode
importar e exportar no formato IFC 2x3. A biblioteca específica do modelador MEP,
ver Figura 9, possui diversos objetos com parâmetros que podem ser editados, além
de permitir a criação de novos objetos para a biblioteca.
Figura 9 - Biblioteca MEP para ArchiCAD

Fonte: página da ArchiCAD
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4.7

Plataforma DDS-CAD
O DDS-CAD é uma ferramenta específica para instalações prediais e é

considerada uma das pioneiras em BIM. Aceita importações no formato DWG e
DWF, assim como o formato IFC 2x3 para troca de dados com outras ferramentas
BIM. O DDS-CAD suporta as interfaces e formatos de dados listados a seguir:


IFC e BCF



DXF / DWG e DWG 3D



PDF



3DS



JPG, TIFF, BMP, PNG



Excel, Word e Crystal Reports



gbXML

Sua interface é aparentemente simples para o usuário, possuindo ferramentas
que auxiliam nos cálculos hidráulicos do dimensionamento das tubulações, perda de
pressão na rede, estudo solar. O cálculo da carga térmica para aquecimento é
baseado na norma BS EN 12831. Apesar de apontado como uma das ferramentas
mais utilizadas na Europa para projetos de instalações, não foram encontradas
referências ou estudos no Brasil para análise comparativa dos pontos positivos ou
negativos da ferramenta.
4.8

Ziggurat Systems – (ferramenta de CAD 3D)
A Ziggurat Systems é uma empresa israelense, sediada em Nova Iorque, que

oferece serviços de compatibilização em 3D. Essa compatibilização é realizada
através de uma ferramenta chamada B4UBᵀᴹ que funciona por meio de um plug-in
dentro do AutoCAD e do Navisworks. Esse plug-in permite a inserção de dados
paramétricos 3D dentro do projeto em 2D. Esses dados são relacionados ao volume
e posição geométrica dos componentes no modelo. Além do plug-in de modelagem,
a Ziggurat Systems oferece ao cliente um programa para visualizar as análises de
conflitos, ilustrado na Figura 10.
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Figura 10 - Visualizador Ziggurat Viewer

Fonte: Ziggurat, 2011.

Este visualizador possui na parte superior uma listagem dos conflitos
encontrados que pode ser exportado tanto para dentro do desenho em CAD2D e
inserido na prancha a ser plotada e enviada à obra, quanto pode ser exportado para
uma planilha. Na parte inferior o visualizador possui duas telas. A tela da esquerda
corresponde ao projeto em CAD2D e a da direita ao modelo 3D que pode ser aberto
e analisado também pelo Navisworks. Ao selecionar qualquer item da lista, o ponto
correspondente no modelo é automaticamente ampliado na tela da direita. O mesmo
acontece quando é selecionado um ponto da planta em 2D representada na tela
esquerda, o modelo também é ampliado no local selecionado permitindo que o
projetista navegue pelo modelo e verifique os conflitos encontrados. No material
enviado ao cliente estão inseridos na planta 2D a marcação e identificação dos
conflitos, uma tabela com a descrição dos mesmos e imagens 3D para facilitar a
compreensão, conforme pode ser visto na Figura 11.
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Figura 11 - Conflitos representados no CAD2D

Fonte: Ziggurat, 2011.

4.9

Resumo do capítulo
Os conceitos de processo de projeto aplicados as ferramentas atualmente

disponíveis possibilitam uma variação extensa no processo de projeto. Logo em
seguida ao surgimento do CAD 2D já era possível notar a necessidade de modelos
de construção mais completos, que abrangessem as partes mais complexas e
englobassem a informação numa única base de dados. As ferramentas disponíveis
no mercado atualmente são bastante diversas, possuindo interfaces e lógicas
variadas, devendo a empresa analisar a que melhor se encaixe nas necessidades
que possui para o projeto. Algumas ferramentas como o Revit, possui bastante
divulgação no mercado, atraindo diversos fabricantes e fornecedores a criarem
bibliotecas de seus produtos e disponibilizarem neste padrão.
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5

PROCESSO DE PROJETO
O processo de projeto ao longo do tempo sofreu diversas modificações. Teve-

se a inserção de novos elementos e tecnologias quando evoluiu da prancheta para o
computador, no entanto manteve-se o processo de trabalho similar. No momento
atual surgiu a necessidade de alterar a forma de trabalhar ao se introduzir o conceito
BIM. Isso porque se tem uma mudança mais radical na forma de pensar e produzir o
projeto, alterando o processo de trabalho. Além disso, a demanda atual por mais
eficiência e prazos menores, a maior quantidade de documentos gerados, o objetivo
de evitar a omissão de informações nos projetos, encontrar formas de diminuir as
dificuldades enfrentadas na execução, além de evitar o alto custo gerado por estas
inconsistências, trazem a necessidade de aprimoramento da prática de projeto.
No setor da construção de edifícios, várias mudanças ocorreram nos
últimos anos, exigindo das empresas procedimentos de gestão
rigorosamente
associados
à
qualidade
e
produtividade.
(PERALTA,2002, p. 17)

O processo atual de elaboração de projetos, possui uma qualidade final
inferior ao desejado devido ao fluxo ineficiente das informações, o que gera muito
desperdício de tempo e de esforços por causa do retrabalho. A eventual
desorganização da atividade de projeto impede a renovação do processo com novas
tecnologias e a racionalização da produção da edificação, sendo que as mudanças
ocorridas nos últimos anos no setor da construção de edifícios exige que se
associem procedimentos de gestão com qualidade e produtividade (PERALTA,
2002). Eastman et al. (2011) ressalta que muito tempo é gasto com atividades que
não agregam valor e demandam tempo para serem realizadas, tais como organizar
documentação e correção de erros. O projeto elaborado da forma convencional é
muitas vezes caracterizado por atrasos, desentendimentos, incertezas e geram um
produto de qualidade inferior e com documentação deficiente (SANTOS; AMARAL;
BATISTA, 2014).
A ausência de um processo ordenado de produção dos
projetos de edificações, em particular de edifícios residenciais, ou
falhas ocorridas durante o desenvolvimento desse processo, podem
resultar em posteriores manifestações patológicas nos seus sistemas
prediais [...] (GNIPPER; MIKALDO JR., 2007, p.6)
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Gnipper e Mikaldo Jr.(2007) analisam que falhas procedentes de projetos mal
feitos respondem entre 36% e 49% das patologias presentes nas edificações.
Durante a produção do projeto, problemas de comunicação entre as equipes de
projeto e a ausência de compatibilização entre todos os sistemas podem ser
responsáveis pelas falhas presentes no projeto, afirmam Fabrício & Melhado (2002).
Segundo Antunes et al. (2014), erros de projeto e de execução correspondem a
mais de 70% dos problemas encontrados na construção de edificações. Santos,
Starling e Andery (2014) apontam que o aumento do número de solicitações de
aditivos de prazos e valores em obras públicas tem como principal motivo as falhas
decorrentes da gestão do processo de projeto. Em uma pesquisa elaborada por
eles, entre as opções apontadas para os problemas associados aos projetos, as que
foram mais citadas eram a falta de compatibilização entre os projetos sucedidas por
especificação insuficiente e detalhamento insatisfatório.
Como mencionado por Barreto e Andery (2014, p.1169) “O processo de
concepção de empreendimentos é um ciclo iterativo de amadurecimento e
maturação de ideias, conceitos e definições” e tem como objetivo reduzir as
incertezas e as indefinições para que se possa implantar o projeto de acordo com a
concepção inicial. Observam, no entanto, a ausência de controle e planejamento nas
fases de concepção. Para Michaud e Iarozinski Neto (2014), problemas oriundos de
projetos refletem em todo o ciclo de vida da edificação, tornando indispensável obter
eficiência e qualidade no projeto.
Segundo Fernandes e González (2014), a quantidade grande de informações
geradas por profissionais diferentes e o número de subprojetos gerados para
atender as configurações dos edifícios atuais tornam o processo de projeto
complexo. Chaves et al. (2014, p.1474) observou em um escritório de projetos, a
busca de um modelo mais adequado pois o sistema atual não atendia as
necessidades da gestão de projetos, se mostrando ineficiente para desenvolver e
coordenar projetos, controlar custos e prazos, reunir informações, dados e auxiliar
nas tomadas de decisão.
De acordo com a literatura, é possível melhorar o processo de projeto
utilizando um método de trabalho associado a recursos que integrem melhor as
disciplinas e a equipe, possibilitando uma visualização mais ampla e precisa do
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projeto e da execução. As informações de projeto devem ser transmitidas de maneira
que tenham coerência, organização e integração tecnológica, sendo resultado da
integração entre vários profissionais que desenvolvem as disciplinas (MELHADO;
AGOPYAN, 1995; MELHADO et al., 2004). Para Carraro e Melhado (2014, p.1964)
“A elaboração do projeto em um processo coeso e multidisciplinar tende a reduzir
conflitos e erros na obra e, portanto, seu prazo e custo”.
A abordagem de Modelagem da Informação da Construção ou Building
Information Modeling (BIM) nos projetos e na construção dos edifícios tem mostrado
avanços no Brasil, e cada experiência nova representa uma solução diversificada
possibilitando que o processo aconteça. Não existe uma solução única nessa
implementação e ainda encontram-se muitas incógnitas. Sendo assim, a hipótese de
que seria possível obter um resultado superior nos processos de ciclo de vida de um
edifício com essa abordagem, precisa ser comprovada em cada caso. Apesar deste
avanço, o uso de softwares de modelagem BIM ainda possui uma fatia do mercado
de elaboração de projetos muito pequena. Segundo Goes (2011) a ferramenta mais
utilizada no Brasil na elaboração tanto de projetos de Arquitetura quanto de
instalações prediais e demais projetos de engenharia é o CAD 2D. Nas pesquisas
presente em publicações técnicas no setor da construção civil, o enfoque principal é
a aplicação do BIM voltado para o projeto de arquitetura. Mikaldo Jr. (2006) aponta
que o BIM ainda é pouco utilizado por outras disciplinas, tendo sua maior
implantação nos escritórios de arquitetura.
De acordo com a McGraw-Hill Construction (2009), no mercado norteamericano, obteve-se o gráfico representado pela Figura 12, com o percentual e a
forma de uso do BIM, onde é possível observar que entre Arquitetos e Engenheiros,
42% e 58% respectivamente ainda não utilizavam BIM nos seus processos e entre
os que utilizavam o BIM, 29% dos arquitetos e 27% dos engenheiros usavam
ferramentas baseadas em BIM para criar e analisar os modelos.
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Figura 12 – Gráfico de Adoção e Uso do BIM

Fonte: McGraw-Hill Construction, 2009.

A implementação do BIM ocorreu aquém da expectativa prevista, segundo
análises da NBS National BIM Report (2014) em pesquisas realizadas no Reino
Unido e representada pela Figura 13. As expectativas eram que em 2013, 82% das
empresas pertencentes à indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção
estivessem usando processos de projetos e ferramentas relacionadas ao BIM
quando na realidade 54% estavam realmente utilizando o BIM, ressaltando que o
Reino Unido é um dos países que investiram fortemente em políticas de incentivo à
implementação do BIM.
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Figura 13 - Crescimento da Adoção do BIM

Fonte: NBS National BIM Report. (2014) Adaptado do Prof Arto Kiviniemi, 2014.

Em relação a pesquisas acadêmicas, outro gráfico representado pela Figura
14, demonstra a posição dos países em relação a publicações ligadas ao tema em
2012.
Figura 14 – Percentual de publicações em eventos internacionais por País

Fonte: Carneiro, Lins & Neto: Spread of BIM - A Comparative Analysis of Scientific
Production in Brazil and Abroad 2012, Adaptado do Prof Arto Kiviniemi, 2014.
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A atual interação entre os profissionais das diversas disciplinas envolvidas em
um projeto, na maior parte dos casos é feita através dos métodos tradicionais que,
apesar de poderem ser muito bem aplicados, possuem algumas limitações.
Estudos sobre a gestão do processo de projeto apontam que na
prática o planejamento e o controle do processo de projeto
convertem-se em situações de caos e improviso o que leva a
problemas não apenas na comunicação como também em falhas da
geração dos documentos referente ao projeto, erros nas tomadas de
decisão [...] (LEÃO DE LIMA et al., 2014, p.2144)

No entanto, por outro lado, há certo receio de partir para um novo processo e
não se adaptar rapidamente. Isso é um dos motivos pelos quais a interação através
do BIM seja pouco experimentada no Brasil. Para Manzione (2013) a utilização de
tecnologias baseadas em BIM não está difundida devido à falta de conhecimento
prático. A qualificação profissional é uma das grandes barreiras para o uso pleno do
BIM tanto no Brasil como no mundo (EASTMAN et al., 2011; SILVEIRA, 2013;
SOUZA; AMORIM; LYRIO, 2009). A questão da interoperabilidade entre os
softwares e a adesão de todos os participantes do projeto ao processo em BIM
também é muito importante, pois uma das dificuldades demonstradas em pesquisas
é a falta de compatibilidade entre os parceiros de projeto. (SOUZA; AMORIM;
LYRIO, 2009).
O valor dos equipamentos adequados e das licenças dos softwares, os
treinamentos que demandam tempo e disponibilidade, a interoperabilidade, entre
outros, são tópicos que precisam ser levados em conta nessa transição. Em um
estudo de caso realizado por Czmoch e Pekala (2014) na implementação de BIM em
um projeto, foram listadas as dificuldades encontradas. Dentre elas, o alto custo de
implementação, que giraria em torno de R$ 38 mil reais quando convertido para a
moeda brasileira. Esse custo se refere a software, hardware, servidor e backup para
uma única estação de trabalho. Além do custo de ferramentas, foram relacionados
os custos de treinamento dos projetistas, que, para alcançarem o conhecimento
necessário, precisariam passar por vários estágios de aprendizagem, o que
demandaria muito tempo. Outras dificuldades apontadas foram em relação ao nível
de precisão do modelo, que influenciaria nos métodos de trabalho da equipe e no
arranjo do escopo de trabalho e contratação; e nas diferenças de termos comuns e
nomenclaturas no cotidiano dos projetos que deveriam ser revistos para não ocorrer
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diferentes interpretações que ocasionem erros no projeto, sendo necessário um
prévio conhecimento dos termos utilizados nas ferramentas.
Outro ponto salientado por Czmoch e Pekala (2014), e de grande importância,
foi a identificação dos beneficiários da tecnologia BIM e de quem deverá pagar por
ela. Segundo eles, os custos devem ser divididos entre investidores, projetistas e
clientes. Dessa maneira, nenhuma das partes se isenta do compromisso na melhora
dos processos na indústria da Construção. São também apontados na pesquisa,
como dificuldades na implementação do BIM, a necessidade de um modelo
completo, pois a utilidade do BIM só se dará efetivamente se praticamente nada
relacionado ao projeto ficar para ser decidido na obra; além das questões legais de
regulamentação para a aplicação do BIM, de forma a evitar interpretações indevidas
das responsabilidades gerando futuros conflitos nos canteiros de construção.
Os softwares de modelagem BIM permitem ao projetista desenvolver o projeto
de forma a visualizar com maior facilidade a sua volumetria, fazer uma estimativa
dos custos automática, calcular os quantitativos, além de inserir especificações de
qualidade entre os dados dos componentes ou do material empregado na
construção.
Devido à sua abrangência, a implantação do BIM em um escritório de projetos
conduz a uma reorganização dos processos, alterações na forma de arranjar o
ambiente de trabalho, além de requerer uma mudança no modo de pensar o
processo de projeto.
Em resumo, para adotar o paradigma BIM usufruindo todo o seu potencial, é
necessário que se reestruture o escritório, adquirindo equipamentos adequados,
estimulando a que os profissionais trabalhem de forma integrada, fazendo parte de
todo o processo. Requer também treinamento do profissional para operar os
softwares e pensar de forma adequada o processo de projeto em BIM.
A troca de informações no modelo de projeto tradicional em muitos casos é
lenta e isso ocorre muitas vezes em função do método aplicado. É comum que as
partes façam isoladamente seu trabalho e o fluxo de informações acaba sendo
deficiente. O construtor contrata os projetistas, coordenadores e administração do
projeto por responsáveis diferentes, sendo que cada um utiliza um método distinto. A
informação necessária para a elaboração do projeto percorre um caminho longo e
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diversificado em que, por vezes, parte dela se perde e não chega ao destino. Dessa
forma, o processo de projeto fica caro, pois envolve muitas pessoas para revisar; fica
longo, pois o tempo previsto para elaboração não consegue ser cumprido em função
das idas e vindas das informações incompletas; e fica impreciso pela falta de
informações, desperdiçando, dessa forma, tempo e dinheiro, e não satisfazendo as
partes envolvidas.
As informações que servem como base para a tomada de decisões no início
de um processo complexo, são fundamentais para que o conjunto inteiro funcione
adequadamente. É importante verificar se as informações foram agregadas ao longo
do projeto.
O conceito BIM pressupõe que os processos de concepção, planejamento,
projeto, execução e gestão do empreendimento sejam integrados de forma a serem
relevantes desde o início. Elementos que seriam só verificados ao término do ciclo
devem ser considerados parte do processo desde o início. Para Pissara (2010) o
BIM seria uma representação digital do empreendimento através de objetos
tridimensionais aos quais são agregadas informações compondo uma base de
dados integrada. Eastman et al. (2011) aponta uma definição de BIM pela M.A.
Mortenson Company, onde o BIM é “uma simulação inteligente da Arquitetura” e
deve possuir as seguintes características:


Digital



Espacial (3D)



Mensurável (quantificável, dimensionável e consultável)



Abrangente (incorporando e comunicando a intenção de projeto, o
desempenho da construção, a construtibilidade, e incluindo aspectos
sequenciais e financeiros de meios e métodos)



Acessível (a toda equipe do empreendimento e ao proprietário por
meio de uma interface interoperável e intuitiva)



Durável (utilizável ao longo de todas as fases da vida de uma
edificação)

Os softwares BIM usualmente são tridimensionais (3D), mas isso representa
somente uma parcela dos dados que podem ser importantes para o projeto. A esses
dados são acrescentadas outras informações que possuem um significado e são
úteis à fase em que o projeto se encontra como informações relacionadas ao
cronograma, custos e dados para avaliar o desempenho.

52
Quando um modelo 3D possui esse tipo de informações e essas informações
podem ser facilmente compartilhadas, tem-se uma estrutura de dados efetivamente
útil para o ciclo de vida da edificação e, fundamentalmente, essa é a principal
característica de um modelo BIM, e o que o torna diferente de um CAD 3D.
5.1

Resumo do capítulo
Pela observação dos aspectos analisados no processo de projeto atual em

CAD 2D e na introdução do BIM, percebe-se a necessidade existente no mercado e
como o BIM trouxe uma nova perspectiva para melhoria do processo. Todavia, essa
alteração representa uma mudança drástica no cenário atual, a teoria apresentada
para o novo processo de trabalho ainda é muito distante da realidade experimentada
nos escritórios que tem implementado essa nova abordagem. As previsões de
progresso crescente do uso do BIM estão aquém do que foi efetivamente realizado
pela indústria da construção civil. Apesar que pesquisas estão sendo realizadas para
aumentar e difundir o conhecimento nesta área, possibilitando que mais empresas e
profissionais tenham acesso a essa abordagem e possam utilizá-la com o suporte
adequado das ferramentas.
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6

A ATIVIDADE DE PROJETO
Os projetos para a construção de uma edificação são divididos em várias

etapas e cada uma destas etapas possui a definição dos produtos que serão
gerados e entregues pelo profissional responsável pela elaboração dos projetos ao
cliente. É importante descrever como se darão estas fases e o que se espera de
cada uma delas para entender como uma alteração no ciclo de trabalho muda a
rotina de elaboração do projeto.
Atualmente, a elaboração de um projeto acontece de maneira muito
simplificada segundo as etapas acordadas no contrato entre as partes envolvidas.
Essa simplicidade do escopo aparenta inicialmente favorecer a rotina de trabalho
dos projetistas ao reduzir as atividades do projeto. No entanto, ocorre o contrário
uma vez que essa pouca especificação acaba por gerar retrabalho na etapa de
execução da obra, quando surgem inúmeras dúvidas e o projeto retorna várias
vezes à empresa contratada para que possam inserir mais informações, fazer
alterações e correções para permitir a sua compreensão. Os construtores geram
métodos de contratação que têm como foco o menor preço de projeto e ao iniciarem
as obras de construção veem-se com inúmeras dificuldades ao tentarem solucionar
os problemas que dificultam a rotina no canteiro de obras. No tocante ao assunto,
segundo Melhado e Violanti (1992 apud MIKALDO JR., 2006):
[...] uma frequente dissociação entre a atividade de projeto e a de
construção, sendo que o projeto geralmente é entendido como
instrumento, comprimindo-se o seu prazo e o seu custo, merecendo
um mínimo de aprofundamento e assumindo um conteúdo quase
meramente legal, a ponto de torna-lo simplesmente indicativo e
postergando-se grande parte das decisões para a etapa de obra.

Muitos problemas são deixados para resolver no canteiro de obras,
ocasionando diversos contratempos, tais como: rede elétrica mal dimensionada;
disciplinas de projetos não integradas entre si; partes da edificação não atendidas
pelas instalações; furos na laje que não foram previstos pela disciplina de Estruturas
impedindo o caminhamento das tubulações; problemas com interferências
estruturais e arquitetônicas. Todas essas ocorrências provocam atrasos, retrabalhos,
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perdas e podem resultar em um produto final inferior ao previsto em contrato, o que
frustrará os futuros usuários da edificação.
6.1

Escopo segundo a ABNT
No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) disponibiliza a

Norma Brasileira (NBR) de número 13.531, datada de novembro de 1995, que
cancela e substitui a NBR 5.679, de 1977. Esta norma serve para auxiliar na
elaboração do escopo de projeto e tem como título: Elaboração de projetos de
edificações – Atividades técnicas. Seu objetivo é “fixar as atividades técnicas de
projeto de arquitetura e de engenharia exigíveis para a construção de edificações”
(ABNT, 1995, p.1). Esta norma adota definições dos projetos e conceitos. Dentre
eles, o projeto de instalações prediais é definido conforme transcrição abaixo:
2.1.4 Instalação Predial
Produto constituído por conjunto de componentes construtivos
definidos e articulados em conformidade com princípios e técnicas
específicos da arquitetura e da engenharia para, ao integrar a
edificação, desempenhar, em níveis adequados, determinadas
funções (ou serviços) de condução de energia, gases, líquidos e
sólidos. Exemplos: instalações hidráulicas (água fria, água quente,
águas pluviais, esgotos), instalações elétricas (iluminação, energia) e
instalações mecânicas (elevadores,

ar-condicionado,

coleta

e

tratamento de lixo). (ABNT, 1995)

É importante, para o presente trabalho, citar que a Norma esclarece sobre as
etapas de elaboração do projeto referentes a todas as disciplinas e sugere a divisão
da seguinte forma:
a) Levantamento (LV);
b) Programa de necessidades (PN);
c) Estudo de viabilidade (EV);
d) Estudo preliminar (EP);
e) Anteprojeto (AP) e/ou pré-execução (PR)
f) Projeto legal (PL);
g) Projeto básico (PB);
h) Projeto para execução (PE).
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As etapas na Norma são definidas segundo o desenvolvimento do projeto e
muitas vezes podem ser supridas e resumidas dentro de outra etapa para se
adequar aos prazos e necessidades dos clientes.
Na etapa de Levantamento (LV) todas as informações necessárias são
colhidas para começar os estudos do projeto. O Programa de Necessidades (PV)
define as exigências que deverão ser respeitadas para atender os usuários e o
Estudo de Viabilidade (EV) compõe os dados para a escolha das alternativas
adequadas à concepção da edificação. Todas as etapas supracitadas são
importantes para a definição do conceito inicial da edificação, bem como para impor
limites e exigências gerais para os projetos.
O desenvolvimento dos projetos da edificação acontece nas etapas descritas
nos itens d ao h. Na elaboração do Estudo Preliminar (EP) são reunidas as
informações obtidas pelas etapas anteriores em propostas de desenhos das
soluções de projeto para a disciplina a que se destina. Nesta etapa já se faz uma
preconcepção da edificação de forma a integrar as necessidades de todas as
disciplinas como, por exemplo, demarcações de elementos estruturais na
Arquitetura, previsão de furos nas lajes estruturais para a passagem das Instalações
Prediais e de outros elementos como poço de elevadores, construção de áreas
técnicas a serem previstas pela Arquitetura, dentre outros. Esta etapa serve como
um período de análise e definições do projeto para conceber as melhores soluções
em função das necessidades apresentadas nas etapas anteriores.
Após o Estudo Preliminar temos a etapa de Anteprojeto ou Pré-Execução
(AP) servindo como uma representação provisória da edificação e dos elementos
que a compõem, podendo ser suficientes para a elaboração de uma estimativa de
custos e prazos para a obra.
Neste cenário, o Projeto Legal (PL) consiste em reunir informações suficientes
e adequadas para análise e aprovação nos órgãos competentes, como Prefeituras,
Corpo de Bombeiros, Concessionárias de Energia, Água e Esgoto, Vigilância
Sanitária, Secretaria do Meio Ambiente, dentre outros. Esta etapa visa à obtenção
dos documentos necessários a atividades da construção, futuro uso e ocupação da
edificação.
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O Projeto básico é uma atividade descrita como opcional na aludida norma, e
se destina a conceber e representar tecnicamente a edificação e seus elementos,
sendo que não estão demonstrados completamente ou definitivamente, mas
considerados suficientes à licitação para os serviços de obra.
Ao final das etapas descritas na norma tem-se o Projeto Executivo
representando todas as informações técnicas da edificação e seus elementos, de
forma que se possam licitar e executar os serviços de obra representados nos
projetos.
De forma generalizada e bastante resumida a norma abrange todas as etapas
de projeto e suas definições, ficando sob a responsabilidade dos coordenadores do
projeto e contratantes o critério de adoção das instruções contidas nela, podendo ter
a norma como instrumento auxiliar de gestão. As condições exigidas devem ser
previamente estabelecidas por contrato. Pode-se analisar a seguinte instrução
contida na norma:
A sequência das atividades técnicas do projeto de edificação deve
ser programada cronologicamente, segundo critérios de coordenação
e subordinação, de modo que a produção das informações possa ser
acumulada,

detalhada

e

articulada

progressivamente,

até

a

conclusão dos projetos para execução. (ABNT, 1995, p.6)

O fluxograma apresentado na Figura 15 ilustra o resumo do comportamento
previsto na Norma ABNT NBR 13.531/1995 para as etapas dos projetos de
instalações prediais.
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Figura 15 - Fluxograma para projetos de edificações. Exemplo: instalações

Fonte: Adaptado da Norma ABNT NBR 13.531/1995

Ao comparar as atividades descritas na norma com a prática de elaboração
do projeto, verifica-se que a norma NBR 13.531/1995 é simplificada e está mais para
uma fonte de consulta inicial aos profissionais, não deixando os itens de escopo de
maneira clara. A norma não detalha as atividades realizadas ou a responsabilidade
atribuída a elas. Ela orienta que todas as solicitações de escopo das atividades
técnicas a serem desenvolvidas sejam esclarecidas no contrato entre as partes.
Conclui-se, dessa forma, que cabe aos profissionais, segundo as orientações gerais
da norma, avaliar as necessidades do projeto e firmar um escopo de trabalho
coerente e detalhado para evitar problemas decorrentes de um projeto inadequado
por omissão de informações.

58
6.2

Escopo segundo a Abrasip
A Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais (ABRASIP) é

uma sociedade civil sem fins lucrativos, voltada a representar as empresas de
Sistemas Prediais frente a órgãos do Governo e instituições como ABNT, Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon), entidades
como a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), a Associação
Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA),
dentre outras.
Segundo consta do sítio eletrônico13 da referida Associação, no ano de 2000,
a Abrasip reuniu-se com entidades do setor de projetos, construção civil e setor
imobiliário para elaborar e divulgar os Manuais de Escopo de Projeto, para facilitar o
processo de contratação de serviços, esclarecendo o escopo e organizando as
etapas que serão desenvolvidas ao longo do projeto.
Os manuais de escopo foram revisados no ano de 2011 e 2012 contemplando
as mudanças que têm ocorrido no setor da construção civil, incluindo considerações
a respeito da norma de desempenho NBR 15.575. Esta norma teve sua 1ª versão
publicada no ano de 2008 sendo reavaliada desde então, e passou a vigorar a partir
de julho de 2013. Também houve a introdução do conceito de BIM, e dos itens de
sustentabilidade e requisitos para a gestão da manutenção. (ABRASIP, 2012)
O manual da Abrasip (2012) esclarece que:
“O

principal

objetivo

é

apresentar

diretrizes

para

que

as

responsabilidades sejam bem definidas, eliminando, assim, as
chamadas “zonas cinzentas” entre os contratantes, projetistas,
fornecedores e executores das obras”. (ABRASIP, 2012)

Ao analisar o Manual observa-se uma divisão das atividades a serem
desenvolvidas no projeto descritas como: serviços essenciais, específicos e
opcionais. As referidas partes são subdivididas conforme as etapas a serem
consideradas na elaboração do projeto. Essa subdivisão do Manual de Escopo
partiu da descrição contida na NBR 13.531, sendo acrescentada à descrição da

