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Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo comparativo para o
desenvolvimento de projetos de edificações entre o processo tradicional e o
processo em BIM através da comparação dos resultados da utilização da tecnologia
CAD e o processo de desenvolvimento de projetos com base nos manuais de
escopo do SECOVI-SP e a utilização da tecnologia BIM e a proposta do autor para
o processo de desenvolvimento de projetos de edificações. Este comparativo visa
indicar as diferenças, benefícios e dificuldades entre os dois processos e apontar o
que é necessário para a correta utilização da tecnologia BIM no processo de
desenvolvimento de projetos. Isto foi realizado através do estudo de dois casos de
utilização da tecnologia BIM em projetos aos quais o autor participou: o primeiro
sendo a utilização do BIM para projetos com alto grau de padronização para uma
rede de franquias; o segundo um empreendimento de 103.000 m² com oito torres
residenciais para uma grande construtora; A utilização destes estudos de caso
observam as seguintes premissas: a utilização da tecnologia BIM através dos
softwares da Autodesk e o levantamento das dificuldades para o desenvolvimento
de projetos através da tecnologia BIM. O resultado deste trabalho é uma proposta
de processo de desenvolvimento de projetos de edificações utilizando a tecnologia
BIM e uma matriz apontando quais os principais benefícios e dificuldades
encontradas quando se utiliza esta tecnologia. A análise de resultados mostra que
em muitos casos nos quais a tecnologia BIM pode ser aplicada a qualidade de
informação de entrada para desenvolvimento dos modelos tridimensionais é de
suma importância para o desenvolvimento do projeto. Em alguns casos até
compromete a viabilidade da construção virtual e demonstra que o maior
beneficiário da utilização da tecnologia BIM são os empreendedores que estão
investindo para construção de edifícios, uma vez que através da construção virtual
dos empreendimentos é possível encontrar e solucionar todas as interferências
físicas entre as diversas disciplinas antes da obra.

Palavras-chaves: Desenvolvimento de projetos, edificações, BIM, modelagem da
informação da construção, SECOVI-SP.

Abstract

Comparison between the traditional workflow and the BIM workflow for
development of building projets

This paper aims to present a comparative study for the development of
building projects between the traditional process and the process in BIM by
comparing the results of the use of CAD technology and project development
process based on the scope of SECOVI-SP manuals and the use of BIM and the
proposal of the author to the development process of building projects. This
comparison aims to indicate the differences, benefits and difficulties between the
two processes and point out what is necessary for the correct use of BIM in the
project development process. This was accomplished through the study of two
cases of use of BIM on projects to which the author participated: the first being the
use of BIM for projects with a high degree of standardization for a franchise network;
the second a development of 103,000 m² with eight residential towers for a large
construction company; The use of these case studies observe the following
assumptions: the use of BIM through the Autodesk software and the lifting of
difficulties in the development of projects through the BIM; The result of this work is
a proposal development process for building projects using BIM technology and a
matrix indicating which key benefits and difficulties encountered when using this
technology. The results analysis shows that in many cases in which BIM can be
applied to input information quality for the development of three-dimensional models
is of paramount importance for the development of the project, in some cases
undermines the viability of virtual construction and also shows that the biggest
beneficiary of the use of BIM are the entrepreneurs who are investing for buildings,
since through the virtual construction of projects you can find and solve all physical
interference between the various disciplines before work.

Keywords: Project workflow, buildings, BIM, building information modeling,
SECOVI-SP.

Lista de Figuras

Figura 1 – Fluxograma da Fase A – Concepção do Produto ................................28
Figura 2 – Fluxograma da Fase B – Definição do Produto ....................................31
Figura 3 – Fluxograma da Fase C – Identificação e solução de interfaces ...........35
Figura 4 – Fluxograma da Fase D – Projeto de detalhamento das especialidades
..............................................................................................................................39
Figura 5 – Atividades por etapa de trabalho ..........................................................40
Figura 6 – Fluxograma da Fase E – Projeto de detalhamento das especialidades
..............................................................................................................................42
Figura 7 – Fluxograma da Fase F – Pós-Entrega da Obra ...................................44
Figura 8 – Exemplo de modelo BIM ......................................................................46
Figura 9 – Usos do BIM para Projeto ....................................................................48
Figura 10 – Usos do BIM para Construção ...........................................................48
Figura 11 – Usos do BIM para Operação e Manutenção ......................................48
Figura 12 – Matriz de modelagem de elementos construtivos em BIM .................53
Figura 13 – Proposta para concepção de projeto em BIM ....................................61
Figura 14 – Estudo de caso A: Eixo Z com informação correta para curva de nível
..............................................................................................................................63
Figura 15 – Estudo de caso A: Terreno gerado sem e com informação de eixo Z 63
Figura 16 – Estudo de caso A: Cálculo de corte e aterro ......................................64
Figura 17 – Fluxo de aprovação de viabilidade de um restaurante fast food ........67
Figura 18 – Estudo de caso B: Exemplo de planta de viabilidade .........................68
Figura 19 – Estudo de caso B: Exemplo de tabela de estimativa de custos e
viabilidade .............................................................................................................68
Figura 20 – Ponto de Sondagem com as camadas especificadas ........................70
Figura 21 – Camadas do solo construído com base na sondagem.......................70
Figura 22 – Estudo de caso A: Estudo de fundações vs rocha .............................71
Figura 23 – Estudo de caso A: Estacas encontrando a rocha em rosa .................71
Figura 24 – Proposição para definição do produto ................................................77
Figura 25 – Fluxo de trabalho continuo .................................................................81

Figura 26 – Estudo de caso A: Modelo BIM para definição do produto – parte 1..83
Figura 27 – Estudo de caso A: Modelo BIM para definição do produto – parte 2..84
Figura 28 – Estudo de caso A: Modelo BIM para definição do produto – parte 3..84
Figura 29 – Matriz de Interferências ......................................................................86
Figura 30 – Interferência de uma viga com uma eletrocalha .................................87
Figura 31 –Interferência entre uma viga e um cano de PVC .................................87
Figura 32 – Curva de Patrick MacLeomy ..............................................................89
Figura 33 – Número de comentários para projeto básico em BIM no Metrô-SP ...92
Figura 34 – Proposta para identificação e solução de interfaces ..........................94
Figura 35 – Proposta para detalhamento das especialidades ...............................96
Figura 36 – Estudo de caso A: Projeto executivo em BIM – parte 1 .....................99
Figura 37 – Estudo de caso A: Projeto executivo em BIM – parte 2 .....................99
Figura 38 – Estudo de caso A: Projeto executivo em BIM – parte 3 ...................100
Figura 39 – Sequenciamento 4D .........................................................................102
Figura 40 – Estudo de caso A: Tabelas de quantitativos BIM .............................107
Figura 41 – Estudo de caso A: Eletrocalhas colidindo com Pilares .....................113
Figura 42 – Estudo de caso A: Eletrocalhas colidindo com Vigas .......................113
Figura 43 – Estudo de caso A: Tubulação de esgoto colidindo com Pilares .......114
Figura 44 – Estudo de caso A: Tubulação de esgoto colidindo com Vigas .........114
Figura 45 – Estudo de caso A: Eletrodutos e caixinhas colidindo com Caixilhos 114
Figura 46 – Estudo de caso A: Tubulação de esgoto colidindo com quadro elétrico
............................................................................................................................114
Figura 47 – Estudo de caso A: Tubulação de água fria colidindo com viga ........115
Figura 48 – Estudo de caso A: Duto de ar condicionado colidindo com viga ......115
Figura 49 – Estudo de caso A: Duto de ar condicionado colidindo com viga ......115
Figura 80 – Comparativo entre executado e projetado .......................................117
Figura 51 – Planejamento de obra virtual vs execução – parte 1 ........................118
Figura 52 – Planejamento de obra virtual vs execução – parte 2 ........................118
Figura 53 – Proposta para pós entrega do projeto em BIM .................................120
Figura 54 – Proposta para pós entrega do projeto em BIM .................................122
Figura 56 – Exemplo de proposta de classificação .............................................138
Figura 57 – Aplicação da tabela 0M em software BIM ........................................142
Figura 58 – Criação de propriedades em software BIM ......................................144
Figura 59 – Aplicação de propriedades em software BIM ...................................144

Figura 60 – Cronograma de desenvolvimento de projetos ..................................145
Figura 61 – Aplicação da tabela de disciplinas....................................................147
Figura 62 – Criação das funções como recursos no Navisworks ........................148
Figura 63 – Aplicação das funções como recursos nos elementos modelados ..148
Figura 64 – Criação dos equipamentos como recursos no Navisworks ..............150
Figura 65 – Aplicação dos equipamentos como recursos nos elementos
modelados ...........................................................................................................150
Figura 66 – Aplicação da tabela 2C em uma bacia sanitária ..............................151
Figura 67 – Aplicação da tabela 3E em uma divisória interna fixa ......................152
Figura 68 – Aplicação da tabela 3R em uma alvenaria de bloco de concreto .....153
Figura 69 – Aplicação da tabela 4U nas informações de projeto ........................155
Figura 70 – Aplicação da tabela 4U no arquivo central .......................................156
Figura 71 – Aplicação da tabela 4A nos ambientes de projeto ...........................157

Lista de Tabelas
Tabela 1 – Resumo das áreas de atuação do BIM vs Partes Interessadas ..........47
Tabela 2 – American Institute of Architects LOD 100 ............................................51
Tabela 3 – American Institute of Architects LOD 200 ............................................51
Tabela 4 – American Institute of Architects LOD 300 ............................................52
Tabela 5 – American Institute of Architects LOD 400 ............................................52
Tabela 6 – American Institute of Architects LOD 500 ............................................53
Tabela 7 – Tabela de modelagem de elementos ..................................................55
Tabela 8 – Proposta de divisão do pagamento de projetos em BIM .....................78
Tabela 9 – Estudo de caso A: Elementos de infraestrutura passíveis de
modelagem..........................................................................................................104
Tabela 10 – Estudo de caso A: Elementos de arquitetura passíveis de modelagem
............................................................................................................................105
Tabela 11 – Estudo de caso A: Elementos de paisagismo passíveis de
modelagem..........................................................................................................106
Tabela 12 – Estudo de caso A: Elementos de elétrica passíveis de modelagem106
Tabela 13 – Estudo de caso A: Elementos de hidráulica passíveis de modelagem
............................................................................................................................106
Tabela 14 – Estudo de caso A: Elementos de infraestrutura passíveis de
modelagem..........................................................................................................107
Tabela 15 – Estudo de caso A: Elementos de instalações especiais passíveis de
modelagem..........................................................................................................107
Tabela 16 – Estudo de caso A: Interferências no condomínio A .........................108
Tabela 17 – Estudo de caso A: Interferências no condomínio B .........................108
Tabela 18 – Estudo de caso A: Interferências no condomínio C .........................109
Tabela 19 – Estudo de caso A: Interferências nas torres 1, 2, 3, 6, 7 e 8 ...........109
Tabela 20 – Estudo de caso A: Interferências nas torres 4 e 5 ...........................109
Tabela 21 – Interferências no processo tradicional vs processo BIM ..................110
Tabela 22 – Custo de escritório para solução de interferência ...........................111
Tabela 23 – Custo da obra para solução de interferência ...................................111
Tabela 24 – Interferências no processo tradicional vs processo BIM..................112

Tabela 21 – Resultados da utilização do BIM para planejamento e controle de
obras ...................................................................................................................119
Tabela 26 – Resumo de resultado comparativos para Fase A – Concepção do
Produto ................................................................................................................123
Tabela 27 – Resumo de resultado comparativos para Fase B – Definição do
Produto ................................................................................................................124
Tabela 28 – Resumo de resultado comparativos para Fase C – Solução de
Interferência ........................................................................................................125
Tabela 29 – Resumo de resultado comparativos para Fase D – Detalhamento .125
Tabela 30 – Resumo de resultado comparativos para Fase E – Pós-Entrega do
Projeto .................................................................................................................126
Tabela 31 – Resumo de resultado comparativos para Fase F – Pós-Obra .........126
Tabela 32 – Divisão das tabelas da ABNT 15965 ...............................................137
Tabela 33 – Comparativo entre Omniclass vs ABNT 15965 ...............................140
Tabela 34 – Fator de maturidade BIM .................................................................165
Tabela 35 – Fator de processo............................................................................166
Tabela 36 – Fator de correção de eficiência .......................................................169
Tabela 37 – Nível de impacto financeiro do uso do BIM .....................................169
Tabela 38 – Nível de qualidade da informação ...................................................170
Tabela 39 – Nível de qualidade da informação ...................................................171
Tabela 40 – Exemplo de aplicação da tabela de nível de qualidade da informação
............................................................................................................................171
Tabela 41 – Tabela para análise de risco em BIM ..............................................172
Tabela 42 – Aplicação da teoria de análise de risco em viabilidade de projetos .173
Tabela 43 – Aplicação da teoria de análise de risco em análise de solo
impenetrável ........................................................................................................173
Tabela 44 – Aplicação da teoria de análise de risco em projetos........................174
Tabela 41 – Aplicação da tabela para análise de risco em BIM ..........................175

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

AEC

Arquitetura, Engenharia e Construção

AIA

American Institute of Architects

AsBEA

Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura

BIM

Building Information Modeling

CAD

Computer Aided Design

EAP

Estrutura Analítica de Projetos

IFC

Industry Foundation Classes

ISO

International Organization for Standardization

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design

LOD / ND

Level of Detail / Nível de Desenvolvimento

NBR

Norma Brasileira Regulamentadora

PIB

Produto Interno Bruto

PMBOK

Project Management Body of Knowledge

PMI

Project Management Institute

OCCS

OmniClass Construction Classification System

ROI

Return On Investment

SECOVI

Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo

SINAPI

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

Sumário

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................... 16
1.1.

Objetivos e premissas do trabalho ................................................... 18

1.2.

Método de trabalho .......................................................................... 19

2. ASPECTOS CONCEITUAIS .................................................................. 21
2.1.

O processo atual de desenvolvimento de projetos .......................... 21

2.1.1.

ABNT NBR 13.531: Elaboração de projetos de edificações ...... 21

2.1.2.
Desenvolvimento de projetos e os manuais de escopo do SECOVISP........................... ................................................................................... 25
2.1.2.1.

Fase A – Concepção do produto (estudo preliminar) ................ 26

2.1.2.2.

Fase B – Definição do produto (anteprojeto) ............................. 30

2.1.2.3.

Fase C – Identificação e solução de interfaces (projeto básico) 33

2.1.2.4. Fase D – Projeto de detalhamento das especialidades (projeto
executivo)37
2.1.2.5.

Fase E – Pós entrega do projeto (execução da obra) ............... 41

2.1.2.6.

Fase F – Pós entrega da obra ................................................... 43

2.2.

Building information modeling - BIM ................................................ 44

2.2.1.

Possíveis usos da tecnologia BIM ............................................. 47

2.2.2.

Nível de desenvolvimento ......................................................... 50

2.3.

Informação da modelagem da construção ....................................... 56

2.4.

Interoperabilidade e IFC ............................................................ 57

2.5.

Caderno de diretrizes de modelagem........................................ 58

3. PROPOSTA PARA PROCESSO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO BIM
.................................................................................................................60
3.1.

Proposta para a Fase A - Concepção do produto ............................ 60

3.1.1.

Proposta para concepção do produto e topografia ....................... 63

3.1.2.

Proposta para concepção do produto e o arquiteto ...................... 65

3.1.3.

Proposta de estudo de massa e viabilidade ................................. 66

3.1.4.

Proposta de concepção do produto e o engenheiro de estrutura . 69

3.1.5.

Proposta para criação do modelo de coordenação ...................... 72

3.2.
3.2.1.

Proposta para a definição do produto .............................................. 75
Proposta para contratação dos projetistas ................................... 78

3.2.2.

Proposta para desenvolvimento da definição do produto ............. 80

3.2.3. Proposta para demais especialidades e verificação de interferências
.................................................................................................................85
3.3.

Proposta para a identificação e solução de interfaces ..................... 89

3.4.

Proposta para projeto de detalhamento das especialidades............ 95

3.4.1.

Detalhamento de especialidades .................................................. 97

3.4.2.

Planejamento 4D ........................................................................ 100

3.4.3.

Levantamento de quantitativos e orçamento .............................. 103

3.4.4.

Compatibilização de projetos ...................................................... 108

3.5.

Proposta para pós-entrega do projeto (execução da obra) ............ 115

3.5.1.

Modelo BIM na obra / controle de obra....................................... 116

3.5.2.

Varredura a laser / checagem de projeto e execução ................ 116

3.5.3.

Controle da obra ......................................................................... 117

3.6.

Proposição para pós-entrega da obra ............................................ 121

4. ANÁLISE DE RESULTADOS .............................................................. 123
5. CONCLUSÃO ...................................................................................... 127
5.1.

Sugestão para trabalhos futuros .................................................... 129

REFERÊNCIAS ....................................................................................... 130
APÊNDICE A - Sistemas de classificação da construção .................. 137
APÊNDICE B – Investimento para adoção da tecnologia BIM ........... 159

16
1

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um estudo comparativo para o desenvolvimento de
projetos de edificações entre o processo tradicional e o processo em BIM através
da comparação dos resultados da utilização da tecnologia CAD e o processo de
desenvolvimento de projetos com base nos manuais de escopo do SECOVI-SP e
a utilização da tecnologia BIM e a proposta do autor para o processo de
desenvolvimento de projetos de edificações.

O histórico da utilização do BIM no Brasil passa por uma análise da participação
da construção civil na economia brasileira, as dificuldades de produtividade das
empresas, tanto em projeto quanto construção, e a tentativa do governo federal de
fomentar a adoção da tecnologia BIM através do sistema de classificação da
construção presente no plano Brasil Maior.

Como bem descreve Góes (2011, p. 16), a indústria da construção civil é uma
das mais importantes atividades econômicas do país correspondendo em 2009 por
9,2% do total do PIB (Produto Interno Bruto), o que trazendo para números atuais
corresponderia a dizer que esta indústria movimentou algo em torno de 207,27
bilhões reais em 2015, sendo esta indústria muito importante para o crescimento
econômico e geração de empregos no Brasil.

Com estes dados não há dúvidas da importância da construção civil para a
economia brasileira, porém este segmento tem um problema crônico de
produtividade crescendo apenas 1,1% a.a. no período de 2003 a 2009 obrigando
90% das empresas a buscar novos processos e tecnologias construtivas (BELO,
2013).

Avaliando dados econômicos de Eduardo Belo (2013), o mercado da construção
civil até 2013 passou por uma combinação de mercado aquecido, escassez de mão
de obra e falta de competividade, o que fez as empresas buscarem uma utilização
intensiva de tecnologias modernas para aumentar a eficiência e redução acentuada
do desperdício de material em canteiro de obra.
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Dentro deste contexto de busca por produtividade, novas tecnologias e
melhorias do processo construtivo que muitas empresas conquistaram importantes
certificações internacionais reconhecidas para seus empreendimentos e processos
internos, sendo o LEED para empreendimentos sustentáveis e a capacitação dos
seus colaboradores para a prova de certificação PMI / PMBOK os expoentes
máximos de dez anos para cá.

Contudo, passada a fase das certificações, as empresas ainda necessitam
aumentar sua produtividade e eficiência no canteiro de obras. Olivieri (2010, p. 128)
apresenta dados preocupantes: apenas 42,49% dos pacotes de trabalho de uma
obra são concluídas no prazo determinado; Os outros 57,51% atrasam devido a
diversos fatores, sendo 17,78% deste total apontados como falhas no processo de
projeto e planejamento, sendo 12,62% em frentes de trabalho não liberadas, 2,17%
na mudança do plano de ataque (gerência), 1,38% na mudança do plano de ataque
(empreiteiro), 0,69% em retrabalhos, 0,63% em falhas na programação das tarefas,
0,16% em modificações dos projetos e 0,13%

em projetos deficientes ou

inexistentes.

É atuando dentro deste contexto de 17,78% de atrasos em obras ocasionados
por falhas de projeto e planejamento e dentro dos mais de 30% dos custos da
construção civil sendo gastos em campo por conta de erros de coordenação,
desperdício de material e ineficiência de trabalho (GROHMANN, 1998), que muitas
empresas do setor da construção civil adotaram a tecnologia BIM como uma forma
de melhoria do processo de planejamento e projeto.

Segundo Andrade (2010, p.76) o conceito BIM pressupõe a interoperabilidade
e a colaboração de modelos tridimensionais de edifícios entre os profissionais da
indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) visando o benefício da
redução de erros de coordenação, desperdício de material e ineficiência de trabalho
causados por falhas do processo tradicional de projeto desenvolvido na tecnologia
CAD (Computer Aided Design / Desenho Assistido por Computador).

Adotando-se o BIM como processo que visa reduzir os problemas de projeto,
de obra e de transparência que atualmente no Brasil existem algumas ações por
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parte de órgãos públicos e do setor privado para adoção desta tecnologia para
coordenação de projetos visando a sua utilização para auxílio na compatibilização
das várias disciplinas e orçamentos.

Inclusive no campo das iniciativas governamentais a utilização do BIM faz parte
do plano Brasil Maior, com a construção de um portal colaborativo nacional para
disponibilização de bibliotecas de componentes BIM e a criação de um sistema de
classificação de construção através da ABNT NBR 15.965. (ABDI, 2014)

Assim, neste contexto, este trabalho apresenta uma comparação entre as
tecnologias CAD e BIM e também propõe novas formas de desenvolvimento do
processo de projeto.

Desta forma, as partes interessadas da construção civil que visam adotar a
tecnologia BIM em seus processos de coordenação de projetos poderão, antes da
adoção da tecnologia, ter uma visão global das mudanças do processo, os
possíveis usos da tecnologia, a forma correta de aplicar o sistema de classificação
da construção e otimizar seus investimentos através do conhecimento e diminuição
dos riscos nas diversas fases de projeto.

1.1 Objetivos e premissas do trabalho

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo comparativo para o
desenvolvimento de projetos de edificações entre o processo tradicional e o
processo em BIM através da comparação dos resultados da utilização da tecnologia
CAD e o processo de desenvolvimento de projetos com base nos manuais de
escopo do SECOVI-SP e a utilização da tecnologia BIM e a proposta do autor para
o processo de desenvolvimento de projetos de edificações.

Este comparativo visa indicar as diferenças, benefícios e dificuldades entre os
dois processos e apontar o que é necessário para a correta utilização da tecnologia
BIM no processo de desenvolvimento de projetos.
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A proposta para o processo BIM de desenvolvimento de projetos de edificações
foi baseada na experiência do autor obtida através da participação do mesmo em
dois casos de utilização da tecnologia BIM: o estudo de caso A, um
empreendimento de 103.000 m² com oito torres residenciais para uma grande
construtora e o estudo de caso B, sendo a utilização de modelo BIM para projetos
com alto grau de padronização para uma rede de franquias.