13

www.abrasip.com.br, acessado em 26 de novembro de 2014.
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Norma uma exposição clara das atividades que serão desenvolvidas ao longo do
projeto, quais serão os dados necessários em cada etapa para que este
desenvolvimento ocorra e de quem será a responsabilidade em fornecê-los, além de
orientar quanto ao que será produzido e entregue. Demonstrando de forma precisa a
quem são atribuídas as responsabilidades por cada atividade, documento e produto
gerado (ABRASIP, 2012).
Enquanto a NBR 13.531 descreve as atividades resumidamente, o manual da
Abrasip procurou identificar todos os pontos importantes para a atividade de projeto
que serão esclarecidos na descrição das fases mencionadas a seguir.
Chamada de concepção do produto, a fase A é subdividida em três categorias
e corresponde na NBR 13.531, como a fase de Levantamento Inicial (LV), Programa
de Necessidades (PN) e Estudo de Viabilidade (EV). Nesta etapa são discutidos os
conceitos iniciais, feitas consultas às concessionárias locais e elaborados relatórios
preliminares que incluem a descrição do produto com a seguinte finalidade:
[...] determinar as restrições e possibilidades que regem e limitam o
produto imobiliário pretendido e permitirão caracterizar o partido
arquitetônico e urbanístico, e as possíveis soluções das edificações e
de implantação dentro das condicionantes levantadas. (ABRASIP,
2012)

No manual, a fase B é a etapa de definição do produto, sendo correspondente
às etapas de Estudo Preliminar, Anteprojeto e Projeto Legal. A norma NBR 13.531
cita anteprojeto e pré-executivo, mas no manual essa fase se refere apenas como
Anteprojeto. A aplicação de conceitos como sustentabilidade e a utilização de uma
ferramenta BIM deverão ser discutidos nesta fase. Os produtos esperados dessa
etapa compreendem um pré-dimensionamento do sistema primário, a previsão de
ambientes e centrais técnicas em croquis, shafts, demarcação das zonas de
caminhamento das tubulações primárias e prumadas verticais. Além de se obter as
respostas e diretrizes das consultas realizadas nas concessionárias.
A identificação e solução de interfaces são referentes à fase C, sendo dividida
em projeto básico e pré-executivo, o projeto básico na norma NBR 13.531 é
opcional, e seria um instrumento suficiente para licitação da obra. São elaboradas
nesta etapa as plantas de todos os pavimentos, com a localização das prumadas,

60
componentes e dispositivos da instalação. A indicação dos ajustes nas demais
disciplinas como enchimentos, bonecas, além da marcação dos furos de grandes
dimensões nas estruturas e instalações embutidas em alvenaria estrutural. O layout
das salas técnicas, seleção dos equipamentos principais, levantamentos dos
consumos da edificação, água fria e quente em hidráulica, carga e demanda dos
equipamentos para elétrica serão os produtos gerados nesta fase, conforme
exemplificado nas experiências de escopo na atividade prática relatadas no subitem
6.3 deste capítulo.
Na fase D, temos o projeto de detalhamento das especialidades, que
corresponde à etapa de projeto executivo. Nesta fase serão elaborados os traçados
e o dimensionamento de todos os componentes, dispositivos e das tubulações
primárias e secundárias em hidráulica, distribuição de circuitos e levantamento final
da carga elétrica, especificação final dos equipamentos, verificação dos parâmetros
de pressão, vazão, avaliação da proteção dos circuitos elétricos, ampliação e
detalhamentos dos desenhos, memoriais, documentos, e muitos outros itens que
permitam na obra uma execução clara e correta do projeto.
As inúmeras atividades possíveis na elaboração do projeto são citadas com
clareza no manual e servem para auxiliar no momento da contratação e também no
decorrer do processo de projeto. Ao esclarecer quais os documentos necessários
para se elaborar tal atividade, demonstra-se a impossibilidade de que ela seja
executada no momento em que ainda não se tem os dados sobre o que deve ser
produzido.
A partir das análises da NBR 13531 (ABNT, 1995) e do Manual de Escopo da
Abrasip foi possível compreender as dificuldades a respeito dos aspectos legais de
orientação quando ao Escopo de Projeto. A Abrasip, em uma tentativa de suprir as
deficiências da NBR se reuniu com diversos profissionais do setor da construção
para que pudessem juntos elaborar um guia de orientação mais prático e próximo da
realidade do setor.
6.3

Escopo na atividade prática de elaboração de projetos
O escopo de trabalho do projeto de instalações prediais, varia muito conforme

as necessidades e o nível de exigência do cliente, mas é comum que se resuma em
três etapas principais: o estudo preliminar, para que os sistemas solicitados pelo
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cliente possam ser previstos desde o início, a etapa de anteprojeto ou projeto básico
em obras públicas e institucionais quando é necessário licitar, e a etapa de projeto
executivo.
6.4

Estudo Preliminar
Em resumo, o estudo preliminar resulta da troca de informações e discussões

com os clientes e demais projetistas para que se encontre a melhor solução para a
edificação. Em geral, esta etapa é composta de um relatório com análise das
condicionantes, marcações preliminares das possíveis localizações de reservatórios
de água potável, locação das centrais técnicas, tipo de sistemas a serem utilizados e
a elaboração de croquis das necessidades dos ambientes e centrais técnicas, em
forma de marcações feitas nas plantas do estudo preliminar ou Anteprojeto de
Arquitetura. A Figura 16 apresenta um exemplo do que foi realizado pela empresa
de instalações prediais na etapa do Estudo Preliminar de Elétrica onde, na planta
recebida da disciplina de arquitetura, foram marcadas as áreas destinadas aos
espaços técnicos dos sistemas elétricos, sendo essas marcações alterações
necessárias no projeto de arquitetura para atender aos sistemas prediais.
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Figura 16 - Exemplo de croqui feito no Estudo Preliminar de Instalações Elétricas

Fonte: Elaborado pela autora.

A Figura 17 representa o relatório entregue junto como Estudo Preliminar da
disciplina de hidráulica. Nesta fase foram realizados apenas os cálculos do volume
do reservatório para que tanto Arquitetura, quanto Estrutura possam prever no seu
projeto a construção ou instalação do reservatórios.
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Figura 17 - Exemplo de relatório do Estudo Preliminar de Hidráulica

Fonte: Elaborado pela autora.

Algumas vezes o cliente solicita que no Estudo Preliminar seja traçado o
caminhamento das tubulações, o layout interno das áreas técnicas, elaboração de
análises e alternativas de sistemas. Vale ressaltar que nesta fase, geralmente o
projeto de Arquitetura está também em estudo preliminar. Determinados tipos de
sistemas como aquecimento solar, aproveitamento de água de chuva, reuso de água
cinza, devem ser pensados desde a concepção da arquitetura do edifício para que
sejam contemplados os espaços necessários para a realização dessas atividades. A
forma concebida para a arquitetura da edificação pode inviabilizar algumas soluções
de instalações prediais.
6.5

Anteprojeto
Os anteprojetos de instalações prediais se diferenciam entre si por conta dos

subsistemas de instalações como elétrica, hidráulica e mecânica. Nesta fase são
traçados os caminhamentos primários na edificação, shafts verticais, caixas de
inspeção e poços de visita. Para água fria não são inseridos nos desenhos os
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ramais secundários, sendo a indicação desse sistema para orientar quanto à
localização das instalações, se pelo piso, pelo teto, pelo teto do pavimento inferior. O
único dimensionamento inserido é da capacidade dos reservatórios de água potável
e dos outros que sejam necessários, como de retardo ou de aproveitamento de
águas de chuvas.
A figura 18 ilustra uma planta de água fria realizada na fase de anteprojeto. O
ramal principal da instalação teve um dimensionamento prévio para esta fase, pois
não haveria uma etapa intermediária entre as fases de anteprojeto e de projeto
executivo, além da solicitação do cliente por um projeto com mais informações. É
possível observar o caminhamento da tubulação dentro da edificação, o diâmetro
previsto, além da localização e diâmetro das prumadas. Estas informações foram
dimensionadas sem todos os dados definidos do projeto.
Figura 18 - Exemplo de Anteprojeto de Hidráulica - Planta de água fria

Fonte: Elaborado pela autora.

Nos sistemas de esgoto representados pela Figura 19 não foram informados
os níveis e caimentos das tubulações, mas os diâmetros das tubulações estão
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inseridos nesta etapa e o traçado do caminho que os tubos irão percorrer para
descarregar nas prumadas de esgoto e ventilação.
Figura 19 - Exemplo de Anteprojeto de Esgoto e Ventilação

Fonte: Elaborado pela autora.

As prumadas de águas pluviais são locadas e pré-dimensionadas com base
na área da cobertura onde acontecerá a captação, dessa forma o anteprojeto de
águas pluviais é entregue com pouquíssima informação conforme pode ser visto na
Figura 20.
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Figura 20 - Exemplo de Anteprojeto de Águas Pluviais

Fonte: Elaborado pela autora.

No âmbito das instalações elétricas é traçado o caminhamento das
eletrocalhas, posicionamento de luminárias, centrais de nobreak, gerador, sala de
painéis, localização dos painéis e quadros elétricos nos pavimentos. Não são
inseridas as informações do dimensionamento dos sistemas ou distribuição dos
circuitos. As figuras a seguir retratam as informações contidas em um anteprojeto de
instalações que foi posteriormente modelado em 3D para possibilitar a detecção
automática de interferências.
É possível observar na Figura 21, o traçado dos perfilados por onde correrão
os cabos de alimentação das luminárias. As luminárias ilustradas na figura foram
definidas por uma equipe de luminotécnica pertencente a outro escritório. Esta
definição era referente ao tipo de luminária e localização. Nesta etapa não são feitos
cálculos para dimensionamento dos circuitos, cargas e bitolas dos fios.
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Figura 21 - Anteprojeto de Instalações Elétricas - Planta de tomadas / Iluminação

Fonte: Elaborado pela autora.

A Figura 22 mostra uma planta de alimentadores na fase de anteprojeto.
Nesta etapa foram definidas apenas a quantidade e a localização dos quadros
elétricos. As demais informações, como cargas e dimensão do leito de cabos estão
pré-dimensionadas a partir da experiência do projetista, não possuindo ainda dados
concretos para confirmar estes valores.
Figura 22 - Exemplo de Anteprojeto de Elétrica - Planta de Alimentadores

Fonte: Elaborado pela autora.
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No anteprojeto de sistemas de detecção e alarme de incêndio apenas a
localização dos pontos de alarme, detectores, quadros, assim como o tipo de
detector por ambiente são indicados, conforme pode ser observado na Figura 23.
Figura 23 - Exemplo de Anteprojeto de Instalações de Sistemas de Detecção e Alarme

Fonte: Elaborado pela autora.

A Figura 24 representa o anteprojeto de sonorização, onde foram locados os
pontos de saída do som no teto dos ambientes.
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Figura 24 - Exemplo de Anteprojeto de Instalações de Sonorização

Fonte: Elaborado pela autora.

Na Figura 25 é possível ver o que foi entregue como anteprojeto de telemática
e CFTV, onde se observa somente o traçado mostrando o caminho da eletrocalhas
pré-dimensionada dentro do edifício, e a localização dos pontos de câmera do
sistema de CFTV.
Figura 25 - Exemplo de Anteprojeto de Telemática e CFTV

Fonte: Elaborado pela autora.
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6.6

Projeto Executivo
Na fase de projeto executivo são desenhados todos os ramais da instalação

do ponto de alimentação ao ponto de distribuição com as informações dos
dimensionamentos (vazões, diâmetros, etc.). São feitos os detalhamentos,
ampliações, inseridos os layouts completos de áreas técnicas, shafts, esquemas
verticais e isométricos de hidráulica.
A Figura 26 representa um corte com detalhes do reservatório de água
potável. É possível notar que as tubulações já estão desenhadas com a
representação do diâmetro. Estão desenhados os registros, conexões e os valores
informados foram calculados e estão conforme deverá ser executado.
Figura 26 - Projeto Executivo Hidráulica - Detalhe em corte do Reservatório

Fonte: Elaborado pela autora.

Já a Figura 27 ilustra em planta baixa o mesmo reservatório, onde é possível
observar as ligações existentes entre as tubulações, bombas, a saída e a entrada de
água potável. Nas plantas de detalhes ou ampliações da fase de projeto executivo,
as informações foram representadas em esquema bifilar, ou, pode-se dizer, com a
representação em escala do diâmetro das tubulações, além de representar as
conexões de maneira mais parecida com a realidade e não mais por meio de
simbologias.
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Figura 27 - Projeto Executivo de Hidráulica - Planta Baixa Reservatório

Fonte: Elaborado pela autora.

A planta de detalhamento de esgoto representa as tubulações com esquema
bifilar e o dimensionamento final do sistema. Além de mostrar as conexões e ralos.
Figura 28 - Detalhamento de Esgoto

Fonte: Elaborado pela autora.

72
No projeto de instalações do sistema de água fria, a fase do executivo
representa o acréscimo de detalhes como a elaboração de desenhos isométricos do
sistema. Esses desenhos mostram as derivações das tubulações que não são
possíveis de visualizar numa planta baixa, pois geralmente se sobrepõem um ao
outro. No desenho isométrico, representado na Figura 29, pode-se ver as ligações
existentes desde a tubulação de alimentação que chega no ambiente, a distribuição
a partir do registro para o lavatório e a caixa acoplada, neste caso embutida, do vaso
sanitário. Informações da altura do registro e diâmetros das derivações também
constam deste desenho.
Figura 29 - Projeto Executivo Hidráulico - Detalhe Isométrico de Água Fria

Fonte: Elaborado pela autora.

A fase de projeto executivo realizada e entregue compreende o escopo de
projeto tradicionalmente praticado pelos escritórios de instalações prediais. Nesta
fase se completam as informações, com detalhes, em sua maioria genéricos, para
guiar a execução do projeto. A Figura 30 representa alguns desses detalhes gerais
fornecidos nesta fase. O desenho apresenta um ralo hemisférico, representado de
modo geral e também instalado num piso genérico. Muitas vezes estes detalhes não
correspondem à realidade do que será necessário executar na obra.
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Figura 30 - Projeto Executivo Hidráulico - Detalhes Gerais

Fonte: Elaborado pela autora.

A fase de Projeto Executivo na disciplina de elétrica é onde são feitos os
detalhamentos da entrada de energia, subestações, dimensionamento e distribuição
dos circuitos, calculadas as cargas e potências dos alimentadores. Para todas as
disciplinas são elaborados os memoriais de cálculo, memoriais descritivos, as
especificações técnicas dos equipamentos e as listas de materiais.
No Projeto Executivo de elétrica são representados os leitos de cabos e
descritos os conjuntos de circuitos que passam por cada um deles, como pode ser
observado na Figura 31.
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Figura 31 - Projeto Executivo Elétrico - Áreas Técnicas

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao conjunto de desenhos são acrescentados os diagramas unifilares, abaixo
ilustrados na Figura 32. Estes só são elaborados nesta fase do projeto.
Figura 32 - Projeto Executivo Elétrico – Diagrama Unifilar

Fonte: Elaborado pela autora.
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A planta de iluminação na fase de Projeto Executivo, incorpora as
informações de identificação dos circuitos elétricos, dimensionamento da fiação,
identificação dos quadros que alimentam os circuitos e identificação das luminárias.
Figura 33 - Projeto Executivo Elétrico - Iluminação

Fonte: Elaborado pela autora.

Na fase executiva todo o projeto é redimensionado com as informações
corretas da futura edificação, como equipamentos, sistemas e população atendida.
6.7

Resumo do capítulo
As diferenças das fases descritas na NBR 13531 (ABNT, 1995), no Manual de

Escopo (ABRASIP, 2012) e dos exemplos práticos apresentados estão no
entendimento

do

projeto.

As

informações

que

constam

na

fase

de

Anteprojeto/Projeto Básico, mesmo quando as instalações prediais pareçam estar
dimensionadas, estas são estimativas feitas pela experiência dos projetistas. Nesta
fase, os subsídios para realizar os cálculos ainda não foram fornecidos pelas outras
disciplinas ou pelo cliente na maioria das vezes. Existem muitas indefinições e todos
os dimensionamentos apresentados serão feitos novamente na etapa de executivo.
Por outro lado, é importante ressaltar que esta etapa deve conter, conforme descrito
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na

NBR

13.531

(ABNT,

1995)

dados

suficientes

para

dar

suporte

à

licitação/contratação do projeto. Vale pontuar que mesmo servindo de objeto de
contratação/licitação de obra ainda faltam muitos dados, assim como a
compatibilização e integração entre as disciplinas para possibilitar que a obra da
edificação aconteça. A atribuição de responsabilidades feita pelo Manual de Escopo
é importante para que o empreendedor entenda que o Anteprojeto/Projeto Básico
não deverá ser utilizado como Projeto Executivo.
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7

EXPERIÊNCIAS DO USO COMBINADO DE CAD 2D E CAD 3D
Os projetos analisados fazem parte do escopo de trabalho de uma empresa

de projetos de instalações. Sendo uma empresa de pequeno porte, resume-se
abaixo suas características relevantes para esta pesquisa:


Total de funcionários: 51;



Número de projetistas: 41 (9 engenheiros, 14 desenhistas, 14
projetistas e 4 estagiários);



Tempo de atuação no mercado: 27 anos;



Porte dos projetos: variável (geralmente entre 1.000 m2 a 30.000 m2);



Tipos de projetos: comerciais, industriais, institucionais como, por
exemplo, hospitais, escolas, órgãos públicos).

Os projetos de instalações prediais analisados fazem parte de um processo
de projeto onde estão envolvidas empresas distintas, como escritórios de
arquitetura, estrutura, fundações, luminotécnico e paisagístico. O escopo de
contratação do cliente solicitava que os projetos fossem desenvolvidos com o
conceito BIM, mas não cobrava formatos específicos de entrega, como por exemplo
.rvt, formato produzido pela plataforma Revit da Autodesk®. Devido às restrições do
mercado de projetos, a empresa entendeu que as instalações em CAD 3D já
atenderiam à necessidade e não houve concorrentes que garantissem a modelagem
desde o princípio em BIM dentro do preço que o cliente estava disposto a pagar. As
demais disciplinas entregaram o projeto elaborado em Revit, uma plataforma que
permite a elaboração do modelo BIM.
O fluxo de trabalho iniciou-se logo após a contratação da equipe de
projetistas, e o contato inicial entre os responsáveis aconteceu em uma reunião
onde foram definidos os conceitos iniciais e necessidades da edificação. A
Arquitetura foi a primeira a iniciar os trabalhos e realizou, com as demais disciplinas,
reuniões para análise do estudo preliminar e troca de informações sobre áreas para
espaços técnicos, escolha da solução estrutural, cronogramas e etapas a serem
cumpridas para as entregas do projeto.
Foi criado um repositório virtual (nuvem) para reunir os projetos, planilhas e
documentos para que todos os projetistas tivessem acesso. Era necessário que os
mesmos enviassem, via cadastro, as informações para este repositório.
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No período estipulado por cronograma, foram colocados no repositório virtual,
conforme Figura 34, os arquivos das disciplinas de Arquitetura, e posteriormente
Estruturas e Fundações. A disciplina de arquitetura ficou responsável pela
coordenação geral dos projetos, elaboração do cronograma, compatibilização entre
os projetos e as entregas finais das etapas para o cliente.
Figura 34 - Repositório Virtual dos Arquivos

Fonte: Elaborado pela autora.

A empresa de instalações acessou e recolheu as informações disponíveis, e
começou o desenvolvimento do projeto de instalações. O fluxo de trabalho dentro do
escritório de instalações era dividido entre quatro equipes: elétrica, sistemas
eletrônicos, ar condicionado e hidráulica. Essas equipes trabalhavam sob a
coordenação geral de uma equipe de modelagem 3D. A coordenação de instalações
ficou responsável por analisar as informações, repassar aos projetistas e garantir
que houvesse interação entre as subdisciplinas de instalações prediais. Além dessa
atividade, seria a responsável por elaborar o modelo 3D a partir da planta com o
auxílio dos projetistas responsáveis, que deveriam acompanhar e esclarecer
quaisquer dúvidas que surgissem do processo de modelagem.
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Aos projetistas cabia a tarefa de, desde o princípio, inserir as informações do
projeto correspondentes a fase que seria entregue ao cliente, de modo que pudesse
ser modelado em CAD 3D.
Nas datas previstas, o cliente recebeu os desenhos em CAD 2D, planilhas,
memoriais, e também o modelo 3D, que tinha como função apenas permitir a
visualização geométrica das instalações no projeto e auxiliar a equipe de Arquitetura
na detecção de conflitos, pois era passível de ser exportado para a plataforma Revit,
uma ferramenta baseada em BIM e que foi utilizada pela arquitetura e estrutura.
Esse processo, apesar de não ser uma modelagem BIM, pois não se
comporta como tal, auxilia na transformação de um processo de trabalho que está
há anos defasado, criando oportunidades de agregar valor ao ato de projetar. A
partir do momento em que o projetista passa a ver seu desenho tomar forma mais
próxima do real, e dessa visualização surgirem novos questionamentos, abre-se um
horizonte de percepções e possibilidades. Quando o profissional consegue perceber
a importância da informação inserida no projeto para a criação do modelo, desde o
início ele começa a projetar com mais acuidade e preocupação. Assim, desde cedo
serão notadas as falhas, os erros e as omissões que impedem que a modelagem
tridimensional seja executada corretamente.
O projeto analisado permaneceu no escritório de instalações do dia 06 de
outubro de 2014 ao dia 12 de dezembro do mesmo ano, perfazendo um total de 67
dias corridos. Foi dividido em duas fases: a emissão inicial do anteprojeto e a final do
executivo.
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7.1

Projeto - Descrição do Empreendimento
O projeto analisado é a construção de uma edificação comercial que irá

abrigar uma clínica de exames de uma rede padronizada, mas com unidades
diferenciadas para atender a demanda da região em que está inserida. O prédio é
caracterizado por dois blocos distintos, o primeiro bloco de 03 pavimentos que
compõem a área de operação da clínica e o segundo bloco, térreo, comporta a área
de apoio de funcionários, com copa, vestiários, e uma parte da área técnica ilustrado
pela Figura 35. Esses blocos são interligados no Subsolo ilustrado pela Figura 36.
Figura 35 - Implantação da edificação

Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 36 - Cortes da edificação

Fonte: Elaborado pela autora.

A clínica possui um escopo específico e complexo para o projeto de
instalações prediais, além da personalização dos espaços a que os projetos devem
se atentar. Paredes de drywall, marcenarias de piso a teto, ambientes climatizados,
com tratamento do ar em áreas específicas, solicitam que o projeto tenha o máximo
de integração entre as disciplinas para estar adequado ao padrão exigido pelo
cliente. A área de construção do empreendimento é de 1.853,07 m2.
O serviço que o cliente desejava era a modelagem das instalações prediais
em uma determinada ferramenta BIM, mas o escopo de serviço da empresa de
projetos de instalações oferecia a modelagem em CAD 3D que atenderia as
expectativas do cliente. A intenção era possibilitar a compatibilização para detecção
de conflitos.
Os projetos contratados e que foram modelados em CAD 3D foram:


Ar condicionado, ventilação e exaustão;



Sistemas Elétricos;



Sistemas Hidráulicos;



Sistemas Eletrônicos.

As demais equipes de projeto pertenciam a duas outras empresas, uma de
Arquitetura, e outra de Estrutura e ambas entregariam os modelos em formato
proprietário da ferramenta BIM escolhida (.rvt, gerados pelo software Revit). A
Tabela 1 resume as principais características do projeto analisado.
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Tabela 1 - Quadro resumo do projeto

Fonte: elaborado pela autora.

O prazo contratado pelo cliente para o projeto de instalações era de 120 dias
contados desde a assinatura do contrato. O cronograma geral foi elaborado
conforme programação das etapas de projeto discutido entre as equipes envolvidas
e formalizados pela Arquitetura junto ao cliente. O projeto de instalações teve inicio
no mês de outubro de 2014 e foi finalizado no mês de dezembro de 2014. Sendo
dividido em duas etapas principais: a entrega do anteprojeto básico de instalações e
planilhas quantitativas, e a entrega do projeto executivo de instalações. Anterior a
estas datas, foram discutidas com a Arquitetura e Estrutura questões preliminares
para possibilitar que ambas as disciplinas previssem as áreas técnicas destinadas às
instalações prediais.
No prazo definido pelo cronograma, não foi considerado o tempo para
compatibilização e integração dos projetos entre as fases de anteprojeto e executivo,
o que gerou conflitos entre os prazos estipulados e a troca de informações no tempo
necessário, havendo a necessidade de revisão do projeto executivo depois da data
prevista para entrega final, conforme pode ser visto no fluxograma de etapas do
projeto representado pelo Fluxograma 1. Como não estava sendo utilizando um
modelo integrado, uma empresa deveria esperar receber a informação ou revisão de
outra empresa para então adequar o projeto pertinente a sua disciplina de forma que
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atendesse as novas solicitações do projeto como um todo. Esta troca de
informações repete o processo tradicional que se manteve nesse projeto apesar do
uso do software BIM por parte das equipes de projetos.
Fluxograma 1 - Fluxo do Projeto

Fonte: elaborado pela autora.

7.2

Caracterização das equipes de projeto
Como o projeto foi desenvolvido por empresas diferentes, a integração entre

os projetistas se deu por reuniões pontuais onde eram tomadas as decisões do
projeto com a presença do cliente. Apesar do uso do BIM por parte das equipes, não
houve um modelo integrado de acesso comum. As equipes de arquitetura e estrutura
estavam trabalhando com a ferramenta Revit. Havia também a presença do
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projetista de Luminotécnica que estava trabalhando com um programa de CAD,
assim como a equipe de instalações.
Para extrair informações úteis para a análise feita neste trabalho,
primeiramente foi preciso entender a formação das equipes de projetistas e como se
dá a elaboração dos projetos de instalações dentro da empresa. As equipes, apesar
de pertencerem a mesma empresa, são constituídas de profissionais com formações
diferentes, voltados para as áreas específicas em que atuam. Tem-se a equipe de
climatização, ventilação e exaustão, composta por um engenheiro mecânico e
projetistas voltados para elaboração de projetos de ar condicionado. Em elétrica,
tem-se o engenheiro eletricista responsável pelos cálculos e pelo conceito geral da
instalação elétrica, os projetistas que auxiliam no desenho, além dos técnicos e
projetistas específicos para as instalações de sistemas eletrônicos e automação
predial. Na hidráulica, os projetistas são orientados por um engenheiro civil, que é
responsável geral da disciplina. Esta formação das equipes e a hierarquia do fluxo
de informações está representada pelo Fluxograma 2.
Fluxograma 2 - Equipe de Instalações

Fonte: elaborado pela autora.

Foi realizado um questionário entre os projetistas para verificar o
conhecimento deles de outras ferramentas de trabalho, além do tempo de
experiência com projetos de instalações. O Gráfico 1 ilustra o tempo de experiência
dos projetistas em projetos de instalações prediais, onde 40,6% dos entrevistados
possuía mais de 5 anos de experiência e apenas 6,3% tinha menos de 1 ano. Sendo
possível com isso, observar que os projetistas possuíam bastante experiência na
área de projetos e estavam familiarizados com o processo de trabalho, como
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também, com as ferramentas utilizadas em diferentes empresas, pois a rotatividade
de projetistas entre os escritórios é alta.
Gráfico 1 - Experiência em projetos de instalações prediais

Fonte: elaborado pela autora.

Foi questionado também a respeito do conhecimento de ferramentas de
modelagem BIM aos projetistas. No questionário 40% disseram conhecer ou ter
conhecimento de como utilizar a ferramenta ArchiCAD e 32% afirmaram utilizar o
Revit, mas no momento da modelagem em ambos os softwares não houve
candidato apto a realizá-la. Esse dado reflete um dos pontos de dificuldade para a
implantação do BIM já mencionados anteriormente, a falta de profissionais que
dominem as ferramentas de modelagem em BIM, assim como também, tenham
conhecimento das alterações necessárias no processo de projeto para a utilização
plena do modelo. Esses dados estão representados pelo Gráfico 2 a seguir.
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Gráfico 2 - Conhecimento do BIM

Fonte: elaborado pela autora.

Entre os que afirmaram não conhecer ou não utilizar, o Gráfico 3 resume os
motivos que eles listaram que os fariam utilizar o BIM no futuro. Entre os
entrevistados, 50% afirmaram que obter informações mais detalhadas no projeto
seria a razão de aderirem ao modelo BIM. Entender o BIM como uma ferramenta de
projeto é uma situação comum entre os profissionais, que dessa forma, não
conseguem visualizar o objetivo principal da utilização do BIM, que seria a
integração total das fases e equipes de projeto, permitindo visualizar o modelo da
edificação em toda o seu ciclo de vida: da concepção até a inutilização do edifício
com a sua demolição.
Gráfico 3 - Motivos para utilização do BIM

Fonte: elaborado pela autora.
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7.3

Desenvolvimento dos projetos de instalações
Os projetistas de instalações da empresa analisada desenham em programas

de CAD (2D) e outros softwares específicos para a área de projeto em que atuam,
possibilitando a geração de cálculos, simulações, planilhas de materiais e
especificações. A partir do desenho pronto, entra a figura de um outro profissional da
empresa para possibilitar a modelagem em CAD 3D. Essa pessoa atua com uma
equipe específica para transcrever o projeto do modelo bidimensional para o
tridimensional, e durante esse processo, em constante contato com os projetistas, já
solucionam-se boa parte dos conflitos de colisão entre as instalações, além de
garantir melhor compreensão do projeto entre todos os envolvidos da equipe de
instalações.
7.4

Projeto em CAD 2D
A partir da reunião inicial com o cliente, com as equipes de arquitetura e

estrutura, onde foram definidas as premissas de projeto a serem seguidas, a equipe
de instalações prediais analisou o projeto de arquitetura, identificando as
necessidades para o funcionamento dos sistemas, como por exemplo, localização
de hidrantes, sala de quadros, painéis elétricos, sala de rack para os sistemas
eletrônicos. A definição do volume e localização do reservatório, que impacta
diretamente no projeto estrutural, além de outros pontos específicos para o projeto
da clínica, a exemplo da localização dos chillers e fancoil para o sistema de ar
condicionado da unidade.
Para elaboração do anteprojeto de instalações hidráulicas, foi necessário
solicitar diversos dados ao cliente e à equipe de arquitetura. Para esta etapa, o
principal produto entregue foi a localização do reservatório, que foi definido apenas
como inferior e está locado dentro do subsolo apoiado no solo, com a distribuição de
água para a edificação por rede pressurizada, conforme Figura 37.
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Figura 37 - Subsolo - Localização Reservatório

Fonte: elaborado pela autora.