Estes dois casos foram utilizados para ilustrar os benefícios e dificuldades
encontradas na utilização da tecnologia BIM e servem a este objetivo. A utilização
destes dois casos observa as seguintes premissas:


A utilização da tecnologia BIM através dos softwares da Autodesk;



O levantamento das dificuldades para o desenvolvimento de projetos através
da tecnologia BIM

1.2

Método de trabalho

Para o desenvolvimento do trabalho adotou-se um método científico
experimental através de estudos de caso conforme descritos no objetivo deste
trabalho. O estudo foi realizado seguindo as etapas descritas abaixo:

Etapa 01:


Bibliografia sobre o processo tradicional de desenvolvimento de projetos;



Bibliografia sobre a tecnologia BIM;



Análise dos manuais de escopo do SECOVI-SP;

Nesta etapa do trabalho apresentam-se todos os conceitos necessários para o
bom entendimento dos termos e do processo de desenvolvimento de projetos.

Etapa 02:


Proposta para o processo BIM de desenvolvimento de projetos;

Etapa 03:
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Apresentação dos resultados da comparação entre os processos
tradicional e a proposta do autor para o processo BIM;



Conclusão e sugestão para trabalhos futuros.
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2

ASPECTOS CONCEITUAIS

Nesta seção são apresentados todos os conceitos necessários para o bom
entendimento do processo tradicional com base no SECOVI-SP e da tecnologia
BIM.

2.1

O processo atual de desenvolvimento de projetos

Para Melhado e Agopyan (1995) apud Góes (2011), projeto é sinônimo de
informação. Atualmente um dos grandes desafios para o desenvolvimento de
projetos é ter confiabilidade da informação no decorrer das fases do processo.

Este capítulo retratará o processo de desenvolvimento de projetos em três
etapas: a primeira será segundo a ótica da ABNT 13.531: Elaboração de projetos
de edificações com o objetivo de identificar claramente quais são as atividades
técnicas envolvidas no processo de desenvolvimento de projetos; a segunda será
verificar como a informação se desenvolve durante as fases de projeto segundo o
Manual de Escopos do SECOVI-SP com a visão de arquitetura; por último a
apresentação dos conceitos, usos e termos que são necessários para o bom
entendimento do BIM;

2.1.1 ABNT NBR 13.531: Elaboração de projetos de edificações

Segundo a ABNT NBR 13.531 (ABNT 13.531:1995), para realizar um projeto de
edificações são consideradas as seguintes disciplinas:

a) Arquitetura;

f) Luminotécnica;

b) Estrutura;

g) Comunicação visual;

c) Instalações hidráulicas;

h) Paisagismo;

d) Instalações elétricas;

i) Impermeabilização;

e) Instalações mecânicas;

j) Outros;

Estas atividades técnicas são classificadas segundo objetivos e critérios de
complexidade em ordem decrescente, a saber:
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a) Urbanização;

e) Componente

b) Edificações;

(construtivo);

c) Elemento (da edificação);
d) Instalação

(predial);

f) Material

(para

construção);

Para elaboração de projetos, cada uma destas classificações possui
princípios e técnicas próprias de arquitetura e engenharia. Pode-se descrever
estes princípios e técnicas próprias da seguinte forma:

a) Urbanização: Para o projeto de urbanização é necessário determinar
e representar previamente os atributos funcionais, formais e técnicos
da urbanização.
b) Edificação: Para o projeto de edificação é necessário determinar e
representar previamente os atributos funcionais, formais e técnicos
dos elementos de edificação necessários para execução da mesma.
c) Elemento (da edificação): Neste item serão necessários determinar e
representar previamente os atributos funcionais, formais e técnicos
dos itens a seguir:


Fundações;



Estruturas;



Coberturas;



Forros;



Vedos verticais;



Revestimentos e acabamentos;



Impermeabilização;



Equipamentos para comunicação visual;



Equipamentos:
 Mobiliário;
 Incorporados;



Jardins, parques;



Outros;
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d) Instalação

(predial): Neste item serão necessários determinar e

representar previamente os atributos funcionais, formais e técnicos
dos itens a seguir:


Instalações elétricas:
 Energia;
 Iluminação;
 Telefonia;
 Sinalização;
 Sonorização;
 Alarmes;
 Proteção contra descargas atmosféricas;
 Automação predial;
 Outras;



Instalações mecânicas
 Elevadores, monta cargas;
 Escadas e tapetes rolantes;
 Ventilação e condicionamento de ar;
 Bombas de sucção e de recalque de água;
 Coleta e tratamento de lixo;
 Ar comprimido, vácuo, oxigênio, etc.;
 Refrigeração;
 Outras;



Instalações hidráulicas e sanitárias
 Água fria;
 Água quente;
 Esgotos sanitários, industriais;
 Captação e escoamento de águas pluviais;
 Gás combustível;
 Prevenção e combate a incêndio;
 Outras;
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e) Componente (construtivo): Para o projeto de componentes é
necessário determinar e representar previamente os atributos
funcionais, formais e técnicos dos elementos e das instalações
prediais de edificação onde as vezes se fará necessário projetos para
material de construção;
f) Material (para construção): Para o projeto de componentes é
necessário determinar e representar previamente os atributos
funcionais, formais e técnicos para material de construção;

É importante ressaltar que a norma aponta a importância de determinar uma
sequência

programada

cronologicamente

para

execução

dessas

representações de atributos funcionais, formais e técnicos e que as fases iniciais
servem de subsídio para o posterior desenvolvimento das fases subsequentes,
ou seja, é necessário utilizar as informações previamente fornecidas para
continuar o desenvolvimento do projeto. (ABNT 13.531).

Diante da quantidade de disciplinas aqui descrita, é possível constatar que o
trabalho de desenvolvimento do projeto de um edifício não é tão simples e a
perda de informações no decorrer do processo pode acarretar uma série de
problemas em obra.

Para Santos (2008) apud Góes (2011) descreve que em um processo de
projeto tradicional as informações são processadas de maneira linear e paralela.

O grande problema de gerenciar esta quantidade de informação é que estas
informações para cada uma das disciplinas de projeto que a norma exemplifica
são descentralizadas em arquivos de projetos separados e que não raro são
dispostos no cronograma de projeto de forma a iniciarem o seu desenvolvimento
em tempos distintos.

Este problema se agrava quando sob o aspecto da tecnologia para produção
destes projetos, mesmo dentro de uma mesma disciplina existe a fragmentação
da informação em que, por exemplo, a arquitetura cria um arquivo de projeto
para desenvolver a implantação do edifício, outro arquivo de projeto para
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desenvolver a fachada, outro arquivo de projeto para desenvolver o corte e assim
por diante.

Esta fragmentação da informação por arquivos de projeto gera um grande
transtorno para todos os envolvidos no processo, pois a atualização destes
arquivos quando há uma alteração no projeto acarretada por uma disciplina que
desenvolve a sua solução em um momento posteriormente distinto é de difícil
controle.

Havendo alterações, os envolvidos no projeto de arquitetura devem alterar
cada arquivo de projeto isoladamente atualizando as suas bases. Assim, há sério
risco de não se realizar esta atualização de parte do projeto por esquecimento
ou dificuldade de localização dos itens que devem ser alterados.

É para amenizar estes problemas que o manual de escopo do SEVOVI-SP
será estudado neste trabalho.

2.1.2 Desenvolvimento de projetos e os manuais de escopo do SECOVI-SP

Pode-se entender o processo de projeto como sequência de informações
sendo necessário reduzir etapas necessárias para melhor entendimento do fluxo
de informações (Góes, 2011).

Quem traz uma abordagem interessante sobre o tema é o SECOVI (2011),
que traz em seus manuais de escopo a seguinte definição:
“A elaboração de um projeto é processo complexo que envolve, além
dos projetos em si, diversas interfaces com outras especialidades
técnicas. Portanto, a contratação e a coordenação racional de um
projeto devem considerar a necessidade de integração das equipes,
dos conhecimentos e das experiências. Além disso, a dinâmica atual
da indústria imobiliária tem exigido otimização cada vez maior dos
projetos para garantir melhor planejamento e controle das obras”.
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Os manuais trazem uma visão global sobre a importância de se ter um
processo para o desenvolvimento de projetos que respeite os tempos de entrada
e saída dos responsáveis por cada disciplina no processo, evitando assim
retrabalhos.

Os manuais foram concebidos para que o desenvolvimento do projeto fosse
realizado em seis etapas em que este trabalho irá apresentar a visão da
arquitetura no processo por entender que o arquiteto é o responsável pelo
desenvolvimento do espaço. As outras partes interessadas no processo de
projeto são o empreendedor (investidor), os projetistas de estrutura e instalações
e demais especialidades como projetos de paisagismo, iluminação, vedação,
acústica, combate a incêndio, topografia, geotecnia entre outros.
Fase A – Concepção do produto (estudo preliminar)

2.1.2.1.

Para o desenvolvimento de um empreendimento o empreendedor necessita
coletar previamente algumas informações para que o arquiteto possa conceber
o produto.

Este conjunto de informações preliminares são o levantamento de
informações jurídicas sobre o terreno junto aos órgãos públicos, características
especificas do local, capacidade de infraestrutura, informações sobre o produto
pretendido e características do solo do local do empreendimento com o objetivo
de determinar as restrições e possibilidades que regem e limitam o produto a ser
desenvolvido (SECOVI, 2011).

Estas informações preliminares fornecidas pelo empreendedor para o
arquiteto possibilitam que o mesmo realize o seu próprio levantamento de dados,
identifique as restrições legais do terreno, analise o potencial construtivo, realize
estudos de massa e análise de viabilidade para a implantação do projeto
(SECOVI, 2011).

Com

a

coordenação

do

arquiteto,

o

projetista

estrutural

tem

a

responsabilidade de desenvolver a análise de solo e sistemas de contenção e
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os projetistas de instalações tem a responsabilidade de realizar recomendações
para ligação de serviços públicos a partir da análise da infraestrutura pública
disponível e suas restrições legais (SECOVI, 2011).

O empreendedor recebe este conjunto de informações por parte do arquiteto
e faz a análise e aprovação do material, contratando posteriormente serviços de
topografia, geotecnia, levantamento planialtimétrico, sondagem e análise do solo
para contaminação (SECOVI, 2011).

Com as informações coletadas pela topografia e geotecnia e enviadas pelo
empreendedor, o arquiteto pode realizar a concepção das unidades e
implantação, analisar o entorno do terreno e suas restrições legais, desenvolver
o programa de necessidades, análise de custos e obter o boletim de dados
técnicos na prefeitura da cidade do empreendimento (SECOVI, 2011).

A figura 1 ilustra o fluxo para concepção do produto com base nas atividades
e seus responsáveis:

Figura 1 – Fluxograma da Fase A – Concepção do Produto

Fonte: Elaborado pelo autor com base no SECOVI (2011)
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Na visão do autor, quanto maior for a qualidade da informação obtida nesta
fase inicial do processo de projeto maiores serão as chances de o
empreendimento ser desenvolvido sem grandes problemas e descobertas de
restrições futuras.

A qualidade da informação possibilita análises mais profundas das soluções
a serem adotadas para a edificação.

No processo de desenvolvimento do projeto e posterior construção, as
ferramentas utilizadas para representação do estudo preliminar (e em todas as
outras fases do projeto) nada mais são do que simples pranchetas eletrônicas
que possuem uma dependência muito grande da visão e experiência das partes
interessadas no processo.

Estas ferramentas são baseadas na tecnologia CAD e as informações iniciais
de entorno do terreno e visão geral são retiradas em sua grande maioria de sites
como o Google Earth sem grande precisão da realidade do local e com
possibilidade de a foto aérea do local do empreendimento estar desatualizada.

Visitas ao local são importantes, porém registro fotográfico e visual não
identificam itens importantes de infraestrutura enterrada em que mesmo
consultando os órgãos públicos responsáveis pela infraestrutura e as
concessionárias de água e energia pode haver uma limitação na informação
fornecida dificultando o processo de desenvolvimento de soluções para o
empreendimento.

O fato de depender da experiência dos profissionais envolvidos não é algo
negativo, afinal o fator e visão humana são primordiais para o processo, porém,
é possível utilizar a tecnologia a favor de obter informações mais confiáveis para
análise que pode abrir novas possibilidades de projeto não identificadas pela
limitação da tecnologia CAD.

Nestes casos onde há restrições as informações importantes de
infraestrutura enterrada e havendo necessidade é possível realizar a contratação
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de serviços que utilizam radar de penetração no solo para mapeamento das
redes enterradas e posterior análise para tomada de decisão na concepção do
empreendimento.

2.1.2.2.

Fase B – Definição do produto (anteprojeto)

Esta fase começa com a aprovação da fase A – concepção do produto por
parte do empreendedor, a contratação dos projetistas e definindo se irá utilizar o
sistema de classificação da construção. O arquiteto, com a responsabilidade de
coordenador de projetos, desenvolve o estudo preliminar e define os sistemas
construtivos a serem utilizados no empreendimento (SECOVI, 2011).

O projetista de estrutura recebe o estudo preliminar por parte do arquiteto e
realiza o lançamento preliminar e pré-dimensionamento da estrutura além da
previsão de solução para a fundação. Os projetistas de instalações também
recebem o estudo preliminar por parte do arquiteto e definem os sistemas,
posicionamento

e

dimensionamento

dos

shafts,

altura

dos

forros

e

encaminhamentos, zonas de tubulação e pré-dimensionamento de centrais
técnicas (SECOVI, 2011).

O arquiteto compila e coordena todas estas informações e envia ao
empreendedor que irá analisar o material e definir a contratação de imagens
tridimensionais do empreendimento para material de divulgação, irá definir os
acabamentos e os prazos para a obra. O arquiteto, ao final da análise por parte
do empreendedor de seu primeiro estudo preliminar, irá e desenvolver o projeto
legal (os projetistas de instalações também desenvolvem o projeto legal com o
aval do arquiteto), o modelo volumétrico tridimensional e contratar e/ou consultar
as demais especialidades que impactam o seu projeto (SECOVI, 2011).

Com todas as informações compiladas e consolidadas até o presente
momento o arquiteto irá fazer a primeira rodada de verificação de interferências
e irá coordenar as alterações com todas as partes interessadas de projeto. A
figura 2 ilustra o fluxo para definição do produto com base nas atividades e seus
responsáveis:
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Figura 2 – Fluxograma da Fase B – Definição do Produto

Fonte: Elaborado pelo autor com base no SECOVI (2011)
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O manual nesta fase indica a definição do sistema de classificação BIM, o
que na visão do autor, acaba sendo uma definição equivocada pois em nenhum
outro momento na sequência dos trabalhos de análise do manual existe a
referência de como o sistema de classificação deve ser utilizado, ou seja, caso
a coordenação do projeto decida utilizar o BIM neste processo sem nenhuma
adequação pode-se estar exigindo um esforço por parte das partes interessadas
de projeto que de nada irá servir no futuro.

O fato de adotar ou não o sistema de classificação da construção não é
garantia de bons resultados se não houver a definição clara do que se desejar
realizar e como deve ser a classificação dos elementos no modelo.

Em um momento mais adiante nesta fase, o projeto é desenvolvido e algumas
definições serão efetivadas sendo possível então fazer a primeira rodada de
verificação de interferências.

Esta verificação é feita colocando planta sobre planta e através da leitura dos
projetos sobrepostos há de se identificar possíveis problemas de projeto
relacionados a encontro físico de elementos, possíveis dificuldades de
implantação de sistemas em comparação com o espaço deixado para tais fins,
problemas de layout, etc.

Como neste momento ainda estão sendo desenvolvidos grande parte dos
projetos e a quantidade de informações que cada disciplina possui varia muito,
a compatibilização possui uma certa dificuldade para detectar os problemas de
projeto colocando planta sobre planta, porém mesmo não sendo o ideal o
processo pode ser executado.

Com o aumento da informação contida nos projetos nas fases posteriores a
tendência é que o grau de dificuldade para execução deste processo de
compatibilização

colocando

planta

sobre

planta

seja

aumentado

exponencialmente, o que acarretará em possíveis problemas de obra com a
dificuldade de se encontrar problemas entre as disciplinas.
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Esta é uma fase importante para o investidor por conter a definição de prazo
para a obra e o projeto legal do empreendimento e quanto maior e de melhor
qualidade for a informação que este tiver para tomar a sua decisão melhor será
o resultado ao final do processo.

2.1.2.3.

Fase C – Identificação e solução de interfaces (projeto básico)

O objetivo desta fase é consolidar claramente todos os ambientes e demais
elementos do empreendimento e começa com a aprovação por parte do
empreendedor de todas as informações geradas na fase B – definição do produto
(SECOVI, 2011).

A partir desta aprovação o arquiteto consolida os materiais e sistemas
construtivos utilizados no projeto, arquitetura e exigências legais da edificação
além de ter a primeira interface com o paisagismo e suas definições para áreas
ajardinadas, áreas de recreação e áreas de lazer.

O projetista de estrutura desenvolve o projeto de pré-forma dos pavimentos
e os projetistas de instalações definem o layout e posição das salas técnicas,
shafts verticais, traçado de linhas, pontos e sistemas elétricos (SECOVI, 2011).

O arquiteto, responsável pela consolidação de todas estas informações e
coordenação do projeto, realiza a segunda rodada de verificação de
interferências e coordena as alterações decorrentes desta atividade entre todas
as partes interessadas de projeto (SECOVI, 2011).

Com as alterações de projetos finalizadas após a verificação de interferências
o arquiteto segue seu trabalho desenvolvendo a personalização de unidades, a
substituição do projeto legal na prefeitura, acompanha o material promocional
(perspectivas, animações, planta humanizada e projeto de stand) além de
coordenar e ter interface com as demais disciplinas como os projetos de
iluminação, projeto de interiores, projeto de paisagismo e projetos de produção
(SECOVI, 2011).
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Diante deste quadro e após as alterações da segunda rodada de verificação
de interferências o empreendedor será o responsável pela aprovação do material
de vendas e de todo o material desenvolvido até este momento (SECOVI, 2011).

A figura 3 ilustra o fluxo para identificação e solução de interfaces com base
nas atividades e seus responsáveis:

Figura 3 – Fluxograma da Fase C – Identificação e solução de interfaces

Fonte: Elaborado pelo autor com base no SECOVI (2011)
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Com a consolidação dos sistemas construtivos, materiais a serem utilizados
na obra e atendimento às questões legais no geral das disciplinas o
empreendimento vai tomando forma e fica cada vez mais complexo realizar
grandes alterações nos projetos, o que pode ocasionar grandes problemas na
obra caso estas não sejam bem administradas.

Por este motivo é muito importante a checagem de interferências desta fase,
pois o que for definido aqui será aprovado pelo arquiteto para que todas as
disciplinas comecem o detalhamento das suas soluções de projeto, mesmo que
na fase D subsequente ainda existam alterações de projeto a serem finalizadas
antes da execução deste detalhamento.

Um dos grandes benefícios que o manual traz para o processo de
desenvolvimento de projetos nesta etapa foi o de poder auxiliar os
coordenadores de projetos na condução dos tempos de entrada das partes
interessadas de projeto no processo.

Conforme destacado anteriormente, estes tempos de entradas dos
responsáveis por disciplinas como iluminação, interiores ou paisagismo em fases
adiantadas da arquitetura podem causar grandes transtornos e retrabalhos para
os arquitetos e outros projetistas, uma vez que com o projeto começando a estar
em uma fase adiantada de solução, grandes adaptações para adequação das
melhores soluções destas disciplinas começam a ficar comprometidas ou ter
grandes custos de alteração de projeto para a sua adaptação.

Isto ocorre novamente devido aos prazos de execução estabelecidos em
comum acordo entre todas as partes interessadas no processo.

Para o arquiteto ainda existe o desafio de desenvolver todo o material gráfico
para o lançamento do empreendimento por parte do empreendedor.

O grande problema para o arquiteto é conseguir adequar todo o projeto nesta
fase e nas fases subsequentes sem que as imagens aprovadas pelos
empreendedores e divulgadas para o público no lançamento do empreendimento
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sofram alterações que possam vir a trazer consequências legais para aqueles
que estão comercializando o produto.

2.1.2.4.

Fase D – Projeto de detalhamento das especialidades (projeto

executivo)
Após aprovação das informações contidas na fase C – identificação e solução
de interfaces, o empreendedor deverá validar o memorial descritivo de vendas e
realizar a definição final dos materiais (SECOVI, 2011).

Com estas validações e definições realizadas por parte do empreendedor o
arquiteto irá coordenar um conjunto de ações entre as partes interessadas de
projetos que envolvem por parte do arquiteto a solução definitiva de materiais,
métodos construtivos, arquitetura e retirando da prefeitura o projeto legal
aprovado (SECOVI, 2011).

O projetista de estrutura deverá realizar a locação dos pilares e os projetos
de fôrmas, armação e pré-moldados. Os projetistas de instalações deverão ter a
solução definitiva para os sistemas, realizar o dimensionamento final dos
sistemas, detalhar os ambientes e áreas técnicas. As demais especialidades
deverão ter os projetos finais de luminotécnica, interiores, paisagismo e
produção (SECOVI, 2011).

Com a evolução dos projetos para a fase final o arquiteto se encarregará do
detalhamento das escadas e rampas, esquadrias, áreas molhadas, tabela de
acabamentos e detalhes de produção (SECOVI, 2011).

Após aprovação geral pelo arquiteto do conteúdo geral até aqui desenvolvido,
os projetistas de estrutura, instalações, paisagismo, iluminação, interiores e
produção irão realizar o detalhamento completo dos projetos para obra
(SECOVI, 2011).

Ao final deste processo de detalhamento haverá a terceira e última rodada
de verificação de interferências e ao final do processo todas as partes
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interessadas de projetos deverão entregar ao empreendedor as planilhas de
quantidades (materiais e serviços), orçamentos (material e mão de obra) e
cronograma de execução para que com estas informações o empreendedor
possa realizar o planejamento da obra (SECOVI, 2011).

A figura 4 ilustra o fluxo para o detalhamento das especialidades com base
nas atividades e seus responsáveis.

Figura 4 – Fluxograma da Fase D – Projeto de detalhamento das especialidades

Fonte: Elaborado pelo autor com base no SECOVI (2011)
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Na visão do autor, um dos problemas deste processo é o de não haver uma
checagem de interferências antes de todas as partes interessadas no projeto
iniciarem o desenvolvimento do detalhamento dos projetos executivos.

O autor realizou o levantamento do número total de atividades por etapa de
projeto descritas nos manuais de escopo do SECOVI-SP e com isto foi possível
desenvolver o gráfico representado pela figura 5, de onde conclui-se que o
volume de trabalho aumenta ao longo do ciclo de vida do projeto, chegando ao
ápice justamente nesta fase das atividades.
Figura 5 – Atividades por etapa de trabalho

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

A Fase D possui 208 atividades das quais mais de 100 itens dizem respeito
a detalhamentos e elaboração de projetos a partir das soluções definitivas
adotadas na Fase C dos manuais de escopo, por este motivo existe um grande
risco de haver grandes retrabalhos no detalhamento dos projetos uma vez que
o processo está estruturado para que as partes interessadas detalhem os
projetos sem haver uma clara definição das soluções.

Apesar do processo estar bem estruturado a grande dificuldade é a sua
aplicação com prazos curtos e a falta de planejamento do processo como um
todo por parte dos empreendedores, distorcendo o processo apresentado até
aqui.
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Os manuais foram uma importante contribuição para o mercado imobiliário,
mas sem o devido tempo para planejamento e desenvolvimento dos projetos os
processos aqui apresentados até o momento possuem a sua eficiência e eficácia
comprometidas.