A Figura 38 representa o subsolo da clínica com as instalações de exaustão e
a casa de máquinas do ar condicionado. Estas instalações sofreram diversas
revisões por conta da localização da saída e da tomada de ar dos ventiladores que
precisavam ser aprovadas pela Arquitetura, pois causavam impacto visual no
pavimento térreo, no acesso à clinica. Para a elaboração destes desenhos em
CAD2D, o projetista verifica a área dos ambientes que necessitaram de exaustão de
forma manual, fazendo o levantamento ponto a ponto no desenho.
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Figura 38 - Anteprojeto Ar Condicionado - Exaustão Subsolo

Fonte: elaborado pela autora.

Na fase de anteprojeto diversas definições ocasionaram inúmeras reuniões e
retrabalho. A utilização de gerador para os equipamentos mais importantes da
clínica, suscitou a necessidade de se readequar todo o layout proposto para o
subsolo, para que houvesse isolamento da sala de gerador das demais áreas
técnicas, e também que houvesse local para tomada de ar do gerador e para a
descarga do mesmo. A Figura 39 representa o leito de cabos de alimentadores do
subsolo interligando as áreas técnicas de elétrica e os shafts de distribuição para os
demais pavimentos. Toda a área técnica do subsolo teve que ser redesenhada para
atender aos requisitos de uso e acesso dos equipamentos que seriam instalados no
local.
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Figura 39 - Anteprojeto de Elétrica - Alimentadores no Subsolo

Fonte: elaborado pela autora.

A Figura 40 retrata a cobertura da edificação com o anteprojeto de ar
condicionado. Nela estão os fancoils e a casa de máquinas de ar condicionado. As
dimensões dos equipamentos e suas respectivas especificações ainda não eram as
definitivas, ocasionando adequação posterior na etapa de executivo. Inclusive
gerando problemas no espaço reservado para estas áreas, pois houve a
necessidade da instalação de mais equipamentos do que o previsto inicialmente.
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Figura 40 - Áreas técnicas Ar Condicionado no pavimento de Cobertura

Fonte: elaborado pela autora.

O estudo preliminar não configurou uma etapa de entrega de projeto para o
cliente. Como as diretrizes para os projetos já estavam definidas, a etapa preliminar
tinha como objetivo a troca de informações entre os escritórios de projetos
envolvidos no processo permitindo assim que todos adequassem as soluções
propostas e atendessem a necessidade da edificação. As definições do estudo
preliminar serviram para que a estrutura, arquitetura e instalações alinhassem as
necessidades gerais de espaços técnicos, limitações estéticas ou funcionais dos
ambientes, com as necessidades específicas para os sistemas prediais, como, por
exemplo,

duchas

higiênicas

nos

banheiros

femininos,

temperatura

do

ar

diferenciadas em determinados ambientes, espaço para as instalações no entreforro,
locais das descidas de água pluviais, dentre outras.
Após o atendimento de todas as necessidades primordiais da edificação pelos
envolvidos no processo, iniciou-se o anteprojeto de instalações. Esse projeto foi
desenvolvido a partir do anteprojeto de arquitetura aprovado pelo cliente. Os
arquivos do projeto de arquitetura foram disponibilizados no repositório virtual em
formato CAD 2D (DWG). Depois de copiados para o servidor interno da empresa, as
equipes designadas para o projeto começaram a desenvolver o projeto de
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instalações em CAD 2D. Durante o processo de desenvolvimento, as dúvidas que
surgiam eram tratadas por meio de troca de e-mails, ligações telefônicas ou reuniões
entre as equipes.
Algumas definições de divisão do espaço entre as instalações, como por
exemplo, passagem em shafts verticais, ocupação de áreas na cobertura ou no
subsolo, foram resolvidas primeiramente no escritório de instalações e então
repassadas para aprovação da Arquitetura.
Na fase de anteprojeto, grande parte do dimensionamento ainda não estava
feito. Localizações de caixas de inspeção, posicionamento de ralos, sensores e
pontos de automação ainda não tinham sido definidos pela arquitetura ou pelo
cliente, sendo o projeto elaborado de acordo com a experiência dos projetistas de
instalações.
Estavam previstos geradores para o sistema de nobreak dos equipamentos
da clínica, mas a informação da potência dos equipamentos não havia sido
disponibilizada para os projetistas para a emissão do anteprojeto, ficando o sistema
superdimensionado em determinados pontos, e subdimensionado em outros.
Os projetos recebidos da arquitetura eram exportados do Revit na extensão
DWG originando perdas de informações. As que não foram solucionadas na
exportação foram corrigidas manualmente. Uma dessas perdas foi a paginação do
forro modulado que na exportação para o formato compatível com o CAD (DWG)
perdeu as linhas dos módulos. Para a instalação das grelhas de insuflação, retorno,
exaustão, detectores de fumaça e caixas de som, era necessário que fossem
posicionados nos módulos do forro, facilitando a instalação e a manutenção do
mesmo. Para corrigir este problema, toda a paginação do forro modular foi
redesenhada pela equipe de instalações, que inseriu o arquivo como imagem de
fundo dentro do CAD e sobrepôs com a planta redesenhando por cima.
O fluxo de informações, tanto internamente na empresa, quanto com as
demais equipes externas, aconteceu por meio de e-mails e telefonemas,
ocasionando eventuais trocas de arquivos com marcações em planta das dúvidas de
projeto.
Definições que influenciavam em mais de um sistema eram solucionadas
depois de feitas. O processo acontecia de forma que eram feitas previsões, por
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exemplo, da alimentação das bombas de recalque dos reservatórios, que ainda não
haviam sido calculadas pela hidráulica, mas precisam constar no projeto elétrico.
A ocupação das áreas técnicas, shafts e quadros eram discutidos em
marcações nas plantas para determinar o espaço de cada instalação. Algumas
disciplinas eram claramente prejudicadas pela espera por informações, como por
exemplo, o recebimento do projeto luminotécnico que viria de uma empresa externa
e foi entregue 10 dias após a data final prevista para a entrega das instalações
elétricas. Especificações dos equipamentos da clínica, como a Ressonância
Magnética, também tiveram grande atraso que resultou em retrabalho, pois para
finalizar os projetos, muitos dos dados foram previstos em fornecedores genéricos.
As informações das plantas em CAD 2D muitas vezes suscitaram dúvidas de
interpretação pelos próprios projetistas, devido a omissão de detalhes pois, caso
contrário, se todas as informações e sobreposições de sistemas fossem
desenhados, ficaria impossível fazer a leitura da planta.
Os projetos em CAD 2D foram enviados para a verificação pela Arquitetura se
houve o atendimento de todos os pontos previstos pela mesma, assim como
também foi realizada uma apresentação para o cliente do projeto, de forma que o
mesmo pudesse compreender se os sistemas propostos estavam de acordo com a
rotina da clínica.
Além da verificação pela Arquitetura e pelo cliente, o projeto em CAD 2D era
encaminhado para o setor de modelagem 3D, que fazia a verificação de
interferências físicas e gerava o modelo a ser disponibilizado para as demais
equipes.
7.5

Elaboração do Modelo em CAD 3D
Após a finalização da etapa de anteprojeto pelos projetistas, o arquivo CAD

2D é transmitido à equipe de modelagem 3D. Através do diretório da Ziggurat
Systems, o Ziggurat Coordination Manager (ZCM), um arquivo novo de CAD é criado
e este arquivo, quando aberto, permite importar os dados do arquivo de instalações
em CAD 2D, podendo assim iniciar a modelagem com a inserção dos dados 3D. Os
dados importados devem ser selecionados por tipo de disciplina e subsistema, por
exemplo, disciplina de elétrica, subsistema de iluminação. É possível ainda
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selecionar uma terceira categoria como, por exemplo, inserir a informação se é
luminária de piso. Dessa forma, o software separa os dados importados por
camadas (layers) e disciplinas, possibilitando utilizar a ferramenta de filtros
posteriormente, além de conseguir identificar os conflitos no diretório do ZCM como
também no programa Navisworks.
A extensão B4UB, instalada dentro do CAD, permite unir dados de geometria
3D ao desenho 2D, que podem ser visualizadas tanto no próprio CAD, quanto no
Autodesk Review e no Navisworks. A Figura 41 representa o fluxo de informações
do modelo 3D.
Figura 41 - Fluxo do processo CAD 3D

Fonte: Elaborado pela autora.

Após a importação dos projetos de instalações para o arquivo de
coordenação, inicia-se o processo de modelagem 3D, com a inserção dos
parâmetros. Para uma tubulação é necessário, por exemplo, inserir no mínimo dois
parâmetros, podendo ser o nível da tubulação (topo, eixo ou face inferior) e
diâmetro, devendo ser informada pelo menos uma posição de nível. Dessa forma, o
programa consegue gerar o modelo. Caso os dados sejam inseridos incorretamente,
o programa não detecta falhas na inserção, sendo fundamental a análise do
responsável.
A

Figura 42 ilustra a ferramenta dentro da janela do CAD. Os primeiros

elementos da ferramenta (1) permitem modificar uma propriedade selecionada, isolar
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determinados parâmetros, copiar ou voltar a exibir todas as propriedades 3D
inseridas no desenho. Na sequência, os comandos (2) se refere ao número de
parâmetros

que

se

está

acrescentando

na

geometria,

por

exemplo,

na

representação de uma linha de parede, você pode inserir dados de geometria 3D
que represente aquela parede em todos os níveis da construção, do nível 0 ao nível
3, do nível 4 ao 6, e assim por diante. Da mesma forma se pode eliminar a
representação de um desses níveis a qualquer momento.
Representadas pelo (3) estão as ferramentas de extrusão de geometria. A
primeira representada a esquerda, possibilita a extrusão em um único sentido,
geralmente utilizada em formas fechadas, como em um retângulo (polilinha) que
pode receber apenas o valor de altura para representar uma alvenaria, e em
seguida, tem-se o cubo que representa a extrusão em dois sentidos, largura e altura,
portanto, por meio de uma única linha é possível determinar sua espessura e seu
comprimento. O terceiro ícone, representado por um cilindro, permite desenhar, por
exemplo, tubulações e a extrusão acontece ao longo da representação de uma linha.
A estrela representa a inserção de perfis de extrusão, possibilitando inserir a
geometria de uma escada em uma linha de base do piso ou outras formas. Será
necessário para isso criar o desenho em corte da escada e inserir o parâmetro
dessa forma como perfil de uma linha. O ultimo ícone é uma ferramenta de
visualização de geometria. Nos campos (4) destinados a receber os dados da
geometria pelo tipo de extrusão escolhida.
No plano vertical, o H representa a altura ou diâmetro, quando selecionado o
cilindro, o OK representa o nível de topo do objeto, o UK o nível inferior, CL é o eixo
do objeto ou centro. No plano horizontal, o DX representa a distância do eixo do
objeto para o eixo X, o DY a distância do eixo do objeto para o eixo Y, e o OF
representa a distância do objeto quando este não está alinhado ao eixo X ou Y. Logo
abaixo, o HOLE representa a inserção de parâmetros de subtração de geometria
dentro dos planos, por exemplo, o vão de uma janela numa alvenaria, ou furos de
shafts na laje. A seguir, os comandos de Elements, Element Data, Set Data, Entities,
Ent Data e Reset servem para selecionar e checar os dados dos elementos, exceto
Set Data que é utilizado para inserir os dados escolhidos pelas ferramentas acima. O
botão preview 3D permite visualizar dentro do CAD a geometria 3D. E abaixo, em
elevation é possível definir os níveis de plano da modelagem da geometria 3D.
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Todo o modelo 3D foi realizado com a utilização desta ferramenta, que possui
diversas limitações de geometria, não elaborando formas complexas. Mas que serviu
ao propósito da detecção de interferências físicas no projeto analisado.
Figura 42 - Ferramenta B4UB

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Fonte: Elaborado pela autora

Após a finalização da inserção dos dados no arquivo de coordenação CAD, é
selecionada uma ferramenta para geração do modelo 3D. Este modelo pode ser
gerado diretamente no CAD, ou podemos enviar o modelo para o diretório Ziggurat
Coordination Manager, e este diretório permite, ao selecionar o modelo, solicitar a
geração de uma análise do mesmo. Essa análise pode ser exportada e aberta no
Navisworks e no AutoCAD, ou se pode abrir e verificar a análise pelo visualizador da
Ziggurat. O modelo exportado para o CAD pode ser aberto no Navisworks. O modelo
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3D no formato DWG foi o escolhido para ser enviado para as demais disciplinas de
arquitetura e estrutura inserirem no modelo Revit. A Figura 43 representa o modelo
CAD 3D aberto no Autodesk Design Review com todas as instalações representadas
nele por cores, em verde as instalações de ar condicionado, em vermelho as
instalações elétricas e em ciano as instalações hidráulicas.
Figura 43 - Modelo CAD 3D

Fonte: Elaborado pela autora.

No corte do modelo 3D, ilustrado pela Figura 44, a arquitetura do modelo em
cinza claro permite visualizar o espaço do entreforro com as instalações.
Geralmente, em todos os projetos de instalações elaborados, uma das grandes
dúvidas que o cliente tem a respeito do projeto e que quer solucionar antes da obra
é se o espaço reservado para as instalações no entreforro é suficiente. O modelo 3D
ajudou a verificar diversos problemas neste espaço, pois além das instalações,
tínha-se vigas de grandes dimensões, elementos da arquitetura embutidos no forro,
suporte de mobiliários, além dos montantes de drywall e outros equipamentos.
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Figura 44 - Corte do Modelo CAD3D

Fonte: Elaborado pela autora

7.6

Análise do Modelo CAD 3D
Os principais problemas detectados na elaboração do modelo 3D, por uma

equipe que não era a que projetou originalmente as instalações, foram relacionados
às dificuldades de interpretação, assim como soluções apresentadas no projeto 2D
que, quando transcritas para o 3D, não funcionavam, principalmente em relação aos
desvios de dutos de climatização. O modelo em 3D estava baseado nas informações
das plantas baixas e dos cortes desenvolvidos pelos projetistas que nem sempre
mostravam os trechos mais críticos. Ficando a cargo do responsável pelo 3D muitas
das soluções de posicionamento e desvios de trechos de tubulações, dutos e
eletrocalhas. Uma outra questão que precisa ser pontuada neste texto é que a
elaboração do modelo 3D não está prevista nas etapas do processo de elaboração
do projeto descritas na norma da ABNT 13.531, citada no item 6.1 desta pesquisa.
No processo de projeto analisado por esta pesquisa, a elaboração do modelo 3D
acontece numa etapa posterior as demais etapas do projeto em CAD 2D, podendo
ser considerado um item extra de projeto.
Entre os problemas detectados pela modelagem 3D, as interferências
existentes entre as instalações no entreforro, como desníveis do forro de gesso,
caixa das luminárias, sancas de iluminação, colidindo com grelhas, difusores,
equipamentos de climatização, eletrocalhas e tubulações, puderam ser observados
no modelo e apontados para correções nos projetos.
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Figura 45 - Marcação automática da análise de interferências do ZCM

Fonte: Elaborado pela autora

A Figura 45 ilustra um trecho da planta com a marcação em círculo e a
numeração correspondente ao conflito detectado de forma automática pela análise
da ferramenta B4UB. As interferências são numeradas e a descrição dos sistemas
que estão colidindo é listado numa tabela automática.
A análise automática de interferências resulta da seleção prévia dos
elementos e de sua classificação no momento da inserção dos dados de geometria
3D no desenhos em CAD 2D. A classificação dos elementos é realizada pela
identificação das camadas do CAD 2D. A interferência física entre a eletrocalhas e o
duto de climatização é ilustrada em 3D na Figura 46. Tanto a classificação das
camadas em eletrocalhas ou dutos de climatização, foram feitas previamente pelo
projetista responsável pela elaboração do modelo 3D.
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Figura 46 - Trecho analisado representado em 3D

Fonte: Elaborado pela autora

Soluções que tinham sido apontadas nas plantas e cortes em 2D quando
modelados em 3D não eram possíveis de serem executadas. A imagem apresentada
na Figura 47 representa o corte 2D da casa de máquinas de ar condicionado, nela é
possível observar que os dutos próximos da laje do teto estão alinhados, quando na
verdade esse posicionamento é impossível de seguir durante a execução, pois
causaria colisões entre eles.
Figura 47 - Casa de Maquinas Ar Condicionado - Corte em CAD 2D

Fonte: Elaborado pela autora.

A modelagem 3D permitiu que os desvios necessários fossem previstos,
deslocando os dutos do posicionamento inicial ao se observar as colisões existentes,
como pode ser observado na Figura 48. Além disso, a modelagem 3D do espaço da
casa de máquinas serviu como comprovação da necessidade de manter a dimensão
do ambiente e se possível até mesmo aumentar o espaço, pois fora motivo de
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debate em várias reuniões, o espaço destinado pela arquitetura para as salas
técnicas de instalações. Com o desenho do modelo em CAD 3D a necessidade do
espaço solicitado ficou evidente e muitas vezes possibilitou uma melhor discussão
com o cliente e com as outras equipes sobre o uso desses espaços.
Figura 48 - Casa de Maquinas Ar Condicionado - Modelo CAD 3D

Fonte: Elaborado pela autora.

A Tabela 2 mostra os resultados em relação ao tempo total gasto no projeto.
Pode-se observar que as disciplinas que mais consumiram horas no projeto foram Ar
Condicionado e Elétrica. Como a edificação é destinada a um clínica de exames, os
ambientes climatizados seguem normas específicas de temperatura e troca de ar,
com vários sistemas de dutos individuais para evitar a contaminação do ar entre um
ambiente e outro. Os projetos elétrico e de climatização foram os mais complexos e
portanto, demorados. Após a entrega do projeto executivo ainda foram consumidas
dezoito horas em adequações nos projetos, estas adequações ocorreram
principalmente pela realização de uma auditoria solicitada pelo cliente, que de
acordo com o histórico dos projetos e dos problemas que ocorrem no funcionamento
da edificação, pode observar as inconformidades nos projetos e solicitar revisão e
acréscimo de informações. A modelagem 3D aconteceu de forma independente e
suas horas ultrapassaram, por exemplo, a elaboração do projeto de Sistemas
Eletrônicos, que incluía a detecção e alarme de incêndio, a sonorização e a
telemática, além da infraestrutura de automação.
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Tabela 2 - Horas de projeto das instalações prediais
Setor

Anteprojeto

Projeto Executivo

Revisão

Total

64

99

11

174

Ar Condicionado

124

128

3

255

Elétrica

112

99

0

211

Hidráulica

76

105

4

185

Sistemas

57

88

0

145

Total

433

519

18

970

Modelagem 3D –
instalações

Fonte: Elaborado pela autora.

As entregas do projeto foram realizadas de forma que a disciplina de
arquitetura recebesse o anteprojeto de instalações composto pelas plantas baixas
em CAD 2D para análise dos pontos de instalações e alterações de layout. Este
anteprojeto foi entregue uma semana antes do modelo CAD 3D. Este intervalo
possibilitou fazer a compatibilização entre as instalações, além de receber os demais
comentários da equipe de arquitetura. Na fase do executivo, não foi estipulado um
prazo de compatibilização final entre os projetos, causando um atraso de dez dias
entre a entrega final prevista no cronograma do cliente e a realizada pelo escritório
de instalações. Os projetos foram iniciados no dia 06 de outubro e finalizados no dia
doze de dezembro, em um total de sessenta e sete dias. Todas as adequações após
essa entrega foram em relação à dúvidas técnicas ou alterações, por exemplo, de
conceitos, não sendo geradas por incompatibilidades encontradas no projeto.
Após a finalização do projeto, uma equipe contratada pelo cliente fez a
validação das instalações de ar condicionado. Nesta etapa, solicitaram diversas
informações que estavam como genéricas no projeto e que no momento da
execução da obra faz parte do histórico de problemas recorrentes. Definições de
peças de controle do sistema, conexões e equipamentos que acabam por causar
adequações maiores durante a execução, implicando em perdas de dutos, peças e
equipamentos.
Resumindo os problemas encontrados pela compatibilização realizada pela
Arquitetura, os principais eventos que ocorreram foram acréscimos de pontos
emlocais onde a representação de objetos como louças, marcenarias e paginação

103
do forro se perderam na exportação, e a base utilizada pela equipe de instalações
não possuíam essas informações. Alterações de posicionamento de ralos, grelhas
de drenagem, caixas de inspeção no piso, localização dos hidrantes foram o
principal motivo de revisão. Conflitos das instalações com alvenarias e estruturas
foram sanados na etapa de modelagem 3D das instalações.
7.7

Introdução da modelagem em BIM no projeto de instalações
Com a intenção de verificar a qualidade e os eventuais ganhos de informação

durante a elaboração do projeto, foi realizada a introdução do modelo BIM em
substituição ao modelo CAD 3D. Foi utilizado o mesmo material recebido para o
modelo CAD 3D: plantas baixas e cortes do projeto de instalações. Foram
escolhidos os softwares Revit para modelagem, ArchiCAD MEP Modeler e DDSCAD
para análise das ferramentas. Pelos diversos problemas enfrentados para a
realização dos modelos foi possível finalizar apenas a modelagem das instalações
hidráulicas de água fria no Revit. Apesar das dificuldades, houve uma análise dos
recursos disponíveis nos softwares propostos.
Primeiramente houve uma tentativa de contar com a colaboração de
projetistas de instalações que tivessem conhecimento prévio nas ferramentas, mas
não houve sucesso, pois os mesmos fizeram projetos pilotos acompanhados do
suporte de treinamento na época de aquisição do software pela empresa na qual
trabalhavam, não acumulando nenhuma experiência após o treinamento que
permitisse desenvolverem o projeto sem essa assistência. Foi então realizada uma
modelagem no software DDSCAD utilizando o arquivo de arquitetura proveniente do
Revit como base. Ao exportar esse arquivo no formato Industry Foundation Classes
(IFC), o layout interno da arquitetura, as paredes em drywall, os mobiliários
planejados, as louças e outros equipamentos não vieram para o arquivo do
DDSCAD, como ilustrado na Figura 49. Foi identificado, portanto, uma falha na
importação ou exportação do IFC proveniente do Revit, além de outros erros de
importação que não foram possíveis solucionar no prazo adequado para que fossem
realizados os modelos em todas as três ferramentas analisadas.
No entanto, o resultado parcial obtido contêm mais informações e uma maior
facilidade de interpretação. A visualização do sistema de água fria em ferramentas
BIM é notadamente um grande beneficio para a análise e entendimento do projeto
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pelas equipes. O processo de inserção das informações vinculadas ao modelo e
passíveis de serem consultadas e atualizadas com maior facilidade ao longo do
tempo de projeto, construção e uso da edificação também é um ponto que precisa
ser levado em consideração.
Figura 49 - Importação IFC para o DDSCAD

Fonte: Elaborado pela autora.

7.8

Modelagem na ferramenta Autodesk Revit
Para a modelagem no Revit foi utilizado o aplicativo TigreCAD® desenvolvido

pela Ofcdesk para a Tigre S/A Tubos e Conexões. Este aplicativo oferece
ferramentas especiais para possibilitar o desenvolvimento de projetos de instalações
hidráulicas, além das que o Revit fornece para sistemas. Exceto as bibliotecas, as
demais funcionalidades dessa ferramenta só estão disponíveis na licença paga. A
Figura 50 ilustra a barra de ferramentas da Ofcdesk instalada dentro do Revit e a
Figura 51 ilustra a barra de ferramentas original do Revit.
Figura 50 - Barra de ferramentas Ofcdesk

Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 51 - Barra de ferramentas Revit

Fonte: Elaborado pela autora.

A ferramenta também disponibiliza uma biblioteca dos componentes que a
Tigre oferece para instalações hidráulicas. Essa biblioteca é gratuita e fica disponível
para ser utilizada pelas ferramentas do Revit. A Figura 52 ilustra alguns dos itens
disponíveis nessa biblioteca, que contém mais informações específicas dos
componentes que as disponibilizadas pela biblioteca padrão do Revit.
Figura 52 – Ofcdesk TigreCAD® MEP Hidráulica

Fonte: Elaborado pela autora.

Seguindo o processo de projeto realizado no escritório, a primeira
necessidade do projeto hidráulico é a definição do tipo de sistema de distribuição e
cálculo do volume do reservatório. Na modelagem 3D essas informações são
inseridas no modelo, podendo ser consultadas ou alteradas ao longo do tempo. Com
as ferramentas disponíveis para a modelagem BIM, é possível elaborar com mais
facilidade o projeto hidráulico. O cálculo do reservatório disponibilizado pela
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ferramenta Ofcdesk tem três opções de sistema de distribuição: sistema de
distribuição indireto sem bomba, indireto com bomba e direto. A Figura 53 ilustra o
esquema de seleção do reservatório da ferramenta. Além da definição do tipo de
distribuição do sistema, ainda pode-se inserir os dados de consumo, tempo de
reserva e calcular os resultados. Em comparação com o projeto realizado, a opção
real escolhida foi o sistema indireto com bomba, mas sem reservatório superior,
sendo todo o sistema pressurizado. Sendo que nenhuma das opções descritas na
ferramenta analisada atenderia o sistema real projetado.
Figura 53 - Definição do Reservatório

Fonte: Elaborado pela autora.

A Figura 54 indica o lugar para inserir as informações de consumo da
edificação, geralmente esses dados de população e público são informações
fornecidas pelo cliente ou pela arquitetura. O cálculo do reservatório também foi
diferenciado, pois apesar das normativas dos órgãos municipais recomendarem a
reserva para mínimo de 2 dias, o cliente solicitou uma reserva para 5 dias e a
ferramenta permite que se insira o número de dias solicitado, conforme a Figura 55.
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Figura 54 - Dados do consumo diário

Fonte: Elaborado pela autora.

A Figura 55 mostra o tempo de reserva da água potável além de indicar a
existência ou não de reserva de incêndio e também o percentual de armazenamento
em sistemas com reservatório superior e inferior, sendo que no projeto analisado
tinha-se apenas reservatório inferior.
Figura 55 - Tempo de Reserva

Fonte: Elaborado pela autora.

A ferramenta da Ofcdesk possibilita o envio ao cliente do relatório preliminar
de hidráulica, com o memorial de cálculo utilizado para a definição da reserva de

108
água potável, conforme ilustrado pela Figura 56, este relatório pode ser exportado
para o formato .doc mas, em razão da limitação dos tipos de sistemas e distribuição,
não seria possível utilizar o relatório automático gerado pela ferramenta, e seria
necessário revisar e adequar as soluções para o sistema escolhido.
Figura 56 - Memória de Cálculo do Reservatório

Fonte: Elaborado pela autora.

É possível também extrair a lista de materiais automática, tanto pelo Revit
quanto pela ferramenta adicionada da Ofcdesk. A Figura 57 ilustra a ferramenta do
Revit e a Figura 58 ilustra a ferramenta disponibilizada pela Ofcdesk para geração
da lista de materiais. A extração automática da lista de quantidades do projeto é uma
das ferramentas mais interessantes analisadas para este projeto. É importante
salientar que a elaboração de lista de quantitativos é muitas vezes excluída do
escopo de trabalho de alguns projetos, sendo necessária uma contratação a parte,
muitas vezes realizada por outra empresa, devido ao trabalho ser realizado
manualmente, além de ser altamente propenso a erros. Na rotina do escritório,
levantamentos de projetos de pequeno porte, como se enquadra o projeto analisado,
podem gerar trabalho para dois ou mais dias. Ocorre que muitas vezes, numa
ocasião de revisão geral do projeto, revisar estas listas é impossível, sendo
necessário refazer todo o levantamento de materiais dos projetos.
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Figura 57 - Geração de lista de quantidades do Revit

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 58 - Geração de lista de materiais Ofcdesk

Fonte: Elaborado pela autora.

Uma das grandes funcionalidades do modelo BIM é a inserção dos cálculos
com base no traçado das instalações desenhadas pelo projetista. Portanto, ao se
desenhar corretamente todas as instalações, ferramentas auxiliam a checar os
diâmetros das tubulações, vazão e pressão na rede, além de possibilitar o cálculo
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das bombas hidráulicas do sistema, conforme ilustrado pela Figura 59. A Figura 60
ilustra a seleção do sistema que serão considerados no cálculo da bomba, podendo
ser realizado um cálculo para cada sistema. Devido ao desconhecimento da
pesquisadora em relação aos cálculos específicos para bombas e sistemas
hidráulicos, não foi possível checar se os cálculos automáticos estão de acordo com
as boas práticas, tampouco com as normativas brasileiras de sistemas de água fria.
Figura 59 - Ofcdesk TigreCAD® - Ferramenta de cálculo do sistema

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 60 - Seleção de dados a serem considerados no cálculo

Fonte: Elaborado pela autora.
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O projeto hidráulico com as instalações de água fria está representado abaixo
pela Figura 61. Este modelo foi exportado no formato IFC e foi aberto nos softwares
DDSCAD e no ArchiCAD para verificar se era possível de ser utilizado de forma
integral para consulta por outras ferramentas.
Figura 61 - Modelagem sistema de água fria no Revit

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao observar a figura acima, é possível notar que as informações estão
representadas de maneira muito mais clara que no modelo CAD 3D, peças
sanitárias, conexões das tubulações, desvios pelo teto ou piso, são melhor
visualizados com o modelo BIM. Alterações no modelo também são refletidas
automaticamente no sistema, tornando as revisões muito mais simples.
Como entrave à modelagem, houve a deficiência técnica dos profissionais no
manuseio das ferramentas, mas tendo em vista as possibilidades concretas do
modelo BIM no Revit, percebe-se uma melhoria muito grande em relação a inserção
de informações no projeto por esse método. Reunindo todas as informações no
modelo, consultas e revisões durante a elaboração do mesmo, torna muito mais
claro o trabalho do projetistas e dos demais envolvidos.
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7.8.1 Análise das ferramentas de modelagem do ArchiCAD MEP Modeler
O modelo BIM elaborado no Revit foi exportado via IFC para o ArchiCAD MEP
Modeler para que houvesse sequência na modelagem. Apesar do modelo IFC ter
exportado a geometria, possibilitou apenas a leitura dos dados, mas não permitiu
uma integração entre os sistemas, por exemplo, a adição de um novo trecho de
água fria não será somada aos trechos provenientes do IFC. Isso dificultaria caso
quiséssemos fazer uma análise do sistema completo. A Figura 62 ilustra o momento
da importação do IFC para o ArchiCAD.
Figura 62 - Importação IFC para o ArchiCAD MEP Modeler

Fonte: Elaborado pela autora.