2.1.2.5.

Fase E – Pós entrega do projeto (execução da obra)

O objetivo desta fase é garantir a plena compreensão e utilização das
informações de projeto, bem como sua aplicação nos trabalhos de campo
(SECOVI-SP).
A aprovação das informações da fase D – detalhamento das especialidades
– por parte do empreendedor deixa as partes interessadas de projeto a
disposição do mesmo para esclarecimentos de dúvidas, visitas a obra, possíveis
alterações de projeto por problemas encontrados no campo ou por solicitação
dos clientes (SECOVI-SP).

A figura 6 ilustra o fluxo para o a pós entrega do projeto com base nas
atividades e seus responsáveis.
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Figura 6 – Fluxograma da Fase E – Projeto de detalhamento das especialidades

Fonte: Elaborado pelo autor com base no SECOVI (2011)

Contudo, conforme descrito no capítulo anterior, existe um problema com
relação a cultura de desenvolvimento de projetos que não estipula prazos
adequados para a correta execução das atividades de evolução do projeto.

Esta falta de planejamento e estimativas irreais de prazos no processo criam
novas fases de projeto além das estipuladas pelos manuais de escopo como o
“Projeto Executivo Revisado” e o “Liberado para Obra”.
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Estas etapas de trabalho surgem pois quando o projeto chega na Fase D ele
ainda não está totalmente compatibilizado, sendo necessário então criar uma
emissão de um projeto executivo que será compatibilizado e retornado como
“Projeto Executivo Revisado”, após nova verificação.

Não havendo mais nada a ser alterado (na visão dos coordenadores), o
projeto é enviado para a obra como “Liberado para Obra”.

Pode-se afirmar que a criação destas novas fases de projeto, além das já
citadas pelo SECOVI (2011), não são fruto de um problema de limitação de
tecnologia, mas sim de uma falha no processo de trabalho das construtoras.

2.1.2.6.

Fase F – Pós entrega da obra

O objetivo desta fase é analisar e avaliar o comportamento da edificação em
uso para reafirmar se os pressupostos de projeto foram adequados a eventuais
alterações realizadas em obra atendendo as expectativas do empreendedor e
dos usuários.

Esta fase torna-se muito importante para o empreendedor pela apresentação,
por parte dos fornecedores de projeto, do item as-built, ou seja, o projeto final
atualizado de acordo com o que foi realizado no campo para que qualquer
problema futuro que a edificação venha a ter os projetos possam servir de base
de informação para encontrar uma solução de manutenção e operação da
edificação.

A figura 7 ilustra o fluxo para a pós entrega do projeto com base nas
atividades e seus responsáveis.
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Figura 7 – Fluxograma da Fase F – Pós-Entrega da Obra

Fonte: Elaborado pelo autor com base no SECOVI (2011)

Desta forma, o que o BIM pode auxiliar no processo de trabalho para que o
processo desenvolvido pelo SECOVI (2011) seja realmente aplicado? É isto que
será discutido no capítulo a seguir.

2.2

Building information modeling - BIM

O histórico do termo Building Information Modeling (Modelagem da
Informação da Construção) é um pouco mais antigo do que se pode imaginar
inicialmente quando se analisa que a tecnologia ganhou notoriedade a partir dos
anos 2000.

A primeira vez que um termo foi utilizado para descrever a tecnologia que alia
modelagem tridimensional de edifícios com informações foi em 1975 em um
trabalho de Chuck Eastman, professor na faculdade de Arquitetura e Ciências
da Computação no Instituto de Tecnologia da Geórgia, para o American Institute
of Architects (Instituto Americano de Arquitetos) em que o autor descreve o
conceito como Building Description System (Sistema de Descrição de
Construção) (EASTMAN, 1975).
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O termo foi evoluindo e chegou a ser conhecido no início dos anos 1980 por
Building Product Models (Modelo de Produtos de Construção) nos Estados
Unidos e na Europa por Product Information Models (Modelo de Informações de
Produto) (EASTMAN, 2008).

Em 1986 o termo Building Modeling como a ideia que se tem hoje de BIM
apareceu no artigo de Robert Aish “Building Modeling: The Key to Integrated
Construction CAD” (Modelagem da Construção: A Chave para integração da
construção CAD) em que Aish descreve um sistema de modelagem
tridimensional de edifícios que pode extrair desenhos automáticos, estar
conectado a um banco de dados e conceitos de parametria (AISH, 1986).

Com o tempo e a evolução dos softwares BIM o termo foi ganhando variações
e em 2002 Jerry Leiserin cunhou em seu artigo Comparing Pommes and
Naranjas (Comparando maçãs com laranjas) aquilo que viria a ser o termo
Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção). A
seguir a tradução do artigo de LEISERIN (2002):
"É difícil suficiente comparar coisas distintas, tais como maçãs e
laranjas, mas ainda mais difícil quando é comparar termos diferentes
em línguas diferentes. Como arquitetos, construtores e proprietários /
operadores mudam seus termos de comunicação, descrição e
comunicação de "CAD" para "a próxima coisa", nos deparamos com o
problema de maçãs e laranjas com relação a proliferação de nomes
em línguas que nos impedem de distinguir diferenças e/ou
semelhanças

significativas

nas

abordagens

de

softwares

de

construção virtual. Estou convencido de que a indústria da construção
não pode avançar com qualquer uma dessas novas ferramentas, a
menos e até chegar ao acordo sobre um termo para substituir o "CAD".
Estou igualmente convencido de que o melhor termo para esta
finalidade

é...

Building

Information

Modeling

(Modelagem

da

Informação da Construção) ”

Segundo Leiserin (2002), combinados, Building Information (Informação da
Construção) traz um forte senso do que é o projeto, construção e operação de
edificações. Já o Modeling (Modelagem), tem uma conotação matemática, de
descrição digital de objetos ou sistemas.

46
Outra definição da tecnologia BIM que bem exemplifica o conceito é feita pelo
professor americano Chuck Eastman, segundo EASTMAN (2008, p.1):
“Com a tecnologia BIM, um modelo virtual preciso de uma edificação é
construído de forma digital. Um modelo virtual completo gerado
computacionalmente contém a geometria exata e dados relevantes,
necessários para dar suporte à construção, à fabricação e ao
fornecimento de insumos necessários para a realização da construção.
”
A figura 8 mostra um exemplo de modelo virtual descrito por Eastman (2008).

Figura 8 – Exemplo de modelo BIM

Fonte: QUATTROD (2015)

Este modelo BIM possui todas as disciplinas de projetos modeladas em três
dimensões

e

contém

informações

necessárias

para

realização

de

compatibilização de projetos, bem como orçamento.
O mais importante para a aplicação da tecnologia BIM é definir o objetivo final
da construção dos modelos virtuais para poder colocar a informação correta
para, de fato, poder extrair as informações necessárias ao final do processo.
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2.2.1 Possíveis usos da tecnologia BIM
EASTMAN (2008) descreve que o BIM pode ter diversos usos e afeta
diferentemente cada parte interessada no processo de projeto e construção (e a
informação necessária para cada parte interessada também se modifica).
A Tabela 1 apresenta um resumo das áreas de aplicação do BIM e benefícios
potenciais para os futuros proprietários das edificações e as responsabilidades
de cada parte interessada no processo de projeto e construção.
Tabela 1 – Resumo das áreas de atuação do BIM vs Partes Interessadas
Parte Interessada

Área de aplicação do BIM

Impulsionador do mercado

Benefícios para todos os

para proprietários
Arquitetos e engenheiros

proprietários

Planejamento de espaços e

Gestão de custos / complexidade

Garantir que os requisitos do

conformidade com o programa de

do mercado

projeto sejam alcançados

Sustentabilidade

Melhorar a sustentabilidade e

necessidades
Energia (análise ambiental)

eficiência energética
Configuração de projetos /

Gerenciamento de custos /

Qualidade dos projetos /

planejamento de cenários

complexidade

comunicação

Análise e simulação do sistema

Sustentabilidade

Desempenho e qualidade da

construtivo

Projetistas,

engenheiros

empreiteiros

e

edificação

Comunicação e revisão dos

Complexidade do mercado e

projetos

barreiras de linguagem

Quantitativos e estimativas de

Gestão de custos

custo

Comunicação

Estimativas mais confiáveis e
precisas

Coordenação de projetos

Gestão de custos e

Redução de erros no canteiro e

(detecção de interferências)

complexidade da infraestrutura

redução dos custos de

Simulação de cronogramas / 4D

Tempo de lançamento, escassez

Comunicação visual do

de mão de obra e barreiras de

cronograma

construção
Empreiteiros e fabricantes

linguagem
Controle de projetos

Tempo de lançamento

Registro das atividades do
projeto

Pré-Fabricação

Redução do tempo de trabalho
no canteiro e aumento da
qualidade dos projetos

Proprietários

Análise preliminar de viabilidade

Gestão de custos

Aumento da confiabilidade dos

Simulação da operação

Sustentabilidade / gestão de

Desempenho e manutenção da

custos

edificação

Gestão de ativos

Gestão de facilidades e ativos

custos

Gestão de ativos

Fonte: Adaptado de EASTMAN (2008)
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Analisando a tabela 1 pode-se verificar que a partir da modelagem virtual
descrita no item 2.2, existem diversas atividades que podem ter como base as
informações inseridas na modelagem para melhorar o processo de trabalho e a
confiabilidade dos dados a serem utilizados para tomada de decisão em projeto
e construção de edifícios.

A AsBEA (2014) descreve mais usos para o BIM, porém separando-os por
fases, conforme as figuras 9, 10 e 11.
Figura 9 – Usos do BIM para Projeto

Fonte: AsBEA (2015)
Figura 10 – Usos do BIM para Construção

Fonte: AsBEA (2015)

Figura 11 – Usos do BIM para Facilidades

Fonte: AsBEA (2015)
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Muitos dos usos apontados na tabela 1 adaptada de Eastman (2008) e das
figuras 9, 10 e 11 podem ser traduzidos no que veio a ser comumente chamado
de dimensões para o BIM, sendo as dimensões mais aceitas descritas a seguir,
segundo o CIBSE (2013):


3D – Modelo: Utilização da modelagem virtual das edificações para
passeio

virtual

e

visualização

do

projeto,

detecção

de

interferências, maquetes em 3D e pré-fabricação de elementos.


4D – Tempo: Utilização da modelagem virtual das edificações para
planejamento da construção e integração com cronograma de
obra.



5D – Custo: Utilização da modelagem virtual das edificações para
extração de quantitativos para auxílio ao orçamento e, dependendo
do processo de trabalho estimativas de custo da obra em tempo
real.



6D – Gerenciamento de Facilidades: Utilização das informações da
modelagem virtual para gerenciamento da operação da edificação.

Diante do quadro apresentado é visível a quantidade de usos que a
modelagem virtual pode ter, porém, pela experiência do autor, somente ter o
modelo tridimensional como uma maquete eletrônica ajuda somente a
visualização do empreendimento, não sendo de fato útil no processo de projeto
apresentado pelo SECOVI-SP.

Saber aplicar esses modelos virtuais no processo de trabalho talvez seja a
grande dificuldade das empresas que experimentam tal tecnologia, pois pela
experiência do autor, que é gerente de projetos em uma revenda de softwares
BIM e trabalha com implantação da tecnologia em pequenas, médias e grandes
empresas, muitas empresas querem utilizar a tecnologia, porém, não sabem
solicitar projetos em BIM ou mesmo desenvolvê-los a partir do momento em que
eles possuem os softwares necessários para construção dos modelos.

Este processo de trabalho com o uso de um modelo virtual é novo e exige
mais do que simplesmente modelar uma edificação, é necessário saber colocar
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a informação correta nos elementos construtivos para que se possa ter um
grande ganho de produtividade e confiabilidade nos dados.

Um importante elemento para construção dos modelos virtuais é saber qual
será o nível de detalhamento a ser adotado.

Pela experiência obtida no decorrer do processo de modelagem em um dos
serviços oferecidos pela empresa pela qual trabalha, o autor identifica que o
tempo de desenvolvimento dos modelos (e consequentemente o tempo para
finalizar a atividade proposta. Ex.: planejamento) é diretamente impactada pelo
nível de detalhamento adotado na construção geométrica dos elementos
construtivos.

Há uma diferença grande em construir, por exemplo, uma janela somente
com a sua geometria básica e uma janela em que é inserido até os perfis de
fixação dos vidros.

Por conta desta prática de desenvolvimento geométrico dos elementos
construtivos é que o mercado com base no Instituto Americano de Arquitetos
(AIA) adotou o que veio a se chamar de Level of Development (Nível de
Desenvolvimento). O item a seguir trata exatamente do nível de detalhamento e
como ele se desenvolve no modelo.

2.2.2 Nível de desenvolvimento

Segundo o AIA (American Institute of Architects / Instituto Americano de
Arquitetos) a modelagem de elementos BIM pode ser classificada em cinco
categorias que especificam o conteúdo mínimo necessário para cada elemento
no modelo BIM bem como o uso a ser realizado por cada parte interessada
autorizada a utilizar este elemento na categoria vigente.

Esta classificação do AIA é comumente conhecida como LOD (Level of
Development / ND Nível de Desenvolvimento) e são classificados pela AIA em
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cinco tipos, a saber: 100 Conceitos; 200 Aproximação; 300 Precisão; 400
Fabricação e 500 As Built.

As tabelas 2, 3, 4, 5 e 6 descrevem como os níveis de informação dos
elementos BIM para modelagem, parâmetros, quantitativos e análises para cada
um dos cinco tipos de LOD classificados pela AIA.
Tabela 2 – American Institute of Architects LOD 100
Modelagem


Desenho 2D (planta, corte ou vista), utilizado para gerar modelo genérico de
detalhe de componente ou anotações.

LOD 100



3D simples ou importado de softwares CAD.

Conceito



Geração de detalhes construtivos com base em desenhos já estabelecidos em
softwares CAD.

Parâmetros


Não contém parâmetros adicionais e definições de materiais.



Modelo não paramétrico.

Quantitativos


Somente contabiliza a quantidade e o custo de objetos inseridos no modelo por
categorias e áreas majoritárias.

Análises


Somente o desenho 3D poderá ser utilizado para análise de clash detection e plano
de ataque a obra.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) com base no AIA (2007)
Tabela 3 – American Institute of Architects LOD 200
Modelagem


Desenho 2D em planta, corte e vista utilizado para gerar modelo genérico de
detalhe de componente que serão incluídos em uma família com a categoria
correta do elemento.

LOD 200



3D com a representação genérica do elemento construído.

Aproximação



Geração de detalhes construtivos através de legendas desenhadas no próprio
arquivo de template.

Parâmetros


Não contém parâmetros adicionais e definições de materiais.



Modelo com dimensões de altura, largura e comprimento editáveis.

Quantitativos


Somente contabiliza a quantidade e o custo de objetos inseridos no modelo por
categorias e áreas majoritárias.

Análises


Clash detection e plano de ataque à obra.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) com base no AIA (2007)
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Tabela 4 – American Institute of Architects LOD 300
Modelagem


3D com a representação exata da forma do elemento construído, mas não contém
detalhes de fabricação ou instalação.



Geração de detalhes construtivos através de legendas desenhadas no próprio
arquivo de template.

Parâmetros
LOD 300



Precisão

Contém parâmetros adicionais de informação e visualização, parâmetros
compartilhados e definições de materiais.



Modelo com parametrização de dimensões de acordo com a necessidade do
elemento em relação ao projeto.



Podem ser adicionadas informações de identificação do elemento tais como o
fabricante, o modelo, custo, assembly code, etc.

Quantitativos


As categorias e os custos do elemento podem ser compostos gerando uma tabela
de quantitativos mais apurada.



Os parâmetros compartilhados criados na família podem servir como base para a
elaboração da tabela de quantitativos no projeto.

Análises


Clash detection e plano de ataque à obra.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) com base no AIA (2007)
Tabela 5 – American Institute of Architects LOD 400
Modelagem


3D com a representação exata da forma de fabricação e instalação do elemento
construído, a representação é para auxílio no desenvolvimento de detalhes.

Parâmetros

LOD 400
Fabricação

Contém parâmetros adicionais de informação e visualização, parâmetros
compartilhados e definições de materiais.



Modelo com parametrização de dimensões de acordo com a necessidade do
elemento em relação ao projeto.



São adicionadas informações de identificação de fabricação do elemento tais como
o fabricante, o modelo, custo, assembly code, etc.

Quantitativos


As categorias e os custos do elemento podem ser compostos gerando uma tabela
de quantitativos mais apurada.



Os parâmetros compartilhados criados na família podem servir como base para a
elaboração da tabela de quantitativos no projeto.

Análises


Clash detection e plano de ataque à obra.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) com base no AIA (2007)
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Tabela 6 – American Institute of Architects LOD 500
Modelagem
LOD 500
As Built



Modelo atualizado de acordo com projeto de As Built.

Parâmetros


Parâmetros atualizados de acordo com projeto de As Built.

Quantitativos


Quantitativos atualizados com os valores reais de gastos na obra.

Análises


Elemento atualizado auxilia no gerenciamento de facilites do edifício construído.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) com base no AIA (2007)

O processo de utilização dos níveis de desenvolvimento passa pela análise
crítica dos elementos a serem modelados em cada fase de projeto, pois podem
existir elementos construtivos com LOD 100 ao mesmo tempo em que existem
no projeto elementos construtivos com LOD 200, LOD 300 ou LOD 400. Por
exemplo: O arquiteto pode desenvolver um modelo com elementos
arquitetônicos precisos (LOD 300), porém itens como tubulações nos projetos de
hidráulica podem estar com um nível de desenvolvimento de aproximação (LOD
200).

Por este motivo o AIA (2013) desenvolveu a figura 12 para facilitar o processo
de solicitação de produção de conteúdo durante as fases de projeto quando o
modelo BIM vai ganhando corpo e aumento no seu nível de informação:
Figura 12 – Matriz de modelagem de elementos construtivos em BIM

Fonte: AIA (2013)

Na figura 12 os números listados correspondem às seguintes informações:
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a) Número 1: Elementos construtivos a serem desenvolvidos no modelo;
b) Número 2: São as fases do projeto, traduzindo para o mercado
brasileiro seriam as fases de projeto apresentados pelo SECOVI no
item 2.1.2;
c) Número 3: É o nível de detalhamento (LOD) dos elementos naquela
determinada fase de projeto;
d) Número 4: É a parte interessada que será a responsável por produzir
aquele elemento no projeto de acordo com o fluxo de trabalho que
será adotado;
e) Número

5:

São

anotações

que

podem

ser

úteis

para

o

desenvolvimento do modelo;

Outra situação que pode ocorrer, e que a figura 12 auxilia no desenvolvimento
do modelo, é quando os elementos deverão ser modelados como descrito na
explicação do item A acima.

Por exemplo: Na fase B dos manuais de escopo ainda não existem atividades
relacionadas ao desenvolvimento de projetos de instalações elétricas com
modelo virtual (as atividades são: definição de ambientes e espaços técnicos,
consulta às concessionárias de serviços públicos e assessoria para adoção de
novas tecnologias somente consultas ao local da obra e a concessionária),
porém o arquiteto já tem elementos construtivos modelados e que deverão estar
especificados no documento do AIA (2013).

A tabela 7 exibe um exemplo de uma tabela 6 preenchida para modelagem
do estudo de caso A, do estudo preliminar ao projeto executivo levando em
consideração a evolução do nível de desenvolvimento dos elementos durante as
fases de projeto.

Neste caso foi utilizado o sistema de classificação americano intitulado
Uniformat por este ser um sistema de classificação hierárquico e não um sistema
de classificação facetado como o sistema de classificação brasileiro.
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Tabela 7 – Tabela de modelagem de elementos
Tabela de Modelagem de Elementos
Fases do Projeto
Identificar o LoD para cada elemento do modelo ao final de cada fase de
projeto nas colunas LoD e o responsáveis pela modelagem na coluna
MEA – Model Element Author, sendo que:

Estudo
Preliminar

4D = quattroD

A

a

A10

A20
B

Vedação

B10

Fundações
Base de
construção
Superestrutur
a

B20

Vedação
Externa

A1010

A2020
B1010
B1020
B2010

B2020

B2030
B30

C

Interiores

C10

Cobertura

Interior

B3010

Acabamentos
Internos

D20

Escada e
Elevadores
Hidráulica

(PE)

LoD

MEA

LoD

MEA

LoD

MEA

LoD

MEA

-

-

-

-

100

4D

300

4D

200

4D

200

4D

300

4D

300

4D

Base

-

-

200

4D

300

4D

300

4D

Telhado

-

-

200

4D

300

4D

300

4D

200

4D

200

4D

300

4D

300

4D

200

4D

200

4D

300

4D

300

4D

200

4D

200

4D

300

4D

300

4D

200

4D

200

4D

300

4D

300

4D

Fundação
padrão
Parede
interna

Vedação
Externa
Janelas
Exterior
Portas
Exterior
Cobertura

300

4D

300

4D

C1010

Divisórias

200

4D

200

4D

300

4D

300

4D

200

4D

200

4D

300
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

2.3

Informação da modelagem da construção

Em se tratando da construção de modelos virtuais dos empreendimentos,
um dos fatores primordiais é indicar o nível de informação correto para cada tipo
de elemento a ser modelado, porém esta tarefa de definição do nível de
informação estará diretamente relacionada ao uso que se deseja ter dos
modelos.
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Como relato pessoal do autor, em 2011 este estava participando de um
processo de modelagem para fins de compatibilização e levantamento de
quantitativos do estudo de caso A.

A pré-construção virtual havia sido realizada no software Autodesk Revit e a
checagem de interferências estava sendo realizada no software Autodesk
Navisworks.

Neste processo foram encontradas mais de mil interferências sem a
informações de identificação, pois os elementos do modelo estavam com os
parâmetros de identificação em branco (Ex.: nome dos pilares P1, P2 e etc.;
categorização das tubulações de hidráulica classificadas por sistemas de esgoto,
água fria, água quente, etc.).

A partir deste momento entendeu-se na empresa que seria necessário ter
uma reunião prévia para acertar quais informações seriam necessárias para
realizar o processo de modelagem.

Este relato mostra a importância da informação a ser inserida em um modelo
BIM e é neste contexto que é fundamental entender a aplicação da ABNT 15.965
- sistema de classificação da construção, pois esta norma padroniza informações
que podem ser aproveitadas por todas as partes interessadas no processo de
projeto e construção de edificações.
O Apêndice A – Sistema de classificação da construção traz em detalhes
como aplicar o conceito por traz da norma ABNT 15.965.

2.4

Interoperabilidade e IFC

A interoperabilidade, dentro da tecnologia BIM, é a capacidade de troca de
informações entre os diversos softwares que utilizam a tecnologia BIM como
conceito e forma de trabalho, ou seja, caso haja o desenvolvido de uma
edificação em um software de modelagem BIM do fabricante A, a
interoperabilidade seria a capacidade de levar toda a geometria tridimensional e
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informações de projetos deste software do fabricante A para o software de
modelagem BIM do fabricante B.

Este conceito de trabalho nasceu para que o setor da construção possa
usufruir dos benefícios do BIM em relação a necessidade de troca de arquivos
fosse plenamente atendida. Os esforços para este desenvolvimento datam de
1994 quando foi criada a Industry Alliance for Interoperability que veio depois a
se chamar International Alliance for Interoperability (1997) e finalmente
buildingSMART (2005), sempre como entidades de fins não lucrativos com o
objetivo de divulgar o uso do BIM e do formato IFC como propulsores de formas
mais inteligentes de trabalho (MANZIONE, 2013).

O IFC (Industry Foundation Classes) é um modelo de dados que define como
trocar ou compartilhar estas informações da edificação entre os diversos
softwares. Para que que o software de modelagem BIM do fabricante B possa
abrir o projeto desenvolvimento do software de modelagem BIM do fabricante A,
o usuário deve exportar no software do fabricante A o projeto no formato IFC
(MANZIONE, 2013).

Sendo assim, o IFC seria um modelo de dados de tradução em formato não
proprietário e está registrado como padrão ISO (International Organization for
Standardization), no qual este esquema de dados torna extensível e compreende
informacoes que cobrirão as muitas disciplinas que contribuem para um edifício
durante seu ciclo de vida (MANZIONE, 2013).

2.5

Caderno de diretrizes de modelagem

O documento comumente intitulado de escopo, diretrizes e premissas de
modelagem desenvolvido por contratantes de projetos e modelagem BIM tem o
objetivo de estabelecer normas e padrões para o desenvolvimento de projetos e
modelos em BIM com o intuito de possibilitar a extração detalhada de
quantidades de elementos construtivos e serviços relacionados a eles em
conformidade com os padrões e métodos dos departamentos de planejamento,
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orçamento, qualidade, projetos, suprimentos, gestão contratual e gestão de
obras das empresas.

Este documento além de padronizar estas informações ainda define as
soluções homologadas pela empresa contratante, os sistemas de coordenadas,
define nomenclatura de objetos e arquivos, a codificação a ser inserida nos
elementos do projeto (importante salientar que é interessante o contratante
adotar o sistema de classificação da construção), a forma de estruturação dos
modelos e seus entregáveis além de todas as premissas e restrições de um
modelo BIM. Este item será melhor detalhado no capitulo 3.1.5. Proposta para
criação do modelo de coordenação
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3

PROPOSTA PARA PROCESSO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO BIM

Neste capítulo será apresentada uma proposta para o processo de
desenvolvimento do projeto e construção através da comparação do processo
tradicional e o que o autor propõe como alteração para este processo utilizando
a tecnologia BIM, passando pelas seis fases do manual do escopo do SECOVISP.

Todas as figuras que ilustram as propostas do autor têm como base dois
estudos de casos, o estudo de caso A e o estudo de caso B.

3.1

Proposta para a Fase A - Concepção do produto

Comparando com o processo tradicional de concepção de projetos a primeira
coisa que deve mudar no processo são os dados de entrada fornecidos pelo
empreendedor para que o arquiteto possa começar a conceber o projeto.

Entretanto, não se deve restringir a capacidade criativa do arquiteto com as
limitações do mesmo com o domínio dos softwares BIM ou as limitações dos
softwares BIM para representar aquilo que o arquiteto tem em mente.

Contudo, é fato que a tecnologia também pode ampliar muito a capacidade
criativa do arquiteto, vide exemplos de Zaha Hadid, Jean Nouvel, Norman Foster
ou Frank Gehry. Projetos como o do Museu Gulgenhein de Bilbao dificilmente
sairiam

do

papel

sem

o

auxílio

da

tecnologia

tridimensional

para

desenvolvimento de projetos.
A figura 13 mostra o fluxo proposto pelo autor para a Fase A – Concepção do
produto – na qual os itens em vermelhos são as atividades que o autor propõe
que devem ser acrescidas / alteradas em comparação com o processo
tradicional de desenvolvimento de projetos.
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Figura 13 – Proposta para concepção de projeto em BIM

Fonte: Elaborado pelo autor
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A maior alteração nesta fase de projeto é o momento de contratação dos
serviços de topografia e geotecnia, conforme a figura 13.

No processo tradicional a contratação deste serviço ocorre depois dos
projetistas de estrutura e instalações terem iniciado suas atividades pertinentes
desta fase e do arquiteto ter realizado os levantamentos de dados, identificação
de restrições legais, análise do potencial construtivo, estudo de massa e a
análise de viabilidade da implantação da edificação.

Com a tecnologia BIM as partes interessadas de projeto podem se aproveitar
das ferramentas inteligentes contidas nos softwares para realizar modelagens
preliminar para as mais diversas análises, verificando os resultados de forma
precisa e automática a cada alteração.

Para aproveitar as facilidades que a tecnologia BIM fornece propõe-se a
contratação dos serviços de topografia e geotecnia antes da atuação do arquiteto
e dos projetistas de estrutura e instalações começarem suas atividades.

Desta forma as partes interessadas de projetos podem ter uma qualidade
maior da informação para iniciar a concepção do projeto conforme o item 3.1.1
Proposta para concepção do produto e topografia detalha.

Ainda dentro do contexto de utilização das facilidades da tecnologia BIM,
propõe-se novas atividades para o arquiteto e o projetista de estrutura nesta fase
de projeto visando potencializar o aproveitamento das informações da topografia
e geotecnia.

As propostas para o arquiteto estão detalhadas nos itens 3.1.2. Proposta para
concepção do produto e o arquiteto, 3.1.3. Proposta de estudo de massa e
viabilidade e 3.1.5. Proposta para criação do modelo de coordenação.

A proposta para o a disciplina de estrutura está detalhada no item 3.1.4.
Proposta de concepção do produto.
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3.1.1 Proposta para concepção do produto e topografia

Ampliando a visão dos dados de entrada para que o arquiteto possa iniciar
os trabalhos de concepção no BIM, o levantamento topográfico tradicional deve
conter um rígido controle para que este esteja georeferenciado e contenha
obrigatoriamente os dados das curvas de nível com a informação do eixo Z nos
softwares CAD preenchido.

Caso esta atividade não seja completada com esta informação, o arquiteto
logo no início do processo terá dificuldade de gerar o terreno nos softwares BIM
pois não conseguirá criar o terreno com a topografia correta.

Aproveitando-se o estudo de caso A a figura 14 ilustra onde a informação do
eixo Z se encontra nos softwares CAD e a figura 15 faz um comparativo da
modelagem tridimensional do terreno com a informação correta e a informação
incorreta do eixo Z.
Figura 14 – Estudo de caso A: Eixo Z com informação correta para curva de nível

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 15 – Estudo de caso A: Terreno gerado sem e com informação de eixo Z

Fonte: Elaborado pelo autor

64
No processo tradicional utilizando a tecnologia CAD também é recomendável
que seja respeitado os mesmos princípios para o eixo Z e o georeferenciamento.

Respeitando esta premissa, tanto no processo tradicional quanto no processo
BIM a geração de um terreno tridimensional permite que o arquiteto consiga
visualizar as curvas de nível e compreender de uma maneira muito melhor como
poderá ser a intervenção arquitetônica a ser realizada no terreno.

O que difere o processo tradicional para o processo BIM está nas novas
possibilidades que os softwares BIM possuem que auxiliam nas tomadas de
decisão.

O arquiteto, através de um software BIM, consegue explorar recursos para
estudos de movimentação de terra através de cálculos automáticos de corte e
aterro realizados durante as intervenções arquitetônicas estudadas pelos
arquitetos.

O resultado e grande benefício para o projeto e o empreendimento como um
todo é a abertura da possibilidade de se encontrar a melhor solução arquitetônica
e de engenharia ao menor custo possível de movimentação de terra. A figura 16
aproveita o modelo do terreno do estudo de caso A e tem em destaque em
vermelho como a informação é gerada automaticamente pelo software BIM.
Figura 16 – Estudo de caso A: Cálculo de corte e aterro

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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Este é o primeiro de uma série de itens que tem o seu retorno muito difícil de
ser calculado financeiramente.

Os softwares de modelagem BIM de arquitetura e os arquitetos devem se
limitar a realização de estudos de movimentação de terra e não a executar
projetos executivos de terraplenagem, para esta tarefa o melhor é a contratação
e utilização de profissionais e tecnologias específicas.

Uma alternativa ao levantamento planialtimétrico tradicional seria a varredura
a laser do terreno.

Esta alternativa tecnológica é uma ótima opção para levantamentos de
prédios existentes e grandes terrenos, porém como a varredura a laser funciona
com a captura plena da realidade deve-se tomar cuidado para que as vegetações
muito densas do terreno tais como capim alto ou florestas não limitem a captura
dos dados necessários para a construção do terreno nos softwares BIM.

Considerando esta ressalva, esta seria a melhor ferramenta para captura dos
dados em campo adequando-se o processo para a tecnologia a um preço já
competitivo com os levantamentos planialtimétricos tradicionais.

3.1.2 Proposta para concepção do produto e o arquiteto

Com o recebimento dos dados topográficos e geotécnicos por parte do
empreendedor, o arquiteto pode começar a concepção do projeto diretamente
nos softwares BIM através da importação dos dados do terreno nestes softwares.
Conforme identificado na fase B – definição do produto – dos manuais de
escopo a adoção do sistema de classificação da construção não deve ocorrer
posteriormente a concepção do produto, os códigos de classificação da
construção devem ser utilizados desde o início do processo.

Neste primeiro momento onde não existe um projeto e definições de sistemas
e elementos construtivos, sendo estes sempre considerados elementos
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genéricos, o mais correto é utilizar os códigos das tabelas 3E (elementos), 4A
(espaços) e 4U (unidades).

Através da codificação dos elementos no estágio inicial do processo de
concepção o arquiteto poderá fornecer / obter desde o início do processo uma
listagem com quantidades, áreas e volumes para que o empreendedor e o
próprio arquiteto possam avaliar possíveis estimativas e análises financeiras do
projeto que visem auxiliar na concepção do produto.

Este processo de utilização dos códigos pode ser realizado nos estudos de
massa e de análise de viabilidade da implantação.

3.1.3 Proposta de estudo de massa e viabilidade

Estudos de massa e de viabilidade utilizando o BIM abrem grandes
possibilidades para que o empreendedor tenha em mãos projetos com
informações mais assertivas para que este possa tomar sua decisão de
investimento com uma base mais sólida de dados.

Um exemplo do processo para estudos de massa e viabilidade é a
experiência do autor em uma grande rede de franquias do ramo de restaurante
fast food.

Através das informações dos ativos organizacionais do departamento de
engenharia foram levantados no prazo de uma semana com um engenheiro
dedicado à tarefa os custos médios por metro quadrado para construção das
lojas desta grande rede de franquias.

O importante para que um franqueado possa decidir investir ou não em uma
loja do grupo é saber o número de lugares no salão de atendimento, número de
lugares na varanda, área construída da edificação (área de cozinha, salão,
varanda coberta, varanda descoberta) e área de infraestrutura (infraestrutura e
áreas externas). O fluxo de trabalho no local está ilustrado pela figura 17.
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Figura 17 – Fluxo de aprovação de viabilidade de um restaurante fast food

Recebimento do
terreno para
estudo de
viabilidade

Apresentação do
estudo ao
possível
franqueado

Execução do
estudo de
viabilidade

Franqueado
aprova o estudo
e resolve investir
na loja

Projeto completo
para
desenvolvimento

Prazo: 3 dias
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Na fase de execução do estudo de viabilidade eram realizados estudos de
massa em que o arquiteto responsável concebia o projeto utilizando um software
BIM.

Assim, o arquiteto ao nomear as áreas da implantação do estudo de massa
com um nome pré-estabelecido pelo gerente BIM a época (no caso o autor) uma
tabela de áreas já informava automaticamente o custo estimado da edificação
com base nos ativos organizacionais fornecidos pelo departamento de
engenharia, além de calcular automaticamente quantos lugares a loja teria.

Com isto, ao final do estudo de massa e de viabilidade da implantação, o
franqueado recebe o projeto já tendo um custo estimado de investimento para
que possa tomar a decisão de investimento de uma forma muito mais segura,
porém ao invés de gastar três dias para executar todas as tarefas o arquiteto
responsável gastava somente um dia.

Aproveitando-se o estudo de caso B a figura 18 mostra um exemplo de planta
de viabilidade extraído de um software BIM e a figura 19 mostra um exemplo de
tabela preenchida automaticamente no decorrer do estudo de massa realizado
pelo arquiteto.

68
Figura 18 – Estudo de caso B: Exemplo de planta de viabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 19 – Estudo de caso B: Exemplo de tabela de estimativa de custos e viabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Adaptando este trabalho para o sistema de classificação da construção e
para o conceito desta proposição, os nomes dos ambientes viriam da tabela 4A
(Espaços) e os nomes dos elementos construtivos e mobiliários viriam da tabela
3E (elementos).
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Esta mesma lógica de trabalho das lojas desta rede de franquias pode ser
replicada para qualquer tipo de empreendimento desde que haja um trabalho
prévio de levantamento de custos com base nos ativos organizacionais da
empresa bem como uma seleção dos códigos e nomes do sistema de
classificação da construção brasileiro.

O trabalho mais importante dentro deste processo é a customização de um
template de trabalho no software BIM que viabilize o cruzamento das
informações inseridas no projeto com as informações dos ativos organizacionais
e do sistema de classificação da construção.

O tempo de modelagem da edificação estará sempre diretamente ligado ao
nível de maturidade dos profissionais nas ferramentas.

3.1.4 Proposta de concepção do produto e o engenheiro de estrutura

Com a sondagem, que deve ter mais pontos de coleta para um melhor
resultado, sendo realizada previamente e disponibilizada para o projetista de
estrutura, este profissional terá dados mais confiáveis para poder realizar a
análise do tipo de solo, tanto para trabalhar no processo tradicional como para o
processo em BIM.

A diferença do processo tradicional está na capacidade dos usuários em
utilizar os softwares BIM para criar terrenos tridimensionais e realizar estudos
com resultados sendo apresentados em tempo real.

Este trabalho de modelagem tridimensional do terreno passa pela utilização
dos dados da sondagem para a criação de camadas do solo com identificação
de seu tipo.

A partir da criação do modelo é possível extrair automaticamente a área de
superfície das camadas do solo e tirar inúmeros cortes da seção do terreno para
proposição da melhor solução de fundação para o empreendimento.
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Nas figuras 20 e 21 são ilustradas as seções de um ponto de sondagem com
as camadas do terreno já identificadas pelos softwares BIM a partir dos dados
da sondagem.
Figura 20 – Ponto de Sondagem com as camadas especificadas

Fonte: Autodesk (2015)
Figura 21 – Camadas do solo construído com base na sondagem

Fonte: Autodesk (2015)

Com este trabalho de criação dos pontos de sondagem bem como a criação
das camadas do terreno, o projetista de estrutura consegue criar com pouco
esforço um estudo entre a fundação das edificações e o perfil do solo do terreno
em que ocorrerá a intervenção arquitetônica.
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O material necessário para criação destes estudos são as camadas do solo
construídas com base na sondagem, os primeiros estudos arquitetônicos e de
movimentação de terra por parte do arquiteto.

Com este material inicial o projetista de estrutura tem a possibilidade de gerar
estudos como os ilustrados nas figuras 22 e 23 extraídas do estudo de caso A e
assim ter a possibilidade de tomar decisões para soluções de fundações com
uma informação de melhor qualidade em se comparando com o processo
tradicional.
Figura 22 – Estudo de caso A: Estudo de fundações vs rocha

Fonte: QUATTROD (2015)
Figura 23 – Estudo de caso A: Estacas encontrando a rocha em rosa

Fonte: QUATTROD (2015)
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3.1.5 Proposta para criação do modelo de coordenação

Com a aprovação das etapas anteriores e a evolução natural do estudo de
massa e viabilidade para o início do estudo preliminar pelo arquiteto, o processo
de desenvolvimento do projeto não sofrerá grandes alterações estruturais em se
comparando com o processo tradicional.

O que será diferente a partir deste momento é a necessidade de revisar e
acrescentar algumas atividades para algumas partes interessadas do processo
para correta utilização da tecnologia de construção de modelos com informação
da construção.

Até aqui a troca de arquivos entre as partes interessadas do projeto ocorre
sem seguir regras e cada integrante do projeto utiliza seus próprios arquivos
iniciais de projeto para importar informações oriundas de levantamentos
consolidados em tecnologias CAD (exemplo: o levantamento planialtimétrico
para geração do terreno).

Com o advento da aprovação por parte do empreendedor do material gerado
pelo arquiteto, projetistas de estrutura e instalações até o presente momento, o
projeto passa para um estágio de maturidade que necessita um controle maior
das informações e dos arquivos de trabalho.

Neste momento, o arquiteto como responsável pela coordenação dos
projetos, necessita criar o arquivo que o autor intitula de modelo de coordenação.
O modelo de coordenação é um arquivo de trabalho onde o arquiteto deverá
gerar o terreno com as coordenadas a serem utilizadas no projeto, os eixos de
estrutura definidos e a definição dos níveis e pavimentos da edificação (régua de
corte).

Ao criar este arquivo de trabalho o arquiteto deverá compartilhar este arquivo
e suas definições com todas as partes interessadas do projeto e quaisquer
alterações deverão ser formalmente comunicadas a todos os envolvidos.
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Este arquivo será o ponto de partida para a colaboração entre todas as
disciplinas de projeto e além dos itens já citados deverá também seguir as
orientações do caderno de diretrizes de modelagem do empreendedor.

O caderno de diretrizes de modelagem vem a ser um documento que
estabelece diretrizes para o desenvolvimento do modelo tridimensional do
empreendimento nos softwares BIM, guiando os usuários nas seguintes
orientações:


Padrão de interoperabilidade dos arquivos e softwares a serem
utilizados;



Usos que o modelo BIM deverá ter;



Nível de desenvolvimento a ser adotado nos componentes do modelo
BIM;



Padrão de nomenclatura dos componentes do modelo BIM;



Versões dos softwares onde serão modelados os projetos;



Definição de quais disciplinas de projeto serão modeladas nos
softwares BIM e quais disciplinas seguirão o processo tradicional de
desenvolvimento projetos em 2D;



Definição da forma de trabalho e divisão do modelo BIM em arquivos;



Definição no processo das áreas de integração, escopo, tempo, custo,
qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, suprimentos e
partes interessadas.

O padrão de interoperabilidade dos arquivos dos softwares BIM definirá todo
o processo de produção e desenvolvimento dos modelos.

O ideal em termos de interoperabilidade é manter todos os fornecedores de
projeto utilizando a mesma plataforma de software para que desta forma seja
possível manter a mesma linguagem e informação no decorrer de todo o
processo de trabalho facilitando a troca de arquivos.
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Claro que é totalmente possível que os modelos BIM sejam concebidos e
desenvolvidos em plataformas de softwares diferentes e sejam coordenados
através de formatos de arquivos abertos de interoperabilidade como o IFC.

Definir os usos que o modelo BIM deverá ter durante o processo de
desenvolvimento do empreendimento é fundamental para definir o nível de
desenvolvimento a ser adotado nos componentes BIM.

O processo de indicação, por parte do empreendedor, do nível de
desenvolvimento dos componentes de um modelo BIM pode seguir o exemplo
estabelecido no item 2.2.2 Nível de desenvolvimento através da tabela 7 –
Tabela de modelagem de elemento.

O padrão de nomenclatura dos componentes do modelo BIM é importante
para a fase de coordenação dos modelos para que haja uma forma simples e
global de identificação dos elementos.

Os softwares BIM são capazes de abrir qualquer versão anterior a sua sem
maiores problemas, porém isto não é verdade quando se trata de arquivos
oriundos de versões posteriores ao software.

Por este motivo, é importante no momento da definição de quais disciplinas
serão modeladas e, consequentemente quais serão as empresas / profissionais
contratados para o desenvolvimento do projeto, saber quais as versões de
softwares utilizadas por estes fornecedores de projeto.

Desta forma será possível definir quais as versões dos softwares a serem
utilizadas no processo, se uma ou mais empresas / projetistas utilizarem a
mesma ferramenta BIM de projeto o ideal é que eles utilizem a mesma versão
de software.

O caso de discutir a forma de trabalho e a divisão do modelo é de suma
importância pois define as estratégias de modelagem e as formas de lidar com
o volume de dados, tanto informativos quanto geométricos, de um modelo BIM.
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Neste caso não existe uma regra que poderá ser utilizada para todos os
empreendimentos, isto acaba variando com o tipo, tamanho e disciplinas
envolvidas em cada empreendimento.

A definição no processo das áreas de integração, escopo, tempo, custo,
qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, suprimentos e partes
interessadas, ou seja, as dez áreas de conhecimento do PMI / PMBOK é um
processo importante que visa a forma de condução do projeto como um todo.

Por fim e talvez o mais importante, além de definir quais os usos serão
adotados no modelo BIM do empreendimento o empreendedor deverá saber
como solicitar estes modelos para os fornecedores do projeto. O esforço para a
construção do caderno de diretrizes de modelagem dependerá diretamente das
definições dos usos aos quais o empreendedor gostaria de dar ao modelo BIM.

Pela experiência do autor, este é também um trabalho de constante evolução
pois sempre haverá a necessidade de adequar o processo a uma nova
possibilidade ou uso que a maturidade no processo proporciona.

3.2

Proposta para a definição do produto

Nesta fase de projeto ocorre a definição do produto pretendido pelo
empreendedor, no qual o nível de informação contida no projeto aumenta
significativamente em relação a fase de projeto anterior.

Desta forma é importante que o empreendedor, no momento da contratação
dos projetistas para desenvolver os projetos utilizando a tecnologia BIM, saiba o
que solicitar e qual a ordem e o nível de informação desejadas para tomadas de
decisão.

Por este motivo, o item 3.2.1 Contratação dos projetistas, detalha as
alterações no formato de contratação para o desenvolvimento dos projetos em
BIM.
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As responsabilidades das partes interessadas de projeto também sofrem
alterações e acréscimos. O arquiteto, por exemplo, como coordenador de
projetos deve ser o responsável pela coordenação e troca de informações entre
todas as partes interessadas de projeto.

Assim, o escopo de trabalho do arquiteto no processo BIM para
desenvolvimento de projetos é acrescido da atividade de coordenação de
modelos BIM, esta atividade é melhor detalhada no item 3.2.2. Desenvolvimento
da definição do produto.

No processo BIM o nível de informação necessário para desenvolver o
projeto é maior em se comparando com o processo tradicional utilizando a
tecnologia CAD e a representação em duas dimensões dos elementos de
projeto. Os mais afetados pelo aumento do nível de informação para o
desenvolvimento de projetos são os responsáveis pelos projetos de instalações,
isto será melhor detalhado no item 3.2.2. Desenvolvimento da definição do
produto.

O item 3.2.2. Desenvolvimento da definição do produto ainda detalha a forma
de utilização e evolução dos códigos do sistema de classificação da construção
nos modelos BIM do arquiteto, projetistas de instalações, projetistas de
estruturas e como o empreendedor deve analisar os modelos e pode se
beneficiar destes para a contratação das imagens foto realísticas do
empreendimento.

Por fim, o item 3.2.3. Demais especialidades e primeira verificação de
interferências detalha como é o processo da primeira compatibilização entre as
disciplinas de projeto no processo em BIM e suas alterações perante o processo
tradicional.
A figura 24 ilustra o fluxo proposto pelo autor para a Fase B – Definição do
produto – nos quais os itens em vermelhos são as atividades que o autor propõe
que devem ser acrescidas / alteradas em comparação com o processo
tradicional de desenvolvimento de projetos.
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Figura 24 – Proposição para definição do produto

Fonte: Elaborado pelo autor

78
3.2.1 Proposta para contratação dos projetistas

São três importantes fatores identificados durante o processo de
desenvolvimento da modelagem do estudo de caso A que levam o autor a propor
uma alteração no formato da contratação dos projetistas.

O primeiro fator está ligado ao grande esforço para a modelagem
tridimensional do empreendimento e ao fato de que a documentação do projeto
só poderá ser extraída depois de finalizada a modelagem.

O problema identificado no estudo de caso A não está no desenvolvimento
do modelo em si, mas sim na forma de pagamento do projeto que é realizado
somente após a entrega das pranchas de documentação que serão utilizadas na
obra.

Considerando-se o esforço para construção do modelo tridimensional para
posterior documentação das pranchas de projeto, o ideal seria que o pagamento
das fases de projeto para os projetistas fosse dividido em uma parte na entrega
do modelo tridimensional e a outra parte na entrega das pranchas de
documentação.

Sendo assim, a tabela 8 apresenta uma nova forma de divisão do pagamento
por fases de projeto que visa solucionar o problema levantamento no estudo de
caso A:
Tabela 8 – Proposta de divisão do pagamento de projetos em BIM
Fase do Projeto
Estudo Preliminar
Entrega do modelo
Aprovação de todo o material
Anteprojeto
Entrega do modelo
Aprovação de todo o material
Pré-Executivo / Projeto Básico
Entrega do modelo
Aprovação de todo o material
Projeto Executivo
Entrega do modelo
Aprovação de todo o material
Total

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Percentual
30%
70%
30%
26%
70%
30%
26%
70%
30%
18%
70%
30%
100%
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A fase de projeto é considerada superada e o pagamento da fase como um
todo pode ser efetuado após correção dos itens apontados na checagem de
interferência dos modelos tridimensionais e a documentação são corrigidos.

O empreendedor e o arquiteto responsável pela coordenação do projeto
deverão ter em mente que os profissionais envolvidos no processo de análise
deverão estar capacitados para realizar a análise dos modelos.

O segundo fator identificado no estudo de caso A é a diferença entre o
produto entregue pelo projetista no processo tradicional e o produto entregue no
processo BIM.

Utilizando a tecnologia BIM o projetista vai entregar algo que vai muito além
das pranchas de projeto para execução do empreendimento em campo, será
entregue modelos tridimensionais ricos em informação.

Este modelo tridimensional pode ter diversos outros usos que venham a
melhorar a qualidade das soluções adotadas do projeto, abrindo novas
possibilidades que o projeto entregue em duas dimensões não permite pela falta
da visão tridimensional e do nível de informação contida no projeto.

Este fator eleva a qualidade do produto entregue pelo projetista em todas as
fases de projeto tornando-se mais um motivo para revisão da forma de
pagamento.

Já o terceiro fator está na preocupação com a perenidade e acesso às
informações, ou seja, as informações fornecidas pelos projetistas devem poder
ser consultadas futuramente.

Atualmente tem-se alguns softwares de modelagem bem estabelecidos no
mercado, porém não há garantia de que daqui a cinquenta anos todos modelos
poderão ser abertos normalmente sem nenhum tipo de problema ou perda de
informação.
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Por este motivo os empreendedores devem considerar solicitar mais de um
tipo de extensão de arquivo a partir dos formatos proprietários dos softwares
BIM.

O autor sugere que sejam solicitados os seguintes formatos de arquivos:


Arquivo nativo do software com o qual o responsável pelo projeto
trabalhou;



PDF 2D (Pranchas de documentação) / 3D (Modelo tridimensional);



Arquivo no formato aberto IFC (padrão coordination view vigente);



Exportação DWG (Pranchas de documentação);

Claro que é muito difícil prever quais serão os próximos passos da indústria
de tecnologia de projeto, mas com a entrega destes formatos de arquivo já
consagrados existirá uma chance maior para o empreendedor de que no futuro
ele poderá acessar as informações contidas nos modelos.

3.2.2 Proposta para desenvolvimento da definição do produto

O processo de desenvolvimento da definição do produto não possui grandes
alterações estruturais no tocante ao sequenciamento das informações que
devem ser definidas para o bom andamento do projeto do empreendimento.

Porém, a grande diferença está no detalhamento das informações nos
componentes BIM e a forma de compartilhamento dos projetos entre si.

O responsável por realizar a coordenação dos modelos BIM será o arquiteto
(com apoio do empreendedor) por ser este agente do projeto que inicia o
processo e define a forma e compartimentação do empreendimento e
consequentemente dos modelos BIM.

O processo proposto define o acompanhamento semanal da evolução do
projeto e consequentemente dos modelos virtuais do empreendimento e não
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mais esperaram um ciclo inteiro do projeto (fase) para que haja uma
coordenação e checagem de interferências.

Atualmente já é possível com as principais disciplinas (arquitetura, estrutura
e instalações) sendo contratadas em BIM que haja uma coordenação contínua
com um grande marco ao final.

Os modelos de acordo com a figura 25 serão compartilhados entre todos os
fornecedores de projeto semanalmente em horário pré-definido no modelo de
coordenação BIM da fase anterior.
Figura 25 – Fluxo de trabalho contínuo

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Havendo o compartilhamento de modelos semanalmente todas as partes
interessadas de projeto poderão verificar a evolução do empreendimento e
vislumbrar as melhores soluções e alternativas de projeto.

Com o acompanhamento semanal do projeto, os modelos aos poucos vão
aumentando o seu nível de informação.

Esta crescente necessidade por informação levanta a necessidade de
cadastramento e manutenção dos códigos do sistema de classificação da
construção no modelo BIM.
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Nesta fase de projeto as partes interessadas devem classificar os elementos
através dos códigos das tabelas 3E (Elementos), 4A (Espaços), 4U (Unidades)
e 2C (Componentes).

Os códigos da tabela 3E irão classificar todos os elementos do modelo
considerados genéricos e sem uma definição clara de seu resultado no campo.
Os elementos da tabela 2C irão classificar todos os elementos que são
considerados fornecidos pela indústria como, por exemplo, as peças sanitárias.

Já os códigos da tabela 4A (Espaços) irão classificar os ambientes e a tabela
4U (Unidades) irá classificar o empreendimento pela sua função.

A codificação dos elementos BIM deve atender a um propósito estabelecido
no processo de desenvolvimento do modelo de coordenação BIM.

Caso o empreendedor já tenha definido um uso específico para o modelo
nesta fase de projeto (orçamento preliminar, por exemplo) este poderá, através
do caderno de diretrizes de modelagem, já distribuir aos projetistas os códigos a
serem utilizados nos elementos dos modelos.

Caso o empreendedor opte para que o projetista indique os códigos no
modelo deverá ser considerado um tempo específico para classificação dos
elementos.

Em relação a informação, além da utilização do sistema de classificação
existe outra alteração para esta fase de projeto que diz respeito aos projetos de
instalações.

Nesta fase de projeto existe uma atividade por parte dos fornecedores de
projetos de instalações que é a da proposição dos encaminhamentos das
tubulações.

Esta tarefa no processo tradicional é realizada em duas dimensões através
de uma simples linha que representa o encaminhamento das tubulações pelo
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pavimento, por ser um primeiro esboço a altura das tubulações muitas vezes é
desconsiderada.

No processo em BIM, obrigatoriamente os responsáveis pelos projetos de
instalações deverão fornecer a informação da altura dos encaminhamentos, pois
do contrário as tubulações estarão sem qualquer tipo de referência nos
ambientes.

Sendo assim, após a definição do produto por parte do arquiteto e projetistas
de estrutura e instalações o empreendedor poderá realizar a análise dos
modelos e a contratação das imagens foto realísticas para lançamento do
empreendimento.
A diferença no processo BIM para contratação de imagens é que o modelo
do arquiteto em três dimensões pode ser utilizado como base para construção
do modelo que servirá de base para as imagens foto realísticas.

Isto pode ser feito através da exportação do modelo BIM para a extensão
FBX e importação deste arquivo em softwares de geração de imagens foto
realísticas como o Autodesk 3DS Studio Max.

Para exemplificar o que pode vir a ser um modelo BIM para esta fase de
projeto apresenta-se abaixo as imagens 26, 27 e 28 retiradas do estudo de caso
A.
Figura 26 – Estudo de caso A: Modelo BIM para definição do produto – parte 1

Fonte: print da tela do modelo BIM desenvolvido pela quattroD (2015)
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Figura 27 – Estudo de caso A: Modelo BIM para definição do produto – parte 2

Fonte: print da tela do modelo BIM desenvolvido pela quattroD (2015)
Figura 28 – Estudo de caso A: Modelo BIM para definição do produto – parte 3

Fonte: print da tela do modelo BIM desenvolvido pela quattroD (2015)

Através das imagens é possível constatar que mesmo com a utilização da
tecnologia BIM nem todas as informações para a construção do empreendimento
estarão disponíveis logo ao final da primeira etapa do projeto, vide a área central
do empreendimento onde ainda não existe a definição de todas as áreas comuns
e implantação, o foco nesta fase é a concepção e definição dos projetos das
torres residenciais.
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3.2.3 Proposta para demais especialidades e verificação de interferências

As demais especialidades contratadas pelo empreendedor no processo BIM
ganha uma importante opção que seria a contratação de uma análise energética
preliminar.

O fluxo para o desenvolvimento desta atividade bem como as informações
necessárias para o desenvolvimento desta atividade será fornecido pela
comissão da ABNT 15.965.

Na essência, para os fornecedores de projetos, o que muda é a informação
que cada componente BIM deverá ter para que este uso do BIM seja de fato
utilizado no processo. Porém, o resultado da análise serão recomendações de
projeto que deverão ser adotadas antes da 1ª checagem de interferências.

Para a primeira checagem de interferências será necessário criar regras de
compatibilização nos softwares de coordenação BIM.

É através destas regras de compatibilização que os softwares encontram
problemas de projeto não identificados pelas análises anteriores.

Estas regras nada mais são do que uma matriz de interferência de projetos.
Góes (2011) tem uma boa sugestão para esta matriz ilustrada na figura 29.
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Figura 29 – Matriz de Interferências

Fonte: Góes (2011)

Para se criar uma regra de compatibilização em um software BIM para este
uso seguindo a figura 29 deve-se observar que as colunas de disciplinas
(arquitetura, por exemplo) são divididas em duas, de um lado tem-se colunas,
vigas e esquadrias e do outro tem-se paredes, paredes, forros, esquadrias e
forros.

O que deve ser feito para se criar uma regra de compatibilização é selecionar
os elementos de um lado da coluna, vigas por exemplo, e elementos do outro
lado, forros por exemplo, e assim tem-se uma regra de compatibilização entre
vigas e forros.

Nesta etapa do trabalho a boa definição do modelo de coordenação BIM na
fase anterior é fundamental para que os resultados encontrados sejam de fato
úteis.

Além da matriz de interferências, recomenda-se que no processo de
acompanhamento da checagem de interferência esteja presente o engenheiro
responsável pela construção do empreendimento e capaz de analisar as
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interferências com a visão de execução, trazendo assim valiosa contribuição
para esta fase de projeto.

As figuras 30 e 31 ilustram um exemplo de identificação de interferências
gerados a partir das informações encontradas no software de coordenação BIM
Autodesk Navisworks.
Figura 30 – Interferência de uma viga com uma eletrocalha

Fonte: print da tela de interferência encontrada pela quattroD (2015)
Figura 31 –Interferência entre uma viga e um cano de PVC

Fonte: print da tela de interferência encontrada pela quattroD (2015)

Como resultado deste trabalho de modelagem para o estudo de caso A podese chegar a três conclusões sobre a utilização da tecnologia BIM no processo de
projetos.

A primeira conclusão é que a possibilidade de encontrar as interferências de
projeto de forma automática não elimina o fator humano do processo.
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Os softwares de coordenação somente encontram a interferência e ainda,
neste momento ao menos, não mostram uma solução para o problema
encontrado, o que exige a análise de um profissional.

A segunda conclusão é que a maturidade dentro das ferramentas para
modelagem e conceitos BIM dos profissionais envolvidos nos projetos impacta
negativamente no tempo de desenvolvimento dos modelos.

Este impacto negativo tende a ser maior nos primeiros projetos e igual ou
positivo, dependendo da disciplina, quando se tem mais experiência no
processo.

A terceira conclusão é que com a geração de cortes, fachadas e vistas 3D
automaticamente faz que a documentação destes itens seja comprovadamente
mais rápida que no processo tradicional, porém o tempo para documentação e
ajuste fino das informações em plantas, cortes e fachadas praticamente se
iguala.

A produtividade e tempo de desenvolvimento são fatores que estão
diretamente ligados a maturidade do processo.

Quanto maior for a padronização de arquivos iniciais de projetos em BIM e a
facilidade da equipe para manusear os softwares de modelagem menor será o
tempo gasto no desenvolvimento do modelo, o que é diferente do
desenvolvimento do projeto.

O modelo BIM é uma representação tridimensional do processo que os seus
autores estão pensando onde o modelo auxilia na materialização deste
pensamento e otimiza o processo de encontrar boas soluções para os
problemas.

Porém, extrair informações para o projeto (pranchas, quantitativos, etc.) é o
grande desafio destas equipes.
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A tendência no cronograma do projeto é que esta fase tenha um tempo maior
para concepção e desenvolvimento, o quanto maior dependerá diretamente da
maturidade da equipe nos processos BIM.

3.3

Proposta para a identificação e solução de interfaces

No processo tradicional de projetos, o maior esforço do processo está no
projeto executivo, pois é somente nesta fase que grande parte dos problemas de
compatibilização serão encontrados e no qual se dará o maior esforço para
detalhamento das soluções.

Analisando-se a curva de Patrick MacLeomy ilustrada na figura 32, nota-se
que com o BIM a tendência é trazer as consolidações e esforços do projeto para
fases anteriores ao executivo justamente porque através dos modelos
tridimensionais BIM já é possível encontrar e analisar elementos erráticos do
projeto anteriormente à fase executiva, impactando diretamente nos custos de
solução de projeto e evitando custos adicionais na obra.
Figura 32 – Curva de Patrick MacLeomy

Fonte: Adaptado de SMITH (2009)

A curva destacada acima exemplifica bem esta fase do projeto no qual não
existem grandes alterações estruturais no processo.
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O que se altera basicamente é o nível de informação que deverá ser
disponibilizado no modelo BIM de acordo com os usos pré-estabelecidos nas
fases anteriores do projeto.

O processo se altera quando se analisa a forma de troca de informações onde
os modelos são compartilhados entre todos os fornecedores de projeto
semanalmente em horário pré-definido no modelo de coordenação BIM da fase
A.

O sistema de classificação da construção deverá classificar os elementos
através dos códigos das tabelas 3E (Elementos), 4A (Espaços), 4U (Unidades)
e 2C (Componentes) exatamente como descrito no item 3.2.2 Proposta para
desenvolvimento da definição do produto.

O item 3.2.2. Proposta para desenvolvimento da definição do produto
também descreve o processo para a realização da checagem de interferências
nesta etapa do projeto.

Porém, há uma alteração em relação ao processo de checagem de
interferências descrito anteriormente que pode impactar negativamente o
cronograma do projeto caso não seja tomada nenhuma ação corretiva.

O recebimento por parte dos fornecedores de projeto do relatório de
compatibilizações gera um impacto diferente para cada disciplina e na forma
tradicional de revisão de projetos como um todo.

Isto porque no processo tradicional ao realizar uma alteração em uma planta,
corte ou fachada, estas alterações somente se relacionam nos desenhos que os
projetistas estão trabalhando.

Assim, as alterações não são replicadas para todos os elementos que
estiverem interacionados no projeto, ou seja, movendo-se uma janela em uma
planta ela somente alterará a informação naquele desenho específico e não será
replicada para um corte ou fachada, por exemplo.
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Nos softwares de modelagem BIM ao se realizar uma alteração em planta
automaticamente serão realizadas alterações em todos os desenhos aos quais
aquele elemento estiver se relacionando.

Tomando o exemplo da janela sendo alterada em planta, nos softwares de
modelagem BIM esta alteração será replicada automaticamente para a fachada,
corte e qualquer outro desenho que tenha um inter-relacionamento com esta
janela.

Este é um fator de grande valia e benefício para os fornecedores de projetos,
pois há uma garantia de que o projeto como um todo estará sendo alterado.

Isto aumenta a segurança no nível da informação que as partes interessadas
de projeto estão entregando para execução em campo, evitando assim possíveis
problemas na obra por falta de compatibilidade entre as pranchas de projeto.

Contudo, este mesmo benefício de inter-relacionamento de objetos tem um
lado negativo no que diz respeito a alterações.

Pela experiência do autor em atualização de modelos BIM e empresas com
que este já trabalhou em conjunto em fases já de solução de interfaces e de
projeto executivo, existem ocasiões onde dependendo da forma de modelagem
ou categoria de elementos é mais produtivo apagar a modelagem que está
representando o projeto erroneamente e remodelar a partir do zero a nova
solução.

Este problema não é tão forte nas disciplinas de arquitetura e estrutura onde
a parametrização de elementos auxilia no processo de alteração do modelo
mesmo existindo casos onde será mais fácil remodelar do que alterar o que já
está desenvolvido.

Para as disciplinas de instalações este problema é mais grave pois alterações
de inclinação e adaptações nos sistemas já desenvolvidos trazem um retrabalho
de modelagem que dependerá muito da maturidade dos envolvidos no processo
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para mitigar este tempo e custo de adaptação do modelo para a solução
encontrada.

Como resultados da utilização do BIM para construção das definições de
projeto visando a consolidação das soluções do mesmo pode-se adotar os dados
apresentados pelo Metrô-SP ilustradada na figura 33, onde a estação Ponte
Grande utilizou o BIM na construção do projeto básico e a estação Guilherme
não utilizou.
Figura 33 – Número de comentários para projeto básico em BIM no Metrô-SP

Fonte: MAINARDI NETO (2015)

O volume de informações e alterações utilizando modelos BIM em
comparação com o processo tradicional no caso do Metrô-SP foi 535% maior.

Isto se deve ao fato da visualização tridimensional do modelo de projeto em
conjunto com softwares de coordenação de projetos em BIM que realizam a
checagem de interferências possibilitarem encontrar interferências e gerar
questionamentos que antes não eram possíveis devido a limitação dos projetos
em 2D.
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Com o advento do compartilhamento de informações através dos modelos e
a constante análise dos projetos o fluxo no todo ocorre sem interrupções.

Assim as soluções vão se desenhando exatamente como na curva de Patrick
MacLeomy ilustrada na figura 32.
A figura 34 ilustra o fluxo proposto pelo autor para a Fase C – Identificação
e solução de interfaces – nos quais os itens em vermelho são as atividades
propostas que devem ser acrescidas / alteradas em comparação com o processo
tradicional de desenvolvimento de projetos.
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Figura 34 – Proposta para identificação e solução de interfaces

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.4

Proposta para projeto de detalhamento das especialidades
Para que esta fase de projeto tenha um alto grau de otimização é necessário

que todas as soluções definitivas do projeto sejam desenvolvidas antes do
detalhamento das especialidades, assim propõe-se que a terceira checagem de
interferências seja realizada antes da fase de detalhamento das especialidades.

Após a realização e adequação dos projetos segundo a terceira rodada de
checagem de interferências e o modelo BIM sendo aprovado é que o projeto
poderá seguir para a fase detalhamento, caso contrário o ideal é que o processo
como um todo espere a adequação de todos os projetos e modelos
tridimensionais para seguir adiante e evitar retrabalhos futuros.

Ao final do processo de detalhamento haverá outra checagem de
interferências somente para verificação final do modelo antes dele seguir
atividades finais do projeto.

Existem outras atividades que englobam o detalhamento das especialidades
que podem dar um grande salto de qualidade utilizando-se dos modelos BIM.
Um grande exemplo é a forma de representação de pranchas de execução de
obra. Isto é melhor detalhado no item 3.4.1 Detalhamento de especialidades.

O planejamento da obra pode obter uma melhora significativa de visualização
das atividades através da união do cronograma de obra com o modelo
tridimensional, isto é melhor descrito no item 3.4.2 Planejamento 4D. Os
softwares

de

modelagem

BIM

possuem

capacidades

de

quantificar

automaticamente os elementos construtivos o que pode auxiliar muito no
orçamento, isto é melhor detalhado no item 3.4.3 Levantamento e quantitativos
e orçamento.
A figura 35 ilustra o fluxo proposto pelo autor para a Fase D – Identificação
e solução de interfaces – nos quais os itens em vermelhos são as atividades
propostas que devem ser acrescidas / alteradas em comparação com o processo
tradicional de desenvolvimento de projetos.

Figura 35 – Proposta para detalhamento das especialidades

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.4.1 Detalhamento de especialidades

Após aprovação dos modelos por parte do responsável pela coordenação
dos projetos e do BIM, se dará início a fase de detalhamento das especialidades.

Existem uma série de normativas da ABNT quanto a representação de
projetos, algumas das normas mais utilizadas estão descritas abaixo:


NBR 6492: Representação de projetos de arquitetura, 1994;



NBR 7191: Execução de desenhos para obras de concreto simples ou
armado, 1982;



NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e
execução, 1999;



NBR 8196: Desenho técnico – Emprego de escalas, 1999.



NBR 8403: Aplicação de linhas em desenhos – Tipos de linhas –
Largura das linhas, 1984.



NBR 10068: Folha de desenho layout e dimensões, 1987.



NBR 10126: Cotagem em desenho técnico, 1987;



NBR 10582: Apresentação da folha para desenho técnico, 1988;



NBR 12298: Representação de corte por meio de hachuras em
desenho técnico, 1995;



NRB 13272: Desenho técnico – Elaboração das listas de itens, 1999;

O detalhamento de projetos em BIM pode evoluir de pranchas em duas
dimensões com uma série de informações que muitas vezes dificultam a leitura
dos operários na obra para pranchas de três dimensões.

As normas tradicionais de detalhamento e representação de projetos da
ABNT acabam não considerando as possibilidades que os modelos
tridimensionais podem trazer.

Isto ocorre muito porque são normas que datam dos anos 1980 e 1990,
quando a tecnologia para representação de projetos era em duas dimensões.
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O ideal é que com o advento da tecnologia as normas da ABNT sejam
atualizadas para normatizarem padrões de representação gráfica para projetos
em BIM.

Claro que deve existir a preocupação com a mão de obra em campo que
pode ter dificuldades para manusear a tecnologia.

Por este motivo é muito difícil haver a quebra total das entregas de projeto
nas quais abandonam-se as pranchas de projetos e realiza-se as entregas de
projetos somente através de modelos tridimensionais.

Neste caso, o autor acredita que por um longo tempo ainda será necessário
haver as pranchas de execução para que a nossa mão de obra possa executar
os projetos.

Este é um cenário que deve demorar a evoluir se as universidades e as
construtoras não investirem em treinamento e capacitação dos trabalhadores no
campo.

É nesta fase de projeto com a consequente evolução do modelo para as
definições finais dos elementos que serão executados em campo que os
fornecedores de projeto deverão classificar os componentes do modelo BIM.

Porém, não mais com as tabelas de elementos genéricos (3E) e
industrializados (2C) do sistema de classificação da construção, e sim deverão
classificar os elementos através dos códigos da tabela 3R (Resultados da
construção) além das tabelas 4A (Espaços) e 4U (Unidades).

Com estas definições e evolução dos modelos para detalhamento executivo
será realizado uma última rodada de interferências com a participação de todas
as partes interessadas para validar os modelos e garantir que o projeto esteja
totalmente compatibilizado.
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Para exemplificar o que pode vir a ser um modelo BIM para esta fase de
projeto, as figuras 36, 37 e 38 o resultado final da modelagem do estudo de caso
A.
Figura 36 – Estudo de caso A: Projeto executivo em BIM – parte 1

Fonte: QUATTROD (2015)
Figura 37 – Estudo de caso A: Projeto executivo em BIM – parte 2

Fonte: print da tela de modelo BIM desenvolvido pela quattroD (2015)
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Figura 38 – Estudo de caso A: Projeto executivo em BIM – parte 3

Fonte: print da tela de modelo BIM desenvolvido pela quattroD (2015)

3.4.2 Planejamento 4D

Com os modelos BIM compatibilizados e aprovados pela coordenação de
projetos o empreendedor poderá realizar estudos para entender qual a melhor
forma de execução da obra com o construtor.

Para tanto, o modelo BIM nas mãos do empreendedor precisará ser editado
para ter preenchido nos elementos três parâmetros, a saber:


EAP: informação de identificação de qual linha da EAP da obra o
elemento pertence. Esta informação deve ser cadastrada em um
parâmetro do tipo instância pelo empreendedor / construtor;



Tag: informação de identificação do elemento segundo a disciplina,
Ex: P1 (para pilar), V01 (para viga), L01 (para laje), etc.; esta
informação também deve ser cadastrada em um parâmetro do tipo
instância e é de responsabilidade dos fornecedores de projeto a sua
inserção nos elementos do modelo BIM;
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Zona: informação de identificação da zona (setor) de obra
considerando o plano de ataque da mesma, Ex.: Zona 01, Zona 02,
etc. Esta informação deve ser cadastrada em um parâmetro do tipo
instancia pelo empreendedor / construtor;

Com estas informações inseridas no modelo será possível o empreendedor /
construtor realizar análises vídeo-sequenciais da obra estudando a melhor forma
de execução da mesma.

Alguns estudos que podem ser observados através deste método são:
escavação

e

execução

de

fundações;

concretagem

da

estrutura;

sequenciamento construtivo de elementos pré-fabricados; execução de
instalações prediais, etc.

Para desenvolver este estudo o empreendedor / construtor deverá realizar a
integração entre a EAP de obra e o modelo BIM dentro de um software de
coordenação de projetos utilizando as informações acima citadas.

Esta integração é feita através da inserção do código da linha da EAP no
modelo BIM através do parâmetro EAP e a criação de uma regra no software de
coordenação BIM que irá inter-relacionar esta informação do parâmetro da linha
da EAP do modelo com a linha da EAP em si que se encontra em um cronograma
realizado em um software especifico para desenvolvimento de cronogramas.

As informações de Tag e Zona auxiliam os tomadores de decisão a identificar
quais são os elementos no modelo que estão sendo construídos e a dividir o
modelo conforme o planejamento de execução da obra.

A figura 39 ilustra o vídeo sequenciamento 4D do estudo de caso A, contudo
neste caso houve uma grande carga de edição de vídeo por trás para melhorar
a apresentação do empreendimento.
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Figura 39 – Sequenciamento 4D

Fonte: print da tela de planejamento 4D desenvolvido pela quattroD (2015)

103
3.4.3 Levantamento de quantitativos e orçamento

Os modelos BIM contêm todo um relacionamento de informações a respeito
dos quantitativos de materiais em cada elemento.

Isto ocasiona uma vantagem sem precedentes sobre o processo tradicional
no que diz respeito ao tempo para ser realizado um levantamento de
quantitativos dos mais diversos tipos.

Contudo, é preciso evidenciar que os quantitativos gerados por softwares BIM
não apresentam as regras de cálculo presentes no nosso mercado para
realização de orçamentos.

Os quantitativos são exatos, ou seja, aquilo que o software enxerga como
modelagem será entregue como valor de quantitativo, por exemplo: uma parede
que possui uma janela terá o quantitativo exato de material da parede sem a
janela, não terá nenhum tipo de cálculo para faixa ou pano.

Quantitativos de objetos que não tenham regra de cálculo e geralmente são
realizados por unidade como janelas e portas não há nenhuma necessidade de
preocupação, os softwares são extremamente confiáveis neste quesito.

O problema reside justamente nos elementos de materiais de parede, para
esses elementos é necessário haver uma validação no primeiro projeto que for
executado para entender a melhor forma de trabalho com estes elementos.

A partir desta definição os próximos projetos entram no ciclo de levantamento
de quantitativos sem maiores preocupações.

A grande dificuldade neste caso é a grande diferença que existe nas regras
de cálculos mesmo entre pessoas do mesmo departamento de uma empresa.
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É muito difícil haver uma padronização nas formas de extração destas
informações mesmo porque entre empresas, cidades e estados existem
diferenças nas formas com que os fornecedores na obra irão cobrar pelo serviço.

Quanto ao orçamento é importante frisar que os softwares BIM não o realizam
automaticamente, eles apenas fornecem base de quantitativos para que os
orçamentistas possam realizar o seu trabalho com uma maior confiabilidade e
estes ainda assim precisarão realizar o levantamento de alguns elementos não
modeláveis como fôrmas, andaimes, destocas e etc.

Nas tabelas 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 retirados a partir do estudo de caso A
são demonstrados os itens modeláveis passiveis de quantificação através dos
softwares BIM.
Tabela 9 – Estudo de caso A: Elementos de infraestrutura passíveis de modelagem

Infraestrutura
Limpeza e acerto do terreno

Hélice Contínua

Cortinas (Perfis e Prancheamento)

Estaca Escavada

Cortinas (Prancheamento)

Estaca Strauss

Cortinas (Perfis)

Perfil Metálico

Parede Diafragma

Blocos

Muros de Arrimo

Baldrames

Drenagem Superficial

Estrutura

Tirantes

Pilares

Escada Hidráulica

Lajes

Drenagem Profunda

Vigas

Execução do Poço de Recalque

Escadas

Drenagem Horizontal Profunda (DHP)

Junta de Dilatação

Solo Grampeado

Capeamento

Grampos (Solo Grampeado)

Piso de Concreto

Fundações

Passarela Metálica

Tubulões

Capitel

Sapatas
Fonte: QUATTROD (2015)
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Tabela 10 – Estudo de caso A: Elementos de arquitetura passíveis de modelagem

Arquitetura
Alvenaria Blocos de Concreto ou

Tratamento Térmico

Cerâmico

Sanca

Drywall

Contrapiso acústico

Luminárias

Pórtico do Elevador

Cubas

Piso Cimentado

Tanques

Tratamento de Frisos

Bidês

Piso

Mictórios

Rodapé

Lavatórios

Telhado

Banheiras

Bancadas

Bebedouros

Forro de Gesso Acartonado

Metais

Pintura de Faixas de Garagem

Acessórios Sanitários

Tabicas

Bacias Sanitárias

Fechamento Vertical de Forro

Gradil / Guarda Corpo

Demarcação de Vagas

Corrimão

Carenagens

Esquadrias/ Caixilhos

Soleiras, Capas/Peitoris e

Alçapão

Baguetes/Bits

Portão

Base para Mola

Escada Marinheiro

Fechamento em Tela

Grelha

Caixa do Elevador

Tampão

Vidro

Veneziana (VP)

Rufos

Caiação

Divisórias

Revestimentos de Parede

Arquibancada

Contrapiso

Impermeabilização

Revestimento Fonoabsorvente
Fonte: QUATTROD (2015)
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Tabela 11 – Estudo de caso A: Elementos de paisagismo passíveis de modelagem

Paisagismo
Mobiliários e equipamentos de

Degrau

paisagismo

Calçada
Borda Piscina

Tentos

Passa Documentos

Grama Sintética e Grama Natural

Cancela

Alambrado

Elementos Vazados

Pergolado

Paisagismo

Brinquedos
Fonte: QUATTROD (2015)

Tabela 12 – Estudo de caso A: Elementos de elétrica passíveis de modelagem

Elétrica
Caixinhas

Barreira de Contenção de Óleo

Barramento Blindado

Eletrocalhas

Conexões de Barramento Blindado

Conexões de Eletrocalhas

Gerador

Forno Gerador de Calor

Eletrodutos e Conexões

Rack

Quadros de Luz e Força, Caixas

Câmara Transformadora

Padrão
Fonte: QUATTROD (2015)
Tabela 13 – Estudo de caso A: Elementos de hidráulica passíveis de modelagem

Hidráulica
Tanque de Acumulação

Pintura em Tubulações

Trocadores de Calor

Aquecedor / regulador de pressão

Bombas de Recirculação

Gerador de Vapor

Bombas de Recalque

Isolamento de Tubulações

Tubulações

Estação de Governo

Conexões

Sprinklers / Chuveiro Automático

Registros

Caixa de Hidrante e Extintores

Pé de Coluna

Mangueira de Combate a Incêndio

Poço de Recalque de Esgoto

Sinalização de Hidrantes e Extintores

Dispositivos de Piscina

Bombas de Incêndio

Caixa de Inspeção de PVC / Pré-

Reservatório

Moldada de Concreto

Caixa de Retardo
Fonte: QUATTROD (2015)
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Tabela 14 – Estudo de caso A: Elementos de infraestrutura passíveis de modelagem

Climatização
Conexões

Proteção de Dutos e Tubos

Equipamentos Mecânicos

Rede Frigorígena

Painéis de Comando

Caixa de Passagem

Grelha

Filtro Metálico
Fonte: QUATTROD (2015)

Tabela 15 – Estudo de caso A: Elementos de instalações especiais passíveis de modelagem

Instalações Especiais
SPDA

Telefone

Centrais

Quadros de Voz, Dados e Imagem

Cerca Elétrica

Detecção e Alarme de Incêndio

Câmera CFTV

Detector de Fumaça

Monitoramento por Sensor

Painel Sinótico

Antena Coletiva

Botoeira de Alarme

Interfone
Fonte: QUATTROD (2015)

As tabelas 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 mostram elementos necessários para
construção de edificações residenciais e comerciais, podem existir elementos
que não constam nas tabelas por serem de outras formas e funções de
edificações.

Porém, considerando os elementos mais importantes para um orçamento
todos estão listados. A figura 40 ilustra um quantitativo extraído dos softwares
BIM do estudo de caso A.
Figura 40 – Estudo de caso A: Tabelas de quantitativos BIM

Fonte: print da tela de quantitativo BIM desenvolvido pela quattroD (2015)
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3.4.4 Compatibilização de projetos

Para compatibilização de projetos é interessante comparar o mesmo projeto
sendo compatibilização no processo tradicional e o processo de verificação de
interferências possível no processo BIM.

O estudo de caso A foi um projeto desenvolvido no processo tradicional em
duas dimensões e após a entrega pelas partes interessadas de projeto ao
empreendedor este contratou uma empresa para realizar a modelagem dos
projetos.

Desta forma foi possível realizar a comparação entre o processo tradicional
e o processo BIM de compatibilização.

As tabelas 16, 17, 18, 19 e 20 apresentam o número de interferências
encontrados no processo em BIM após a adequação dos projetos pelos
projetistas com o relatório de compatibilização emitido no processo tradicional,
ou seja, na teoria o projeto já estava totalmente compatibilizado.
Tabela 16 – Estudo de caso A: Interferências no condomínio A
Condomínio A
Térreo
Garagem 1
Nº de
Nº de
Tipo de Interferência
Interferências

Interferências

Eletrocalhas colidindo com Pilares
3
10
Eletrocalhas colidindo com Vigas
0
203
Tubulação de esgoto colidindo com
0
20
Tubulação
de
esgoto
colidindo
com
0
119
Pilares
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Vigas
Tabela 17 – Estudo de caso A: Interferências no condomínio B
Condomínio B
Térreo
Garagem 1
Tipo de Interferência
Nº de
Nº de
Interferências
Interferências
Eletrocalhas colidindo com Pilares
44
2
Eletrocalhas colidindo com Vigas
27
152
Eletrodutos e caixinhas colidindo com
47
9
Caixilhos
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Garagem 2
Nº de
Interferências
8
102
0
30

Garagem 2
Nº de
Interferências
0
48
0
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Tabela 18 – Estudo de caso A: Interferências no condomínio C
Condomínio C
Térreo
Garagem 1
Garagem 2
Tipo de Interferência
Nº de
Nº de
Nº de
Interferências
Interferências
Interferências
Eletrocalhas colidindo com
20
23
15
Pilares
Eletrocalhas
colidindo com
26
0
104
Vigas
Tubulação
de esgoto
0
148
0
colidindo com Pilares
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Garagem 3
Nº de
Interferências
11
65
4

Tabela 19 – Estudo de caso A: Interferências nas torres 1, 2, 3, 6, 7 e 8
Torre tipologia 3 quatros - Torre 1 / 2 / 3 / 6 / 7 / 8
Tipo
Cobertura
Tipo de Interferência
Nº de
Nº de
Interferências
Interferências
Tubulação de esgoto colidindo com quadro elétrico
7
0
Eletrocalhas colidindo com Pilares
2
2
Eletrocalhas colidindo com Vigas
111
26
Tubulação de gás colidindo com Vigas
1
0
Tubulação de esgoto colidindo com Vigas
24
0
Tubulação de água fria colidindo com Vigas
8
6
Tubulação de água quente colidindo com Vigas
4
0
Duto de ar condicionado colidindo com Vigas
53
0
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Tabela 20 – Estudo de caso A: Interferências nas torres 4 e 5
Torre tipologia 4 quatros - Torre 4 e 5
Tipo
Cobertura
Tipo de Interferência
Nº de
Nº de
Interferências
Interferências
Eletrocalhas colidindo com Pilares
20
2
Eletrocalhas colidindo com Vigas
169
33
Tubulação de gás colidindo com Pilares
4
0
Tubulação de esgoto colidindo com Pilares
9
16
Tubulação de esgoto colidindo com Vigas
93
0
Tubulação de água fria colidindo com Pilares
12
3
Tubulação de água fria colidindo com Vigas
33
14
Tubulação de água quente colidindo com Vigas
13
0
Duto de ar condicionado colidindo com Pilares
3
0
0
Duto de ar condicionado colidindo com Vigas
40
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Somando-se todas as interferências encontradas em todos os pavimentos do
projeto tem-se o número final de 1948 itens encontrados no processo de
compatibilização em BIM que não forem encontradas no processo tradicional.

Caso o processo em BIM não tivesse sido empregado todas estas
interferências teriam sido encontradas no campo. Isto considerando-se a
execução de um único pavimento tipo de cada tipologia.

110
Estas interferências sendo encontradas somente no processo de execução
da obra são de difícil cálculo financeiro.

Porém pode-se elaborar uma metodologia para realização deste cálculo se
baseando em todas as tarefas que deveriam ser executadas na obra e no
escritório para completa solução do problema.

Como demonstrado nas tabelas 16, 17, 18, 19 e 20 podem existir vários tipos
de interferência e cada tipo deve ter um procedimento e uma ação para sua
solução, não há uma regra geral que pode ser aplicada a todos os tipos de
interferência.

No caso, para efeito deste trabalho, será realizada uma simulação para a
solução de uma interferência física entre um elemento de sistema predial
(elétrica, hidráulica e ar condicionado) e um elemento estrutural.

A seguir, a tabela 21 apresenta as ações necessárias para correção deste
exemplo de interferência física no campo e no escritório.
Tabela 21 – Interferências no processo tradicional vs processo BIM
Ações para soluções de interferências físicas de elementos de sistemas prediais e
elementos estruturais
Escritório

Obra

Obra identifica se é falha de projeto ou

Demarcação de furação na estrutura

execução
Comunicação com as partes interessadas

Fornecimento de ponto de água e tomada

Análise e solução da interferência

Execução de furação de elementos
estruturais

Revisão dos projetos de sistemas prediais

Acompanhamento de furação

Revisão dos projetos de estrutura (furação)

Custo de energia para equipamento de
furação

Custo de publicação das não conformidades

Material desperdiçado

Acompanhamento dos serviços executados

Análise da qualidade dos serviços
executados

Processo de aditamento de contrato e

Limpeza do local

suprimentos
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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As atividades envolvidas na tabela 21 serão calculadas tomando como base
as tabelas de composições de preços para orçamentos – TCPO base São Paulo
2015/12 (PINI, 2016) conforme tabelas 22 e 23 e a hora padrão calculado a partir
dos salários recomendados pelo CREA / CAU para os profissionais de
arquitetura e engenharia conforme tabela 24.
Tabela 22 – Custo de escritório para solução de interferência
Custo de escritório para solução de interferência
Atividade
Obra identifica se é falha de projeto ou
execução
Comunicação com as partes interessadas

Qtde horas

Custo Hora

Custo Final

16

R$

90,76

R$

1.452,16

2

R$

64,00

R$

128,01

Análise e solução da interferência

4

R$

64,00

R$

256,02

Revisão dos projetos de sistemas prediais

8

R$

23,89

R$

191,11

Revisão dos projetos de estrutura (furação)

8

R$

64,00

R$

512,03

Custo de publicação das não conformidades

0,2

R$

64,00

R$

12,80

Acompanhamento dos serviços executados
Processo de aditamento de contrato e
suprimentos

1

R$

64,00

R$

64,00

2

R$

64,00

R$

128,01

Total

R$ 2.744,14

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Tabela 23 – Custo da obra para solução de interferência
Código TCPO
05.008.000122.SER

-

05.009.000034.SER

-

05.004.000070.SER

05.008.000158.SER

Custo da obra para solução de interferência
Preço
Preço
Atividade
Unidade
Material
M.O.
Definição e demarcação da área
de
reparo
de
estruturas,
Un.
R$ 0,00
R$ 0,56
utilizando disco de corte
Fornecimento de ponto de água
e tomada em obra por
Hora
R$ 0,00
R$ 26,76
encarregado
Furo em concreto com coroas
diamantadas,
utilizando
Un.
R$ 0,00
R$ 0,00
perfuratriz elétrica, profundidade
40 cm, Ø 2 a 2 1/4"
Acompanhamento de furação
Hora
R$ 0,00
R$ 26,76
por encarregado na obra
Custo
de
energia
para
kw/h
R$ 0,00
R$ 0,00
equipamento de furação
Concreto leve, com agregado de
argila expandida, controle "A",
consistência para vibração,
m³
R$ 584,88
R$ 0,00
diâmetro do agregado 22 mm,
fck 25 MPa (Desperdício furo
20x30x20cm = 0,012m³)
Análise
por
parte
de
encarregado da qualidade dos
hora
R$ 0,00
R$ 26,76
serviços executados (5 minutos)
Limpeza do substrato com
m²
R$ 4,25
R$ 0,62
aplicação de jato de água fria

Preço Outros

Preço
Total

R$ 2,98

R$ 3,54

R$ 0,00

R$ 26,76

R$ 115,13

R$ 115,13

R$ 0,00

R$ 26,76

R$ 1,41 / 0,1

R$ 0,14

R$ 0,00

R$ 7,01

R$ 0,00

R$ 2,67

R$ 1,33

R$ 6,20

Total

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

R$ 188,21
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Tabela 24 – Interferências no processo tradicional vs processo BIM
Engenheiro
Salário

R$

6.698,00

Encarregado
R$ 2.800,00

Arquiteto
R$

6.698,00

Encargos

68,18%

68,18%

68,18%

Custo total
Homem Hora
(176h mês)

R$ 11.264,70

R$ 4.709,04

R$ 11.264,70

R$ 64,00

R$ 26,76

R$ 64,00

Projetistas
R$

2.500,00
68,18%

R$

4.204,50
R$ 23,88

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Somando-se os totais apresentados nas tabelas 22, 23 e 24 tem-se o valor
de R$ 2.932,35 por interferência física de um elemento de sistemas prediais com
um elemento estrutural.

Analisando-se as tabelas 16, 17, 18, 19 e 20 e somando-se todos os
elementos que incluem as características de interferências de elementos de
sistemas prediais com elementos estruturais, seriam 1892 interferências
passíveis de multiplicação pelo valor apresentado como resultado da soma das
tabelas 22, 23 e 24.

Desta forma, caso todas as interferências apontadas tivessem sido
executadas no campo seriam gastos com aditivos de contrato R$ 5.548.006,20.

É claro que os cálculos aqui apresentados desconsideram diversos fatores
como regionalismos, negociações, revisão dos projetos de estrutura e sistemas
prediais ao primeiro sinal de identificação dos problemas de projeto entre outros
fatores que podem elevar ou diminuir os valores apresentados.

As horas gastas por cada profissional na solução da interferência também
pode variar de acordo com o grau de experiência dos mesmos no processo de
construção de uma obra.

O objetivo deste estudo é o de demonstrar o grande impacto financeiro que
uma falha de projeto pode causar na obra caso não seja bem compatibilizado.
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Isto aliado ao fato de que no processo BIM foi possível encontrar um número
muito maior de interferências traz como comprovação de que o processo com
esta tecnologia é extremamente eficiente para esta tarefa.

Esta lógica de trabalho pode ser replicada para qualquer caso de interferência
caso um investidor queira saber quanto os problemas de obra consomem de
seus recursos por falta de planejamento e devida compatibilização.

As figuras 41 a 49 são exemplos de cada uma das situações descritas nas
tabelas 16, 17, 18, 19 e 20 extraídas do estudo de caso A.
Figura 41 – Estudo de caso A: Eletrocalhas colidindo com Pilares

Fonte: print da tela de interferência encontrada pela quattroD (2015)
Figura 42 – Estudo de caso A: Eletrocalhas colidindo com Vigas

Fonte: print da tela de interferência encontrada pela quattroD (2015)
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Figura 43 – Estudo de caso A: Tubulação de esgoto colidindo com Pilares

Fonte: print da tela de interferência encontrada pela quattroD (2015)
Figura 44 – Estudo de caso A: Tubulação de esgoto colidindo com Vigas

Fonte: print da tela de interferência encontrada pela quattroD (2015)
Figura 45 – Estudo de caso A: Eletrodutos e caixinhas colidindo com Caixilhos

Fonte: print da tela de interferência encontrada pela quattroD (2015)
Figura 46 – Estudo de caso A: Tubulação de esgoto colidindo com quadro elétrico

Fonte: print da tela de interferência encontrada pela quattroD (2015)
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Figura 47 – Estudo de caso A: Tubulação de água fria colidindo com viga

Fonte: print da tela de interferência encontrada pela quattroD (2015)
Figura 48 – Estudo de caso A: Duto de ar condicionado colidindo com viga

Fonte: print da tela de interferência encontrada pela quattroD (2015)
Figura 49 – Estudo de caso A: Duto de ar condicionado colidindo com viga

Fonte: print da tela de interferência encontrada pela quattroD (2015)

3.5

Proposta para pós-entrega do projeto (execução da obra)

Após a fase de detalhamento das especialidades e início da obra os modelos
BIM podem ter grande valia para o campo, pois é para esta fase do ciclo do
empreendimento que todo o esforço de modelagem e checagem de
interferências foi realizado.
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3.5.1 Modelo BIM na obra / controle de obra

A utilização do modelo BIM no campo dependerá da infraestrutura oferecida
pelo TI do empreendedor / construtor para a obra.

A disponibilização de dispositivos móveis e hardware capaz de manipular os
modelos BIM serão necessários, pois diferentemente do processo tradicional
onde basta imprimir uma coletânea de pranchas de projeto em papel, os modelos
BIM não podem ser operados sem um computador.

Os modelos BIM podem ser utilizados na obra para mostrar aos executores
detalhes tridimensionais que nas pranchas de projeto não estão claras e podem
ser utilizados como modelos para controle da execução dos elementos em
campo.

Isto é feito através da atualização semanal dos cronogramas de obra e sua
integração com os modelos BIM, desta forma é possível que os empreendedores
/ construtores possam saber se a obra está adiantada ou atrasada em relação
ao cronograma original.

3.5.2 Varredura a laser / checagem de projeto e execução

Um uso mais palpável do modelo BIM na obra é a união do mesmo com as
tecnologias de varredura a laser para comparação entre o que foi projetado
através do modelo e o que foi executado em campo.

Para realizar esta atividade no campo será preciso ter o equipamento de
varredura a laser sempre acompanhado de apoio topográfico para que após o
registro da nuvem de pontos esta possa ser posicionada corretamente no modelo
BIM.

Para fazer a comparação entre o que foi projetado através do modelo BIM e
o campo será preciso varrer a laser os elementos na obra, gerar a nuvem de
pontos e posicionar esta nuvem no modelo BIM.
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Realizando estas tarefas, através do Autodesk Point Layout é possível
realizar um comparativo através de uma mancha de calor apontando quais são
os itens que estão em perfeita execução ou prumo com o modelo BIM e quais
elementos no campo foram mal executados.

Importante salientar que para esta atividade é necessário haver um
sincronismo com o planejamento da obra para que não haja objetos, andaimes
e outros equipamentos de obra no local da varredura a laser, pois estes
elementos atrapalham o processo de captura da realidade gerando um registro
de dados que compromete o processo de comparação.
Figura 50 – Comparativo entre executado e projetado

Fonte: AUTODESK (2015)

3.5.3 Controle da obra

O controle da obra utilizando a tecnologia BIM deve ser realizado através do
acompanhamento semanal do cronograma de obra e visualização do planejado
versus realizado através de softwares de coordenação de modelos BIM.

Com a captura no campo dos elementos que já foram realizados o controle
ocorre da mesma forma que a realização dos estudos de planejamento 4D
descritos na fase D – detalhamento das especialidades.

Este acompanhamento semanal da obra pode ser feito através do processo
tradicional em papel ou via dispositivos móveis aliados a tecnologias de controle
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de obra que surgiram no mercado nos últimos anos que visam a automatização
de sistemas de controle do que já foi executado.

Abaixo uma sequência comparativa do que foi planejado em um software de
coordenação BIM e o que foi efetivamente executado.

Cada item planejado no processo pode ser controlado para comparação entre
o modelo virtual e a construção, conforme ilustram as figuras 51 e 52.
Figura 51 – Planejamento de obra virtual vs execução – parte 1

Fonte: AUTODESK (2015)
Figura 52 – Planejamento de obra virtual vs execução – parte 2

Fonte: AUTODESK (2015)
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Como resultado deste acompanhamento entre o que foi planejado e o
realizado tem-se o dados de uma grande construtora do setor imobiliário no
estado de São Paulo-SP, onde através da utilização do modelo BIM para
realização de orçamento e planejamento de seus projetos esta construtora
conquistou os indíces de controle e planejamento de obras com auxilio do BIM
demonstrados pela tabela 25..
Tabela 25 – Resultados da utilização do BIM para planejamento e controle de obras
Resultados alcançados pela CCDI com adoção do BIM para controle e planejamento de obras
1

2

3

Antecipação de problemas de projeto pela equipe de obra, que participa também da discussão das
soluções;
Atingimento de mais de 90% de aderência aos padrões de qualidade definidos e regularmente
auditados;
Certificação da empresa nas normas de referência internacionais de qualidade (ISO 9001), meio
ambiente (ISO 14001) e saúde e segurança (OHSAS 18001);

4

Aumento de 16% do tempo disponível da equipe da obra para o campo;

5

Redução de consumo de papel equivalente a 1 árvore por torre;

6

Assertividade de 96% entre prazos previstos e realizados em 2015;

7

Assertividade de 98% entre custos previstos e realizados em 2015;

8

Projeção final de antecipação de prazo e redução de custo nas obras que estão utilizando a
metodologia

Fonte: CCDI (2015)

A figura 53 ilustra o fluxo proposto pelo autor para a Fase E – Pós-entrega
do projeto (execução da obra) – nos quais os itens em vermelhos são as
atividades propostas que devem ser acrescidas / alteradas em comparação com
o processo tradicional de desenvolvimento de projetos.
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Figura 53 – Proposta para pós entrega do projeto em BIM

Fonte: Elaborador pelo autor (2015)
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3.6

Proposição para pós-entrega da obra

Na teoria, havendo-se as quatro rodadas de checagem de interferências nas
fases B, C e D propostas neste trabalho, todos os problemas de interferências
estariam sanados e não haveria o que atualizar nos modelos BIM.

Porém isto é muito difícil de ocorrer pois erros e adequações em campo
sempre irão acontecer por mais que haja planejamento e tudo siga à risca o
planejado das fases anteriores de obra.

Isto ocorre porque no campo ocorrem erros de execução causados pelo baixo
conhecimento

das

técnicas

construtivas,

desatenção,

contratempos

meteorológicos entre outros fatores que dificultam o trabalho dos executores e
que levam ao registro das não conformidades de obra.

Desta forma o as-built no pós-entrega da obra pode seguir o processo
tradicional onde existe a atualização das bases de projeto de acordo com o que
está sendo executado no campo.

No caso do BIM, as pranchas de projeto estão registradas dentro dos próprios
modelos e as alterações nas geometrias tridimensionais irão automaticamente
refletir nas documentações, havendo a necessidade somente de ajustar as
informações nas plantas caso seja algo muito diferente do que foi informado.

A tecnologia de laser scaner pode ser utilizada como forma de se ter o registro
daquilo que foi executado em campo, porém assim como a checagem do que foi
executado com o que foi modelado nas fases de projeto é necessário haver uma
sinergia entre os setores de planejamento e os responsáveis pelo escaneamento
a laser para que não haja objetos no campo que interfiram na captura da
realidade.

Sendo assim, não necessariamente seria obrigatório a atualização dos
modelos BIM conforme o andamento, seria possível registrar o que está sendo
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executado e guardar estes registros para quando e tão somente alguma
consulta.

Desta forma no futuro havendo algum problema bastaria a empresa que está
gerenciando a manutenção da edificação resgatar estes registros para que se
possa tomar a atitude cabível.

Este trabalho não entrará no mérito da utilização do modelo BIM para
operação e manutenção da edificação, porém ele aponta que há a possibilidade
de realizar o link entre os modelos BIM e softwares CAFM (Computer Aided
Facility Management).
A figura 54 ilustra o fluxo proposto pelo autor para a Fase F – Pós-entrega
da obra – nos quais os itens em vermelhos são as atividades que propostas que
devem ser acrescidas / alteradas em comparação com o processo tradicional de
desenvolvimento de projetos.
Figura 54 – Proposta para pós entrega do projeto em BIM

Fonte: Elaborador pelo autor (2015)
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4

ANÁLISE DE RESULTADOS

A experiência empregada na proposta de alteração do processo tradicional
para sua adaptação ao BIM apresenta dados que ajudam a construir um cenário
para que investidores tenham mais segurança para adotar o BIM em suas
empresas e processos.

As tabelas 26 a 31 apresentam um descritivo dos problemas e benefícios
apontados nas propostas do autor.
Tabela 26 – Resumo de resultado comparativos para Fase A – Concepção do Produto
Fase A – Concepção do

Benefícios

Problemas / Constatações

Produto
- Possibilidade de estudos de

- Dependências de contratação de

movimentação de terra já com

levantamento planialtimétrico

valores de corte e aterro sendo

georeferenciado;

extraídos automaticamente dos

- Dependência de geração de

softwares de modelagem BIM;

arquivo de topografia com todas

- Melhor entendimento da

as curvas de nível com

topografia do terreno

informação do eixo Z;

Topografia – ver item 3.1.1 deste

possibilitando encontrar a melhor

- Necessita de revisão do

trabalho

solução arquitetônica e de

processo tradicional para ser uma

engenharia;

das primeiras ações a serem
realizadas antes de iniciar os
estudos arquitetônicos;
- Necessita de procedimento
próprio para correta utilização das
informações levantadas no
campo;

- Entrega de material com mais

- Esforço para customização dos

informações para melhor embasar

templates e conteúdo;

a decisão de investimento;

- Nível de maturidade dos

- Com mais informações

profissionais envolvidos no

Viabilidade – ver itens 3.1.2 e

disponíveis em um processo

processo de análise dos

3.1.3 deste trabalho

automatizado é possível realizar

resultados apresentados pelos

melhores estudos para que se

softwares de modelagem BIM

possa encontrar a melhor solução

deve ser compatível com a tarefa

de arquitetura e engenharia;

para que se possa extrair a
melhor solução possível;

- Possibilidade de verificação do

- Necessita de muito mais pontos

Estrutura e fundações – ver item

dimensionamento das fundações

de sondagem para criação de

3.1.4 deste trabalho

em estágio preliminares;

camadas do solo, se no processo
tradicional extrai-se entre 3 a 6
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pontos, no processo em BIM será
necessário no mínimo 20;

Modelo de coordenação – ver
item 3.1.5 deste trabalho

- Empreendedor sabe exatamente

- Tempo e esforço para

o que deve solicitar para seus

construção do caderno de

fornecedores de projeto;

diretrizes de modelagem é

- Todas as partes interessadas de

grande;

projetos compartilham da mesma

- O arquiteto possui grande

coordenada de projeto, facilitando

responsabilidade neste processo

assim a coordenação dos

pois ele é quem deve gerar os

modelos BIM e sua futura

modelos de coordenação BIM

compatibilização;

importando o levantamento
planialtimétrico georeferenciado
em um arquivo que será
compartilhado por todas as partes
interessadas de projeto;

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Tabela 27 – Resumo de resultado comparativos para Fase B – Definição do Produto
Fase B – Definição do Produto

Benefícios

Contratação de projetistas – ver

Problemas / Constatações

- Volume de informações entregue

- A nova forma de pagamento

pelos projetistas é muito maior;

pode gerar problemas de
adaptações tanto pela parte do

item 3.2.1 deste trabalho

empreendedor quanto pelos
fornecedores de projetos;

Compartilhamento de modelos
– ver item 3.2.2 deste trabalho

- Melhor controle do fluxo do

- Conexão de internet pode ser

projeto e continuidade do

um entrave caso não seja de boa

processo;

qualidade;

- Visualização de todas as

- O tempo de projeto durante as

soluções de projeto por todas as

definições das soluções deve ser

partes interessadas no processo

adequado para o volume de

de forma continua reduzindo o

informações que serão

impacto e tempo desprendido nas

compartilhadas constantemente

rodadas de compatibilização;

no processo, ou seja, o tempo de
projeto nesta fase é maior que o
tempo no processo tradicional;

- Através da visualização

- Modelos devem contar com um

tridimensional das soluções de

nível de informação compatível

projeto será encontrado um

com a necessidade do uso de

número muito maior de

checagem de interferências;

Desenvolvimento do produto e

interferências;

- Maturidade nos processos BIM

checagem de Interferências –

- Facilidade para documentação

impacta o tempo de produção dos

ver item 3.2.3 deste trabalho

de cortes e fachada com a base

modelos e do processo, equipes

para sua documentação sendo

seniores nas ferramentas podem

extraída automaticamente pelos

ser até 30% mais rápida que

softwares de modelagem BIM;

equipes iniciantes no processo;

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

125
Tabela 28 – Resumo de resultado comparativos para Fase C – Solução de Interferência
Fase C – Solução de

Benefícios

Problemas / Constatações

Interferência
- Projeto com melhores

- Realizar alterações de projetos

soluções ao ser visualizado em

nos modelos BIM são mais

três dimensões desde o início;

complicados do que no processo

- Aumento considerável dos

tradicional

comentários de projetos;

relacionamento dos elementos.

Identificação e solução de

- Antecipação de decisões de

Para arquitetura e estrutura é

interferências – ver item 3.3

projetos facilitando e diminuindo

menos

deste trabalho

o retrabalho na fase de

instalações;

detalhamento do projeto;

- Com o aumento do número de

pelo

traumático

nível

que

de

para

comentários novamente o tempo
de projeto deve ser adequado ao
nível de informações que os
modelos BIM proporcionam;

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Tabela 29 – Resumo de resultado comparativos para Fase D – Detalhamento
Fase D – Detalhamento

Detalhamento

Benefícios

de

Problemas / Constatações

- O nível de retrabalho durante o

- Apesar do nível de retrabalho

processo de detalhamento dos

diminuir quando há necessidade

projetos adotando o BIM desde o

de alteração dos modelos por

Especialidades – ver item 3.4.1

início do processo diminui;

modificação de soluções existem

deste trabalho

- Possibilidade de apresentar

os

detalhes de projeto com mais

enfrentados na fase C.

mesmos

problemas

qualidade;
- Possibilidade de estudos através

- Modelos devem contar com um

Planejamento 4D – ver item 3.4.2

de vídeo sequenciamento de

nível de informação compatível

deste trabalho

alternativas para o plano de

com a necessidade do uso de

ataque da obra;

planejamento 4D;

- Tempo para análise e realização

- Os quantitativos extraídos dos

de cotações aumenta pois grande

modelos BIM devem ser

parte dos quantitativos já são

adequados para as regras de

extraídos automaticamente pelos

cálculo utilizadas para orçamentos

Orçamento – ver item 3.4.3 deste

softwares de modelagem BIM;

no processo tradicional;

trabalho

- Havendo alterações de projeto e

- Deve haver uma validação

soluções os quantitativos serão

prévia por parte das equipes de

automaticamente atualizados

modelagem e orçamento das

pelos softwares de modelagem

informações extraídas dos

BIM;

modelos BIM;

- Aumento significativo do número

- É desprender tempo para criar

Compatibilização de projetos –

de interferências encontradas com

todas as regras de

ver item 3.4.4 deste trabalho

a tecnologia BIM em comparação

compatibilização nos softwares de

com o processo tradicional;

coordenação BIM
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- Fica comprovado o grande

- Encontrar as interferências

ganho financeiro em realizar a

automaticamente não soluciona o

construção virtual do

problema, neste caso ainda é

empreendimento e solucionar

muito necessário o

todas as interferências de projetos

acompanhamento de profissionais

antes de sua execução.

qualificados para que estes
desenvolvam a melhor solução
para o problema.

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Tabela 30 – Resumo de resultado comparativos para Fase E – Pós-Entrega do Projeto
Fase E – Pós-Entrega do

Benefícios

Problemas / Constatações

- Maior assertividade, controle de

- Mão de obra no campo pode ter

prazos e custos na obra;

dificuldades

- Economia de papel em campo

modelos BIM na implantação desta

com a utilização de dispositivos

tecnologia, porém com o tempo

móveis para visualização de

esta barreira é superada;

projetos;

- Infraestrutura de computadores e

- Utilização dos modelos

internet

tridimensionais para controle do

melhorada para visualização de

que já foi executado em campo;

modelos

Projeto

Modelo BIM na obra, lasersacen
e controle da obra – ver item
3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 deste trabalho

na

e

para

operar

obra

deve

transferência

os

ser

de

arquivos;

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Tabela 31 – Resumo de resultado comparativos para Fase F – Pós-Obra
Fase F – Pós-Obra

Benefícios

Problemas / Constatações

- após atualização do modelo

- O planejamento nas fases

BIM o As-Built entrega mais

anteriores deve contemplar a

As-Built – ver item 3.6 deste

informação daquilo que foi

etapa de As-Built no decorrer da

trabalho

executado em campo trazendo

obra e não somente em seu final;

maior confiabilidade no processo
de manutenção;

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Os resultados das análises do processo com auxílio dos estudos de caso A
e B demonstram que a tecnologia BIM traz uma série de benefícios ao processo
com nítido ganho na qualidade dos produtos gerados.

O autor durante a construção do trabalho desenvolveu algumas fórmulas e
métodos de análise de risco para avaliar quais seriam os investimentos a serem
realizados para adoção da tecnologia BIM e seus possíveis retornos. Este
material foi retirado do corpo principal do trabalho e esta presente no APÊNDICE
B - Investimento para adoção da tecnologia BIM.
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5

CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo comparar o processo tradicional e o
processo BIM para desenvolvimento de projetos de edificações e consegue
apresentar uma análise comparativa de resultados demonstrando os benefícios
e dificuldades encontradas durante todo o ciclo de projeto.

A análise de resultados mostra que em muitos casos nos quais a tecnologia
BIM pode ser aplicada a qualidade de informação de entrada para
desenvolvimento dos modelos tridimensionais é de suma importância para o
desenvolvimento do projeto, em alguns casos até compromete a viabilidade da
construção virtual.

Esta qualidade da informação necessária para início dos trabalhos acaba se
refletindo nos produtos finais gerados utilizando a tecnologia BIM, nos quais
todas as atividades que tiveram a correta inserção de dados também tiveram
sensível ganho de benefícios e qualidade.

Fica claro que quanto melhor a qualidade das informações que as partes
interessadas tiverem no projeto para tomarem suas decisões, melhor poderá ser
as soluções encontradas para o empreendimento que utilizar esta tecnologia.

Contudo, esta afirmação também vale para o processo tradicional no qual a
informação de entrada sendo de maior qualidade também pode refletir em
projetos melhores.

A diferença entre os processos se encontra na facilidade de se utilizar e
manusear as informações de entrada, facilidade de entendimento do projeto
através da visualização tridimensional e extração de informações de forma
automática nos softwares de modelagem BIM em comparação com o grande
esforço para realizar as mesmas tarefas nos softwares CAD.
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Esta facilidade de manipular dados e informações é o que traz grande ganho
de eficiência no processo BIM e se traduz em ganhos financeiros que viabilizam
a tecnologia financeiramente em comparação com a tecnologia CAD.
Pode-se concluir que o maior beneficiário da utilização da tecnologia BIM são
os empreendedores que estão investindo para construção de edifícios, uma vez
que através da construção virtual dos empreendimentos é possível encontrar e
solucionar todas as interferências físicas entre as diversas disciplinas.

Conforme demonstra o item 3.4.4 Compatibilização de projetos, o fato de
encontrar e solucionar interferências antes de sua execução em campo pode
poupar grandes quantias de dinheiro, reduzir retrabalhos e economizar
materiais.

O fato dos softwares que realizam a análise dos projetos encontrarem um
volume muito maior de interferências não significa que as soluções para os
problemas também serão fornecidas automaticamente.

A visualização tridimensional aumenta a compreensão do projeto como um
todo e facilita a análise do projeto.

Porém, os profissionais responsáveis pela coordenação de projetos devem
ser profissionais que tenham condições de apontar as melhores soluções para
os problemas encontrados nos softwares de coordenação, atuando em uma
visão global entre todas as disciplinas no qual isto requer maior conhecimento
das disciplinas de projetos existentes.

Outro item que fica claro através da análise de resultados é que a utilização
da tecnologia BIM vem acompanhada de uma série de dificuldades e
necessidade de conhecimento de ferramentas e processos BIM que muitas
empresas atualmente não possuem.

Com a apresentação das dificuldades e as ações que devem ser tomadas
para superá-las, espera-se que esta falta de conhecimento seja mitigada através
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deste trabalho no qual a estruturação do processo BIM e demonstração dos
benefícios também podem auxiliar na obtenção de bons resultados.

5.1 Sugestão para trabalhos futuros

Uma discussão que pode ser realizada em trabalhos futuros é a possibilidade
de limitação dos benefícios da tecnologia na construção civil por conta do baixo
grau de instrução que os profissionais de execução da obra possuem, isto
envolve diretamente a tecnologia BIM e a operação de modelos digitais no
campo sem que haja necessidade de uma prancha de projeto, por exemplo.

Apesar de ser um tema que está em constante evolução ano após ano, o
que

pode

tornar

o

trabalho

obsoleto

em

seu

desenvolvimento,

a

interoperabilidade e melhores práticas para troca de arquivos entre os softwares
BIM é um tema a ser trabalhado.

No campo de planejamento existem diversos procedimentos que podem ser
trabalhados como dissertações de mestrado e que este trabalho apenas apontou
caminhos, como por exemplo: a melhor forma de orçamentação de elementos
BIM e seu comparativo com o processo tradicional; as melhores práticas para
utilização da nuvem de pontos e geração de modelo georeferenciado; processo
de controle e execução de obra utilizando modelos BIM; etc.
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APÊNDICE A - Sistemas de classificação da construção

Segundo a ABNT NBR 15965-1 (2011), que define a terminologia e a
estrutura da norma, um dos objetivos é o de estabelecer terminologias e
parâmetros unificados e aplicados a todos os envolvidos na construção civil. Esta
unificação parte através da divisão da NBR 15965 em sete partes, a saber:


Parte 1: Terminologia e estrutura;



Parte 2: Características dos objetos da construção;



Parte 3: Processos da construção;



Parte 4: Recursos da construção;



Parte 5: Resultados da construção;



Parte 6: Unidades da construção;



Parte 7: Informação da construção;

Cada parte contém tabelas com uma codificação específica. A tabela 32
apresenta esta divisão.
Tabela 32 – Divisão das tabelas da ABNT 15965
Grupo 0 - Objetos da construção
0M

Materiais da construção

0P

Propriedades da construção
Grupo 1 - Processos da construção

1F

Fases da construção

1S

Serviços da construção

1D

Disciplinas da construção
Grupo 2 - Recursos da construção

2N

Funções da construção

2Q

Equipamentos da construção

2C

Produtos da construção
Grupo 3 - Resultados da construção

3E

Elementos da construção

3R

Resultados da construção
Grupo 4 - Unidades e espaços da construção

4U

Unidades da construção

4A

Espaços da construção
Grupo 5 - Informações da construção

5I

Informações da construção

Fonte: Elaborado pelo autor com base na ABNT (2015)
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A partir da divisão do sistema de classificação brasileiro a norma estabelece
uma estrutura de identificadores que nada mais são do que os códigos a serem
utilizados por todas as partes interessadas no processo da construção de um
empreendimento. Estes identificadores possuem sua estrutura descrita na figura
55.
Figura 55 – Estrutura de identificação do sistema de classificação brasileiro
Grupo
_______

.

Nível 1
_______

0
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1
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.
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00
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00
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00
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00
01
02

...

...

...

...

...

...

99

99

99

99

99

99

Fonte: ABNT (2015)

Como exemplo de codificação do sistema de classificação brasileiro da
ABNT, a figura 56 mostra a codificação para uma janela.
Figura 56 – Exemplo de proposta de classificação
Componentes: Janela
2C-30 00 00
2C-30 20 00
2C-30 20 11

Aberturas, passagens e proteções
Janelas
Componentes de janelas

2C-30 20 11 11

Perfis para janelas

2C-30 20 11 14

Caixilhos e peitoris para janelas

2C-30 20 11 17

Venezianas

2C-30 20 14

Janelas por tipo de material
Fonte: ABNT (2015)
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Importante ressaltar que as informações contidas nas tabelas de
classificação da ABNT sempre serão divididas entre um código padrão
(2C.30.00.00 no exemplo da figura acima) e uma descrição (Aberturas,
passagens e proteções no exemplo da figura acima). Haverá momentos durante
a aplicação do sistema de classificação em que a informação a ser utilizada será
o código (2C.30.00.00) e momentos que será utilizado a descrição (Aberturas,
passagens e proteções).

A escolha do código ou da descrição dependerá diretamente do software BIM
ou sistema de gestão no qual as empresas estejam trabalhando e a sua
padronização passa diretamente pelas recomendações que os fabricantes
deverão enviar aos seus usuários para aplicação da norma em seus softwares e
sistemas.

A princípio a divisão das tabelas por grupos visa facilitar o trabalho de quem
irá utilizar a norma nos seus processos internos.

Porém, na prática, existe uma certa confusão pois por diversas vezes alguns
termos se repetem entre as tabelas.

A melhor forma de aplicar os códigos é entender as raízes do sistema de
classificação brasileiro que foi adaptado e traduzido do sistema americano
chamado omniclass que possui uma divisão diferente em termos de tabelas para
classificação. Porém, a forma de criação de identificadores é exatamente a
mesma.

O Sistema de Classificação da Construção OmniClass (também conhecido
como OmniClass ou OCCS) foi um meio de organizar e recuperar informações
projetados especificamente para a indústria de construção civil nos Estados
Unidos da América e contou com a participação de mais de 100 profissionais,
entidades e empresas durante um período de cinto anos para ser desenvolvida
(OMNICLASS, 2012).
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A OmniClass, e consequentemente o sistema de classificação brasileiro, é
útil para muitas aplicações BIM, desde a organização de relatórios a bibliotecas
de componentes. Porém o sistema não começou do zero, a OmniClass utilizou
de outros sistemas existentes previamente para formar a base de seus dados
sempre que possível e como exemplo temos a utilização do sistema
MasterFormat para os resultados do trabalho, Uniformat para elementos, e EPIC
(Electronic Product Information Cooperation) para produtos (OMNICLASS,
2012).

Como objetivo principal pode-se dizer que a OmniClass foi projetada para
fornecer uma base padronizada de classificação de informações para ser
utilizado pelos profissionais da indústria AEC norte-americano em todo o ciclo de
vida do empreendimento, seja da concepção à demolição ou reutilização, e
abrangendo todos os diferentes tipos de construção que compõem o ambiente
construído. A OmniClass destina-se a ser o meio para organizar, classificar e
recuperar informações e derivando aplicações informáticas relacionais
(OMNICLASS, 2012).

O sistema de classificação é composto por 15 tabelas, cada um dos quais
representa uma faceta diferente de informações da construção.

Cada tabela pode ser utilizada de forma independente para classificar um
elemento particular de informação, mas os códigos das tabelas podem ser
combinados com códigos em outras tabelas para classificar indivíduos mais
complexos, desta forma o sistema de classificação é facetado e não hierárquico.

Como o sistema de classificação brasileiro se baseou na OmniClass elas
possuem uma correspondência demonstrada pela tabela 33.
Tabela 33 – Comparativo entre Omniclass vs ABNT 15965
OMNICLASS VS ABNT 15965
TABELAS DA OMNICLASS

TABELAS DA ABNT 15965
Grupo 0 - Objetos da construção

TABLE 41 – Materials

0M

Materiais da construção

TABLE 49 – Properties

0P

Propriedades da construção

Grupo 1 - Processos da construção
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TABLE 31 – Phases

1F

Fases da construção

TABLE 32 – Services

1S

Serviços da construção

TABLE 33 – Disciplines

1D

Disciplinas da construção

TABLE 34 – Organization Roles

2N

Funções da construção

TABLE 35 – Tools

2Q

Equipamentos da construção

TABLE 23 – Products

2C

Produtos da construção

Grupo 2 - Recursos da construção

Grupo 3 - Resultados da construção
TABLE 21 – Elements

3E

Elementos da construção

TABLE 22 – Work Results

3R

Resultados da construção

Grupo 4 - Unidades e espaços da construção
TABLE 11 – Construction Entities by Function
TABLE 12 – Construction Entities by Form
TABLE 13 – Space by Function
Table 14 – Space by Form

4U

Unidades da construção

4A

Espaços da construção

Grupo 5 - Informações da construção
TABLE 36 – Information

5I

Informações da construção

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

Comparando as tabelas e colocando em prática o sistema de classificação
brasileiro, existe uma razão por traz de cada tabela da OmniClass que para
classificar um elemento dentro do processo de desenvolvimento de projetos BIM
no Brasil deve-se ter isto em mente para não escolher um código do sistema
brasileiro que não faça sentido em sua semântica na OmniClass.

Abaixo uma demonstração de como foram pensadas as tabelas do sistema
da OmniClass e como deve ser aplicado dentro de um contexto BIM utilizando
as tabelas do sistema brasileiro de classificação.

Omniclass Table 41 - Materials (2012):
“Materiais são substâncias básicas utilizadas na construção ou
fabricação de produtos e outros itens utilizados na construção. Essas
substâncias podem ser primárias ou refinadas em compostos e são
apresentados totalmente sem referência a sua forma1”

1

Materials are basic substances used in construction or to manufacture products and other
items used in construction. These substances may be raw materials or refined compounds, and
are presented entirely without reference to their form.
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A NBR 15965-2 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 0M,
Materiais.

O Código / Descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar materiais básicos ou brutos (pode entrar como insumo básico
no processo). Exemplos de elementos contidos nesta tabela: manganês, ferro,
cobalto, etc.

Nos softwares de modelagem BIM esta informação estará associada aos
materiais aplicados aos elementos construtivos no projeto. A padronização do
local onde esta informação deverá ser armazenada deve ser estabelecida pelos
fabricantes de softwares.
A figura 57 mostra um exemplo de aplicação da informação do material no
software Autodesk Revit definido pelo autor.
Figura 57 – Aplicação da tabela 0M em software BIM

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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OmniClass Table 49 - Properties (2012):
“Propriedades são características dos elementos da construção. As
definições de propriedades ganham significado tendo referência a um
ou mais objetos da construção ao qual são aplicados2”

A NBR 15965-2 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 0P,
Propriedades.

O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar uma propriedade para os elementos, o que traduzindo na
linguagem dos softwares de modelagem deve ser o mesmo que um parâmetro.

Este parâmetro pode ser aplicado nos mais diversos elementos dentro de um
projeto sendo sempre necessário escolher a categoria de elemento nos
softwares BIM.
A propriedade de informação para o elemento parede em um software BIM
deverá ser criada para a categoria Parede (Wall), para o elemento porta deverá
ser criada para a categoria Porta (Door). Porém, podem existir casos em que
não exista uma categoria específica para o elemento como é o caso de placas
de sinalização, nestes casos deve-se considerar uma categoria de Modelos
Genéricos (Generic Models).

Exemplos de elementos contidos nesta tabela: nome do fabricante, código
UPC, nome da marca, etc.

As figuras 58 e 59 mostram um exemplo de aplicação da informação de
propriedades de fonte de dados da tabela 0P no software Autodesk Revit definido
pelo autor para a categoria de elemento Folhas (Sheets).

2

Properties are characteristics of construction entities. Property definitions gain meaning
through reference to one or more construction objects to which they may be applied.
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Figura 58 – Criação de propriedades em software BIM

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 59 – Aplicação de propriedades em software BIM

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Omniclass Table 31 – Phases (2012):
“Uma fase é um período de tempo na duração de um projeto de
construção identificada pelo caráter geral do processo que ocorre
dentro dele3”

3

A phase is a period of time in the duration of a construction project identified by the overall
character of the construction processes which occur within it.
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A NBR 15965-3 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 1F, Fases.

O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar um estágio ou momento do projeto, porém esta informação
dificilmente será colocada em um modelo BIM, o ideal será utilizar estes termos
para um cronograma ou proposta de execução de um serviço.

Exemplos de elementos contidos nesta tabela: Fase de Identificação de
Necessidades, Fase de Criação, Fase de Definição, etc.

A figura 60 mostra um exemplo de aplicação da informação de fases de
projeto em um cronograma de desenvolvimento de projetos com datas e
predecessoras meramente ilustrativas.
Figura 60 – Cronograma de desenvolvimento de projetos

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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Omniclass Table 32 – Services (2012):
“Serviços são atividades, processos e procedimentos fornecidos pelos
participantes no processo de design e construção, e é relativo à
construção,

projeto,

manutenção,

renovação,

demolição,

comissionamento, descomissionamento e todas as outras funções
ocorridas no relacionamento do ciclo de vida das entidades da
construção4”

A NBR 15965-3 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 1S, Serviços.

O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar uma atividade a ser executada em uma linha de cronograma
ou EAP, porém sempre devem ser associadas a um outro código de outra tabela
do sistema de classificação da construção. Exemplos de elementos contidos
nesta tabela: Limpeza, Instalação, Seleção, etc. (Do que? É por este motivo que
se deve sempre escolher um código de outra tabela do sistema de classificação
facetado para poder compor e dar sentido ao código desta tabela).

Exemplo de classificação de uma ordem de serviço em campo para
instalação de difusor de ar condicionado no teto utilizando os códigos da ABNT
15965: 1S.70.35.10 Instalação) 2C.12.20.01.11 (Difusor de ventilação do teto)
sendo o código final 1S.70.35.10.2C.12.20.01.11.
Omniclass Table 33 – Disciplines (2012):
“Disciplinas são áreas práticas e especialidades dos atores
(participantes) responsáveis pelos processos e procedimentos que
ocorrem durante o ciclo de vida de uma entidade da construção5”

A NBR 15965-3 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 1D,
4

Services are the activities, processes and procedures provided by participants in the design
and construction process, and relating to the construction, design, maintenance, renovation,
demolition, commissioning, decommissioning, and all other functions occurring in relation to the
life cycle of a construction entity.
5
Disciplines are the practice areas and specialties of the actors (participants) that carry out the
processes and procedures that occur during the life cycle of a construction entity.
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Disciplinas. O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado
quando se desejar classificar campos ou áreas de conhecimento. Exemplos de
elementos contidos nesta tabela: Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia de
Estruturas, etc.

A figura 61 mostra um exemplo de aplicação da informação de disciplinas em
um software PDM (Product Data Management) utilizado para controle eletrônico
de documentos e projetos.
Figura 61 – Aplicação da tabela de disciplinas

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Omniclass Table 32 – Organization Roles (2012):
“Funções da Construção são os cargos técnicos ocupados pelos
participantes, tanto os indivíduos quanto os grupos, que realizam os
processos e procedimentos que ocorrem durante o ciclo de vida de
uma entidade construção6”

A NBR 15965-4 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 2N, Funções
da Construção.

O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar as funções, cargos ou posições dentro de uma organização
ou empresa (pode entrar como elemento de composição de custo no processo).
6

Organizational Roles are the technical positions occupied by the participants, both individuals
and groups that carry out the processes and procedures which occur during the life cycle of a
construction entity.
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Exemplos de elementos contidos nesta tabela: Proprietário, arquiteto,
Engenheiro, etc.

As figuras 62 e 63 mostram um exemplo de aplicação da informação de
funções em um software de coordenação BIM intitulado Autodesk Navisworks
Manage. Neste caso é possível criar uma árvore de recursos e aplicar aos
elementos do software de modelagem BIM e com isto iniciar um processo de
orçamento.
Figura 62 – Criação das funções como recursos no Navisworks

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 63 – Aplicação das funções como recursos nos elementos modelados

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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Omniclass Table 32 – Organization Roles (2012):
“Equipamentos são recursos utilizado para desenvolver a concepção à
construção de um projeto que não se tornará parte permanente das
facilidades, incluindo sistemas de computador, veículos, andaimes e
outros itens necessários a execução dos processos e procedimentos
relativos ao ciclo da entidade da construção7”

A NBR 15965-4 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 2Q,
Equipamentos.

O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar equipamentos necessários para correta execução dos
elementos construtivos em obra, como uma grua, andaime, etc. (pode entrar
como elemento para composição de custo no processo). Exemplos de elementos
contidos nestas tabelas: Equipamento de Teste de Concreto, Geradores de
Energia Elétrica do Canteiro, Caçambas, etc.

As figuras 64 e 65 mostram um exemplo de aplicação da informação de
funções em um software de coordenação BIM intitulado Autodesk Navisworks
Manage. A aplicação desta informação é igual a lógica adotada para aplicação
das informações da tabela 2N onde cria-se uma árvore de recursos que
posteriormente é aplicado aos elementos do software de modelagem BIM,
auxiliando no processo de orçamento.

7

Tools are the resources used to develop the design and construction of a project, that do not
become a permanent part of the facility, including computer systems, vehicles, scaffolding and
other items needed to execute the processes and procedures relating to the life cycle of a
construction entity.
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Figura 64 – Criação dos equipamentos como recursos no Navisworks

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 65 – Aplicação dos equipamentos como recursos nos elementos modelados

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Omniclass Table 23 – Components (2012):
“Produtos são componentes ou partes de componentes incorporados
permanentemente na entidade da construção8 ”

A NBR 15965-4 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 2C,
Componentes.

O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar recursos industrializados que vão ser incorporados
8

Products are components or assemblies of components intended for permanent incorporation
into construction entities.
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permanentemente no empreendimento. Exemplos de elementos contidos nesta
tabela: Lareira a gás, Equipamento de registro, Lixeira, etc.

A figura 66 mostra um exemplo de aplicação da informação de componentes
em um elemento BIM.
Figura 66 – Aplicação da tabela 2C em uma bacia sanitária

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Omniclass Table 21 – Elements (2012):
“Um elemento é um importante componente, montagem, ou parte da
entidade construtiva que, por si só ou em combinação com outras
partes, cumpre uma função predominante da entidade da construção".
Funções predominantes incluem, mas não estão limitados a, suportar,
juntar, manter, e equipar uma instalação. As descrições funcionais
também podem incluir um processo ou uma atividade. Um elemento
projetado é um elemento para que o (s) resultado (s) de trabalho foram
definidos9”

A NBR 15965-5 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 3E,
Elementos.

9

An Element is a major component, assembly, or construction entity part which, in itself or in
combination with other parts, fulfills a predominating function of the construction entity.
Predominating functions include, but are not limited to, supporting, enclosing, servicing, and
equipping a facility. Functional descriptions can also include a process or an activity. A
Designed Element is an Element for which the work result(s) have been defined.
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O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar um elemento genérico do modelo ou um agrupamento de
elementos genéricos ainda não especificados. Exemplos de elementos contidos
nesta tabela: Azulejo, Piso, Elevador de Serviço. Esta tabela dentre todas as
tabelas do sistema de classificação brasileiro é a mais versátil por se caracterizar
por elementos genéricos.

A figura 67 mostra a aplicação em um componente BIM genérico como uma
parede em fase inicial de projeto que possui somente a informação que a mesma
é uma divisória interna fixa.
Figura 67 – Aplicação da tabela 3E em uma divisória interna fixa

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Omniclass Table 22 – Work Results (2012):
“Resultados da construção são resultados alcançados pelo estágio de
produção ou pela subsequente alteração, manutenção, ou processo
demolitório, identificado por um ou mais dos seguintes: uma habilidade
ou troca em particular envolvida; pelos recursos construtivos
envolvidos; pela parte da entidade da construção que resulta10”
10

Work Results are construction results achieved in the production stage or by subsequent
alteration, maintenance, or demolition processes, and identified by one or more of the following:
the particular skill or trade involved; the construction resources used; the part of the
construction entity which results; the temporary work or other preparatory or completion work
which results.
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A NBR 15965-5 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 3R,
Resultados da Construção.

O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar um elemento executado em campo utilizando outros
elementos de outras tabelas para sua execução final. Exemplos de elementos
contidos nesta tabela: Argamassa para assentamento de bloco, Alvenaria de
Tijolo, Telhado com Inclinação Íngreme, etc.

A figura 68 mostra um exemplo de aplicação da informação da tabela de
resultados da construção em um elemento BIM. Porém, deve-se atentar para o
fato de que a utilização do código da tabela 3R é feita em uma fase de projeto
executivo onde as definições de projeto já foram tomadas e de fato a parede será
um resultado da construção com blocos, chapisco, emboço, reboco, enfim, uma
alvenaria de fato constituída onde o nível de informação é muito maior que o
momento de aplicação da tabela 3E.
Figura 68 – Aplicação da tabela 3R em uma alvenaria de bloco de concreto

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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Omniclass Table 11 – Construction Entities by Function (2012):
“Entidades de construção por função são unidades significativas,
definíveis do ambiente construído composto de espaços interligados e
elementos e caracterizadas por função11”

A NBR 15965-6 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 4U, Unidades
da Construção.

O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar uma edificação por sua função. Exemplos de elementos
contidos nesta tabela: Centro de Convenções, Biblioteca Acadêmica, Pavilhão,
etc.
Omniclass Table 12 – Construction Entities by Function (2012):
“Entidades de construção por forma são unidades significativas,
definíveis do ambiente construído composto de espaços interligados e
elementos e caracterizados pela forma12”

A NBR 15965-6 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 4U, Unidades
da Construção.

O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar uma edificação por sua forma. Exemplos de elementos
contidos nesta tabela: Edifício de Baixa Altura, Edifício de Média Altura, ArranhaCéu, etc.

No sistema de classificação brasileiro as tabelas da OmniClass 11 e 12 foram
unidas em uma única tabela de unidades da construção, 4U. A aplicação desta
informação no processo de trabalho em BIM é feito através de um parâmetro

11

Construction Entities by Function are significant, definable units of the built environment
comprised of interrelated spaces and elements and characterized by function.
12
Construction Entities by Form are significant, definable units of the built environment
comprised of interrelated spaces and elements and characterized by form
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específico para o código da ABNT da tabela 4U (Nome do parâmetro pode ser o
ABNT_4U) e deve ser aplicado como uma informação de projeto conforme figura
69.
Figura 69 – Aplicação da tabela 4U nas informações de projeto

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Este mesmo código pode ser aplicado no nome do arquivo do
empreendimento da seguinte forma: código_descrição da tabela 4U. Ex.:
4U.11.11.11_Centro de convenções ilustrado na figura 70.
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Figura 70 – Aplicação da tabela 4U no arquivo central

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Omniclass Table 13 – Space by Function (2012):
“Espaços por função são unidades básicas de ambiente construído
delineado por fronteiras físicas ou abstratas e caracteriza-se por sua
função ou uso primário13”

A NBR 15965-6 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 4A, Espaços
da Construção.

O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar um ambiente. Exemplos de elementos contidos nesta tabela:
Laboratório de Geologia, Cozinha, Dormitório, etc.
Omniclass Table 14 – Space by Form (2012):
“Espaços por forma são unidades básicas do ambiente construído
delineadas por fronteiras físicas ou abstratas e caracterizadas pela
forma física14”

A NBR 15965-6 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 4A, Espaços
da Construção. O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado
quando se desejar classificar um elemento arquitetônico. Exemplos de
elementos contidos nesta tabela: Coreto, Cruzamento, Terraço, etc.

No sistema de classificação brasileiro as tabelas da OmniClass 13 e 14 foram
unidas em uma única tabela de espaços, 4A.

13

Spaces by Function are basic units of the built environment delineated by physical or abstract
boundaries and characterized by their function or primary use.
14
Spaces by Form are basic units of the built environment delineated by physical or abstract
boundaries and characterized by physical form.
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A figura 71 mostra um exemplo de aplicação da informação da tabela de
espaços em um elemento BIM, esta informação estará associada aos ambientes
e espaços criados pelo usuário nos softwares BIM e utilizados para caracterizar
os ambientes tais como sala, cozinha, banheiro, etc.
Figura 71 – Aplicação da tabela 4A nos ambientes de projeto

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Omniclass Table 49 – Information (2012):
“As informações são dados referenciados e utilizados durante o
processo de criação e manutenção do ambiente construído15”

A NBR 15965-6 é a responsável pela divulgação de uma tabela similar no
sistema de classificação da construção brasileiro através da tabela 5I,
Informação.

O Código / descrição do elemento desta tabela deve ser utilizado quando se
desejar classificar um conjunto ou tipos de informações, este conjunto ou tipos
de informações nada mais são que agrupamentos de parâmetros que não podem
ser criados atualmente nos softwares de modelagem BIM.

Porém isto pode ser uma limitação passageira que posteriormente pode ser
implementada habilitando a utilização desta tabela nos softwares de modelagem.

15

Information is data referenced and utilized during the process of creating and sustaining the
built environment.
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Exemplos de elementos contidos nesta tabela: Garantias, Registro de
Documentos, Normas de Classificação, etc.
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APÊNDICE B – Investimento para adoção da tecnologia BIM

Analisando-se os resultados obtidos ao longo dos processos apresentados é
possível identificar três fatores que se inter-relacionam e são primordiais para
adoção do BIM, são eles: hardware, software e recursos humanos.

HARDWARE

Em diversos momentos durante o processo proposto são apontadas
necessidades para melhoria da infraestrutura de tecnologia da informação para
obra, conexões de internet sendo um entrave caso não seja de boa qualidade,
etc.

É fato que os softwares BIM exigem maior capacidade de processamento dos
hardwares em se comparando com os softwares CAD, pois ao gerar modelos
mais complexos os arquivos também acabam sendo mais pesados.

Ao final do projeto executivo os projetos em CAD para o empreendimento
residencial de oito torres tinham 920Mb, comparando o mesmo projeto em BIM
ao final do processo os arquivos tinham 2Gb.

Ter arquivos mais pesados com a tecnologia BIM impacta em quatro
vertentes na infraestrutura de tecnologia da informação nas empresas:

1. Exige-se muito mais processamento dos hardwares para lidar com os
modelos gerados (deve-se sempre verificar os requisitos de sistema
adequados apresentados pelos fabricantes de software);
2. Será necessária uma infraestrutura de rede nas empresas envolvidas
que deverá ter mais capacidade de armazenamento e melhorias em
termos de cabos de rede e roteadores para otimizar o tráfego de
informações na rede.
3. Com uma infraestrutura de hardware mais robusta o consumo de
energia destes equipamentos será maior;
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4. Os arquivos citados acima tinham a necessidade de compartilhamento
entre as várias empresas envolvidas no processo onde foi necessária
uma conexão de internet mais robusta para transferir os arquivos entre
as várias partes interessadas.

Com estes itens destacados desenvolve-se a seguinte fórmula para saber o
custo para implantação de hardwares para suportar o BIM, ou seja, o valor do
fator Hardware:

Vm = Hi + He + Hir + Hw

Onde:
Vm = investimento de Hardware
Hi = investimento em Internet
He = Custo de Energia
Hir = investimento de infraestrutura de rede
Hw