O ArchiCAD MEP Modeler possui uma biblioteca de objetos bem extensa,
facilitando bastante o trabalho de modelagem. A Figura 63 ilustra a biblioteca e a
janela de definições dos objetos disponíveis no ArchiCAD MEP Modeler. Nela é
possível fazer edições dos objetos, reposicionar conexões, alterar as dimensões,
além de ser possível criar novos objetos.
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Figura 63 - Definições de objeto padrão ArchiCAD MEP Modeler

Fonte: Elaborado pela autora.

A exportação do modelo IFC do Revit e a importação pelo ArchiCAD ocorreu
de forma correta, sendo possível identificar os elementos importados conforme
mostra a Figura 64.
Figura 64 - Modelo IFC importado do Revit para o ArchiCAD

Fonte: Elaborado pela autora.
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Foram feitos testes da integridade dos objetos exportados e exceto a inserção
dos planos de alvenaria da fixação das bacias sanitárias oriundos da geometria do
Revit para o modelo IFC, sendo portanto, visualizado no ArchiCAD não notaram-se
outras alterações. Ao selecionar um dos objetos importados, é possível ver as
definições do objeto. Percebe-se que não é mostrado todas as definições de dados
que seriam exibidas em um objeto da própria biblioteca do ArchiCAD, sem exibir, por
exemplo, parâmetros de ligações com outros objetos. Mas ainda é possível
identificar que se trata de um tubo branco de água fria roscável, com informações de
comprimento e diâmetro das tubulações, ilustrado pela Figura 65.
Figura 65 - Objeto importado IFC

Fonte: Elaborado pela autora.

Além de manter informações básicas dos objetos importados, é possível
também editar o modelo, excluindo por exemplo as alvenarias de plano de fundo das
bacias sanitárias que não deveriam ter sido exportadas para o modelo IFC. A Figura
66 representa a seleção da alvenaria para edição dentro do ArchiCAD. Após
selecionado o objeto, foi feita a exclusão da alvenaria no modelo conforme pode ser
observado na Figura 67.
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Figura 66 – Seleção de objeto do modelo IFC

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 67 - Exclusão de objeto do modelo IFC

Fonte: Elaborado pela autora.

Para confirmar as características possíveis de serem editadas na importação
do modelo IFC, foi realizado o teste descrito a seguir. O trecho ilustrado pela Figura
68 representa as instalações importadas pelo modelo IFC. Observa-se o lavatório
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destacado em vermelho, a Figura 69 mostra o objeto selecionado e as informações
do modelo IFC.
Figura 68 - Teste de união de parâmetros entre os objetos importados e os objetos do
ArchiCAD

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 69 - Teste: informações do objeto importado

Fonte: Elaborado pela autora.
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Este objeto destacado foi selecionado e excluído do desenho, conforme pode
ser observado na Figura 70.
Figura 70 - Objeto IFC importado excluído do ArchiCAD

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao ser excluído, no seu lugar foi inserido um novo objeto da biblioteca do
ArchiCAD para ver se as ligações entre as instalações do lavatório e as da tubulação
seriam identificadas e passíveis de união. Os objetos IFC importados não guardaram
os parâmetros de ligações com os demais objetos, ilustrado pela Figura 71, portanto
não houve como conectar o novo lavatório às tubulações de água fria importadas.
Figura 71 - Objetos importados não guardaram os parâmetros de ligação

Fonte: Elaborado pela autora.
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Ainda que seja possível verificar na janela de definições de seleção do
equipamento que o objeto selecionado é uma válvula de escoamento para lavatório,
devendo portanto ser conectado à saída de esgoto do lavatório, como ilustrado na
Figura 72.
Figura 72 - Definições do objeto importado

Fonte: Elaborado pela autora.

Apesar do fato de que não foi possível unir os objetos da biblioteca do
ArchiCAD com os objetos importados do modelo IFC, um dos aspectos positivos é
que, ao selecionar a detecção automática de conflitos, o ArchiCAD identificou a
colisão entre o sifão e o lavatório. A Figura 73 representa os objetos destacados
pelo ArchiCAD como detecção de interferência física. Logo abaixo, tem-se a Figura
74, onde é possível ver o sifão e a tubulação de esgoto dentro do lavatório. A cor de
destaque é uma opção da análise e que pode ser alterada conforme as preferências
do usuário.
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Figura 73 - Detecção de conflitos entre objetos IFC e objetos da biblioteca do ArchiCAD

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 74 - Ampliação dos objetos em conflito (sifão e lavatório)

Fonte: Elaborado pela autora.

O ArchiCAD MEP Modeler oferece opções de listagem automática de
materiais e ferramentas de cálculo para instalações prediais. Tem a interface de
usuário apresentada de forma simples além de tutoriais que oferecem auxílio na
solução de dúvidas de modelagem.
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7.8.2 Análise das ferramentas de modelagem do DDSCAD
O mesmo processo utilizado para análise do ArchiCAD MEP Modeler foi
utilizado no DDSCAD. O modelo IFC exportado do Revit foi importado no DDSCAD
para análise das possibilidades que o programa ofereceria de edição dos objetos.
Figura 75 - Importação IFC para o DDSCAD

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao importar o modelo IFC, as ferramentas de edição e navegação normais do
DDSCAD não ficaram disponíveis. Não foi possível editar ou excluir objetos do
modelo. Apesar disso, os objetos eram possíveis de serem listados e identificados
no modelo, conforme ilustrado na Figura 76, onde se visualizam todas as instalações
importadas.
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Figura 76 - Modelo IFC importado para o DDSCAD

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao selecionar um objeto, abre a aba lateral, destacada em vermelho, e aberta
na Figura 77, com a relação de todos os objetos IFC. Selecionado um objeto a
janela UtIIfcContainer se abre exibindo as informações dos parâmetros IFC
importados para o DDSCAD.
Figura 77 - Janela de edição do modelo IFC

Fonte: Elaborado pela autora.
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Em seguida, foi selecionado um objeto de alvenaria no modelo importado
para exclusão. Não foi possível excluir o objeto selecionado e ilustrado na Figura 78.
Portanto, notou-se que não é possível excluir objetos IFC importados.
Figura 78 - Objeto IFC destacado

Fonte: Elaborado pela autora.

O DDSCAD oferece ferramentas de cálculo do sistema, assim como também
listas de materiais do projeto, além de fazer a exportação e importação de modelos
em IFC.
7.9

Análise comparativa entre o modelo BIM e o processo CAD 2D/CAD 3D
O processo em BIM se diferencia do CAD2D e CAD3D, também pela

acuidade dos dados inseridos no modelo BIM, sendo muito mais precisos que a
geometria gerada no CAD 3D. No CAD 3D a modelagem é uma sugestão de
posicionamento das instalações, sem adição de muitos detalhes, como conexões,
pequenos desvios de tubulação, equipamentos e acessórios menores. Como no
modelo BIM os objetos tem muito mais informação, é possível inserir e elaborar o
modelo sem ter o nível de trabalho que aconteceria caso fossem modelados no CAD
3D.
Tabela 3 resume as funcionalidades que o modelo BIM proporciona ao
projetista de instalações hidráulicas vinculando os cálculos ao modelo. No processo
CAD 2D tradicional, os cálculos são elaborados em planilhas separadas do desenho,

123
podendo ocorrer, sem que seja notado, uma divergência entre a informação indicada
no desenho e a lista de material. O processo em BIM se diferencia do CAD2D e
CAD3D, também pela acuidade dos dados inseridos no modelo BIM, sendo muito
mais precisos que a geometria gerada no CAD 3D. No CAD 3D a modelagem é uma
sugestão de posicionamento das instalações, sem adição de muitos detalhes, como
conexões, pequenos desvios de tubulação, equipamentos e acessórios menores.
Como no modelo BIM os objetos tem muito mais informação, é possível inserir e
elaborar o modelo sem ter o nível de trabalho que aconteceria caso fossem
modelados no CAD 3D.
Tabela 3 - Processo de cálculo do projeto hidráulico
Atividade

CAD 2D

BIM

Cálculo
Reservatório

Cálculo inicial, elaborado com
o uso de planilhas, volume
baseado na população.

Cálculo inicial do volume baseado na
população (Norma).

Dimensionamento
tubos

Elaborado com uso de
planilhas, cálculo baseado no
número de pontos alimentados.

Automático: após inserção de todo o
sistema e conexões. Seleção manual
dos tubos e componentes do sistema.

Vazão da rede

Elaborado com uso de
planilhas, baseado no diâmetro
dos tubos.

Automático: após inserção de todo o
sistema e conexões.

Pressão da Rede

Elaborado com uso de
planilhas, baseado na vazão,
comprimento, desnível e perda
de carga nas conexões.

Automático: após inserção de todo o
sistema e conexões.

Bombas

Elaborado com uso de
planilhas, Baseado na vazão e
pressão da rede.

Cálculo automático.

Perda de carga

Elaborado com uso de
planilhas. Baseado nas
conexões e desníveis da rede.

Automático: após inserção de todo o
sistema e conexões.

Lista de Materiais

Elaborado com uso de
planilhas. Baseado no
levantamento manual dos
dados do desenho.

Automático.

Fonte: Elaborado pela autora.

Na prática observada durante esta pesquisa dentro do escritório de
instalações prediais, a Tabela 3 representada acima resume a rotina dos projetistas
para inserir as informações necessárias no projeto. Muitas vezes, em projetos de
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grande porte, era necessário que toda a equipe paralisasse os demais projetos para
que fossem feitos os levantamentos de dados do quantitativo de materiais, tais
como: tubulações, equipamentos e componentes. Sendo que, por diversas vezes
esses projetos sofriam grande revisão posterior a estes levantamentos e nem
sempre as planilhas de quantidades e especificações eram atualizadas. Isso resultou
muitas vezes em diferenças durante a execução do projeto e a compra do material,
gerando perdas materiais e retrabalho. Portanto, ao ver-se a proposta de como
acontece a elaboração do modelo BIM, é possível imaginar que todo o trabalho vai
ser feito durante a etapa de projeto, pois após modeladas as instalações, será
possível extrair os demais dados de forma automática, pois a dimensão dos tubos, a
quantidade de conexões, os equipamentos instalados, carregam em si os dados
vinculados ao desenho de forma que, qualquer alteração posterior no modelo BIM
gere alterações automáticas no banco de dados dos objetos, sendo necessário
apenas imprimir uma nova planilha de quantidade e especificações. Com isso, por
exemplo, seria poupado o trabalho de paralisar toda uma equipe durante um dia ou
mais, para levantar manualmente os dados quantitativos do desenho em CAD 2D,
um processo muito propenso a erros pois era realizado por várias pessoas e muitas
vezes, vários dias.
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho reuniu informações de projetos elaborados em CAD 2D e

modelados em CAD 3D para detecção de interferências traçando um comparativo
com a modelagem BIM. O processo de elaboração em CAD 2D é a base de trabalho
mais conhecida e usualmente adotada pelos projetistas de instalação. Atualmente
está sendo muito discutida a qualidade dos projetos pelo surgimento de alternativas
consideradas mais produtivas para o fluxo do processo de projeto de uma
edificação.
8.1

Análise dos resultados
A elaboração do modelo BIM permitiu identificar alguns pontos cruciais no

desenvolvimento dos projetos: a presença ou ausência das informações. No modelo
em CAD 3D analisado, foi elaborada apenas a geometria básica das instalações,
como por exemplo eletrocalhas, dutos de climatização, equipamentos no entreforro e
tubulações com diâmetro superior a 3”. Ou seja, instalações que irão ocupar um
maior espaço e por serem mais difíceis de se adaptarem a desvios do trajeto
proposto. Em razão da dificuldade de modelagem de geometrias mais complexas no
CAD 3D, boa parte dos equipamentos, das tubulações e todo o desenho de
conexões não foram modelados.
O processo de modelagem no CAD 3D foi extremamente trabalhoso em
comparação aos resultados que o modelo forneceu conforme se pode notar pela
pobreza de detalhes que aparecem na Figura 79. Mesmo que parâmetros adicionais
pudessem ser adicionados à geometria, o nível de dificuldade para realizar este
trabalho não compensaria que fosse realizado. Apesar da geometria simples,
inserida com a ajuda das ferramentas da extensão B4UB®, as horas gastas nos
modelos enviados ao cliente ultrapassaram o tempo de projeto de outra disciplina
como por exemplo, a elaboração de todas as instalações de detecção e alarme de
incêndio, telemática e sonorização do projeto. Ou seja, não seria viável aprofundar
as informações contidas no modelo 3D pelo tempo que isso demandaria além do
que já havia sido gasto.
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Figura 79 - Modelo CAD 3D – todas as instalações hidraúlicas

Fonte: Elaborado pela autora.

Comparando o modelo CAD 3D com o modelo BIM ilustrado pela Figura 80
percebe-se que a informação contida nos modelos diferenciam-se muito entre si e o
entendimento do projeto durante a elaboração do modelo BIM torna-se mais fácil,
pois as informações estão contidas nele e não simplesmente agregadas
posteriormente.
Figura 80 - Modelo BIM – instalações de água fria

Fonte: Elaborado pela autora.
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As principais diferenças observadas entre os processos de elaboração de
projetos analisados estão descritas de forma reduzida na Tabela 4. No modelo BIM,
as ferramentas disponíveis no mercado permitem a inserção de objetos que já
contêm informações que possibilitam extração automática de listas, especificações.
Além de facilitar a geração de cálculos das bombas e dos reservatórios de água,
como também na verificação do dimensionamento da rede hidráulica. Outra
funcionalidade que colabora muito para a precisão do projeto é a unidade do modelo
BIM, onde as vistas, cortes e detalhes são extraídos do próprio modelo e refletirá as
alterações que forem feitas durante o processo de projeto. Isso evita, por exemplo,
diferenças entre um detalhe de corte e uma planta baixa, pois no processo CAD 2D,
são elaborados de forma manual e independente.
Tabela 4 - Comparativo da inserção de informação no CAD 2D/CAD 3D e BIM

Processo
Cálculo do Reservatório

Traçado das tubulações

Manual

Manual

Detalhamentos do sistema Manual

Isométrico das instalações Manual

Cálculo das bombas

modelos

CAD 2D

Atividade do projeto

Manual

Elaboração de Cortes

Manual

Elaboração de Vistas

Manual

Lista de quantitativos de
material

Manual

Lista de especificação dos
Manual
materiais

Resultado
Relatório ou planilha;
inserção manual da
informação do volume no
arquivo CAD.

CAD 3D
Processo
Não
realizado

Inserção de linha
representado o caminho
Manual
da tubulação na arquitetura
no CAD.
Desenhado manualmente
com base nas
informações da planta
baixa CAD 2D.
Desenhado manualmente
com base nas
informações da planta
baixa CAD 2D.
Relatório ou planilha;
inserção manual da
informação das bombas
no arquivo CAD.

Resultado

BIM
Processo

Resultado

Inserção da geometria
Inserção dos dados de
com base na informação Automático consumo (Revit,
do CAD2D.
ArchiCAD, DDSCAD)*
Inserção de parâmetro de
extrusão da geometria no
Manual
diâmetro indicado no
arquivo CAD2D.

Inserção dos objetos de
tubulação selecionados
da biblioteca.

Não
realizado

Geometrica básica, sem
Selecionando opções de
Automático
detalhes do sistema.
nível de detalhamento.

Não
realizado

Possível de ser verificado
Selecionando opções de
as perpectivas do
Automático
nível de detalhamento.
modelo.

Não
realizado

Inserção de blocos 3D
para visualização no
modelo.

Após a inserção dos
Automático dados do sistema (Revit,
ArchiCAD, DDSCAD)*

Inserindo linha de corte
da ferramenta B4UB. Os
Desenhado manualmente
cortes gerados
com base nas
contemplam só a
Alternando as vistas do
Automático
Automático
informações da planta
geometria atingida pela
modelo.
baixa CAD 2D.
linha de corte, não
mostrando elementos de
vista.
Desenhado manualmente
com base nas
Alternando as posições
Alternando as vistas do
Manual
Automático
informações da planta
de vista do modelo,
modelo.
baixa CAD 2D.
Relatório ou planilha;
Após a inserção dos
Não
levantamento manual dos
Automático dados do sistema (Revit,
realizado
dados do arquivo CAD.
ArchiCAD, DDSCAD)*
Relatório ou planilha;
Após a inserção dos
Não
levantamento manual dos
Automático dados do sistema (Revit,
realizado
dados do arquivo CAD.
ArchiCAD, DDSCAD)*

Fonte: Elaborado pela autora.
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8.2

Comparação dos dados com a revisão bibliográfica
A literatura revisada para o presente trabalho apontou que uma das grandes

deficiências para a implantação do BIM é a falta de profissionais qualificados no uso
das ferramentas disponíveis no mercado. Para Manzione (2013) “um dos pontos
chave para o desenvolvimento do BIM será a melhoria

na capacitação dos

profissionais.” Em comparação com a proposta desse trabalho: a verificação de
melhorias dos dados do projeto com a modelagem BIM, houve grande dificuldade
em encontrar projetistas de instalações prediais que dominassem ferramentas de
modelo BIM. O modelo foi realizado por profissionais de arquitetura com
conhecimentos de projetos de instalação, pois não se pôde contar com engenheiros
que se habilitassem para o experimento. Ao manusear as ferramentas escolhidas,
houve grande surpresa, apesar do desconhecimento prévio de algumas delas, em
perceber que exceto pela falta de prática dos profissionais, essas ferramentas
ofereciam diversos recursos que tornavam a modelagem muito mais fácil que o
imaginado a princípio. A ferramenta mais familiar para os projetistas envolvidos na
elaboração do modelo MEP era o Revit da Autodesk, pois já o utilizavam para
projetos de Arquitetura. As demais, tanto o MEP Modeler da ArchiCAD quanto o
DDSCAD foram conhecidas ao longo da pesquisa.
O interesse da pesquisa em verificar as possibilidades do modelo BIM para o
projeto de instalações prediais reflete o que segundo Eastman et. al (2011) seria
“Um dos maiores benefícios no que diz respeito a produtividade associada ao BIM
está na área de projeto e contratação de instalação de ar condicionado, instalações
elétricas e hidráulicas.” Mesmo com a inserção do modelo em CAD 3D foram
notadas deficiências nos projetos como falhas na informação inserida ou
divergências entre os conjuntos de plantas entregues. O modelo BIM, por ser único,
reflete todas as modificações realizadas nas vistas, cortes, plantas assim como
também na documentação do projeto, tais como, listas de materiais, especificações,
cálculos das bombas e reservatórios.
Conforme os níveis de desenvolvimento do modelo, citados na página 31
desta pesquisa, o modelo BIM a ser produzido para atender as expectativas do
cliente seria o LOD 400, pois além da representação gráfica dos elementos, o
projetista também fornece detalhamento das instalações, muitas vezes detalhes de
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fabricação, montagem e informações de instalação e manutenção dos sistemas
prediais. No Brasil, vários componentes do sistema de instalações são produzidos
na obra ou feitos sob medida pelos fornecedores, tais como caixas de inspeção,
reservatórios, e muitas vezes detalham-se quadros de força e painéis elétricos para
montagem e fabricação.
8.3

Proposta de intervenção no processo de projeto analisado
O escritório onde ocorreu esta pesquisa possui uma boa infraestrutura e

profissionais capacitados para se adaptarem a novos processos. Uma possível e
interessante alternativa seria que a equipe que desenvolveu o projeto de instalações
em conjunto com as equipes externas, tais como arquitetura e estrutura, iniciasse
um projeto piloto para conseguir criar um ambiente propício a ser realmente o que o
BIM propõe ser para a construção. Este projeto permitiria a todos os envolvidos a
vivência do fluxo de trabalho integrado entre equipes diferentes.
Para isso, o escritório de instalações precisaria capacitar as equipes de
projeto em alguma ferramenta de modelagem BIM, assim como também promover o
conhecimento dos conceitos intrínsecos ao processo em BIM. Isso se faria aplicando
estratégias para atingir a integração necessária para uso pleno do modelo pelos
envolvidos no processo.
Portanto,

imagina-se

que,

a

princípio,

poderia

começar

com

o

desenvolvimento de uma estratégia de implementação do novo processo,
considerando as questões discutidas nos parágrafos a seguir.
Em primeiro lugar, é importante cuidar da formação das equipes
internamente, ou seja, verificar como acontecem os fluxos de trabalho entre as
equipes usualmente designadas para os projetos, e definir a participação de cada
um no processo de projeto, de forma que fiquem bem definidas as responsabilidades
e a contribuição de cada membro da equipe.
Em seguida, é preciso ocupar-se da elaboração de análises dos fluxos de
informação e as principais necessidades dos projetos desenvolvidos no escritório.
Essa análise irá permitir escolher as melhores ferramentas para utilização pela
equipe.
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Outro passo é a definição das alterações no processo de projeto e na
composição das equipes, assim como definições e esclarecimentos contratuais do
projeto e no contato com outros projetistas e com o cliente.
Uma vez escolhidas as ferramentas, definido o plano de intervenção no
processo de trabalho, e esclarecidos os objetivos da criação de um modelo BIM, o
próximo passo importante seria focar no treinamento das equipes no uso das
ferramentas.
Esse treinamento poderia ser realizado desde o princípio utilizando o projeto
analisado nesta pesquisa como projeto-piloto, tendo em vista que é um projeto
relativamente pequeno, mas possui o nível de complexidade adequado para permitir
que se realizem as análises das possibilidades de modelagem e inserção de
informação que as ferramentas escolhidas oferecem. Outro ponto a favor, é que as
equipes de Arquitetura e Estrutura utilizaram uma ferramenta de modelagem BIM
para o projeto.
Com a participação das outras equipes do projeto trabalhando em conjunto
neste projeto-piloto, haveria um grande ganho, pois dessa forma, uma real
adequação do processo de projeto aconteceria, onde todos intervêm na tomada de
decisões desde a concepção, e o processo aconteceria de forma integrada.
Em todas as referências encontradas, viu-se que grande parte da
implementação do BIM acontece de forma isolada, e que os usuários compreendem
o conceito do BIM como a simples utilização de uma ferramenta de modelagem.
Dessa forma, não é possível verificar a integração e, consequentemente, maiores
benefícios que se alcançam com o uso da abordagem BIM.
A integração do processo de projeto e o fluxo de informações entre os
intervenientes abrangendo todo o ciclo de vida da edificação é uma das grandes
possibilidades do BIM. O modelo único, passível de ser consultado e alterado ao
longo dos anos é o objetivo almejado. Na situação analisada, um modelo único teria
grande impacto na produtividade do escritório e também seria extremamente
benéfico para o cliente. O projeto entregue sofreu alterações posteriores devido à
necessidade do cliente adaptar algumas das soluções pensadas anteriormente para
o momento atual. Essas alterações ocorreram depois do projeto executivo finalizado
e entregue. Como o processo foi realizado de forma tradicional, nem todas as
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disciplinas refletiram essas alterações. O que certamente irá causar retrabalho na
obra, pois será necessário consultar diversos projetos diferentes, com uma grande
chance de que nem todos estejam disponíveis para as equipes de obra.
Aproveitar-se de um momento de baixa do volume de projetos seria ideal para
experimentar alterações no processo de trabalho e na capacitação das equipes de
projeto. Muitos dos clientes já solicitam a utilização do BIM para os projetos, mesmo
não compreendendo que não se trata apenas de uma ferramenta de trabalho, mas
de um processo que presume mais integração e com isso, um maior tempo gasto em
projeto, evitando atrasos e perdas durante a execução ou em fases posteriores.
Abaixo apresentam-se alguns itens que este trabalho ajudou a identificar como
importantes a serem considerados na implementação do BIM:


Esclarecimentos do conceito BIM e definição dos fluxos de informação no
processo;



Formação das equipes, apontando as responsabilidades e novas atribuições;



Escolha do software adequado às necessidades e possibilidades da empresa;



Escolha de um projeto-piloto;



Contato com as equipes parceiras para realização de um processo integrado;



Desenvolvimento do projeto pelas equipes com o suporte necessário para
aprendizado, tanto no uso das ferramentas, como das alterações ocorridas no
processo;



Esclarecimentos do processo para o cliente;



Revisão nos contratos, principalmente em relação aos produtos entregues a
cada etapa e os prazos solicitados para cada uma, geralmente muito curtos
nas fases iniciais, quando no processo em BIM é onde ocorre o maior fluxo de
trabalho.
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9

CONCLUSÃO
Pela observação dos aspectos mencionados nessa pesquisa e analisando o

problema de pesquisa exposto no início desse trabalho:
“É possível, no momento atual, obter uma melhoria nas informações do
projeto de instalações prediais com o uso do BIM, independente se de forma
completa ou parcial?”
Levando em consideração o que foi apresentado, entende-se que houve uma
melhoria no intercâmbio de informações no projeto analisado com a introdução do
modelo CAD 3D, mesmo que ainda assim tenham ocorrido revisões no projeto,
ocasionadas muitas vezes pelo atraso ou falta de definições. Mas, apesar do modelo
CAD 3D facilitar a visualização geométrica das instalações, percebe-se claramente
que o mesmo precisa ser melhorado para facilitar o fluxo de trabalho. Revisões no
modelo CAD 3D consumiram demasiado tempo, sendo às vezes necessário refazer
todo o modelo.
Dado o exposto, conclui-se que a forma de organização do modelo, mesmo
com as diferenças existentes das ferramentas de elaboração do modelo BIM, facilita
muito o trabalho de inserção e reunião das informações do projeto de instalações. O
maior entrave no processo é encontrar profissionais aptos a realizar o trabalho de
modelagem, problema que deverá ser resolvido com o passar do tempo, já que se
trata de ferramentas de trabalho relativamente novas e de alto custo de implantação.
Tendo em vista o crescente interesse das empresas de construção civil e a
divulgação maior do BIM que tem acontecido nos últimos anos, muitos profissionais
do setor tem se interessado pelo tema.
Dessa forma, entende-se que o BIM pode trazer benefícios imediatos na sua
utilização para projetos de instalações prediais, com maior precisão na inserção e
análise dos dados.


Facilidade de inserção das informações do projeto no modelo;



Reunião de todas as informações numa única base;



Facilidade de revisão do projeto;



Geração automática de documentação do projeto;



Atualizações refletidas em todo o modelo e documentação.
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Como empecilhos para esta implantação, estão temas não abordados
profundamente por esta pesquisa:

9.1



Alto custo de investimento em ferramentas, estações de trabalho e
servidor;



Qualificação profissional.

Possibilidades para futuras pesquisas
As ferramentas disponíveis trabalham com cálculos baseados em normas

internacionais. Estudar as adequações aos padrões regionais é importante para que
o projeto esteja conforme a legislação do país. Principalmente quando se trata de
análises energéticas de locais com climas totalmente diferentes, a exemplo das
normas inglesas utilizadas pelo ArchiCAD.
Outra

questão

interessante

e

atualmente

muito

discutida

é

a

interoperabilidade entre as ferramentas por meio do IFC e como isso afeta a análise
de dados e simulações no modelo BIM voltado para projetos de instalações prediais.
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PERFIL DO PROFISSIONAL DE SISTEMAS PREDIAIS
Questionário integrante da pesquisa pertinente a dissertação “Avanços no
intercâmbio de informações do projeto de instalações: do CAD 3D ao BIM em
experiências representativas” para obtenção do grau de mestre pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
a)

Profissão: *
Arquiteto (a)
Engenheiro (a)
Projetista
Estagiário / Desenhista

b)

Graduado há quanto tempo: *
0- 2 anos
2-5 anos
5-10 anos
Acima de 10 anos

c)

Qual sua experiência em projetos de instalações? *
0 à 1 ano
1 à 3 anos
3 à 5 anos
Acima de 5 anos

d)

Qual (is) aplicativo (s) de desenho você utiliza na sua rotina de trabalho?
AutoCAD / Similar
Outro:

e)

Você utiliza / sabe utilizar algum aplicativo BIM? Qual? *
ArchiCAD
Revit
Bentley
DDS CAD
Outro:

f)

Sabendo que a tecnologia BIM ganha cada vez mais espaço, qual seu
nível de interesse em se adequar a esta? *

g)

Por qual razão você não se interessa ?
Desnecessário
Nenhum benefício salarial
Complexidade das ferramentas
Ainda não é reconhecido como diferencial no mercado
Dificuldade em encontrar cursos específicos ou certificados
Investimento em treinamento muito alto
Outro:
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h)

Se tem interesse, qual a razão de seu interesse?
Método de trabalho diferenciado
Informações mais detalhadas no projeto
Facilidade para detectar erros
Facilidade para fazer correções
Outro:

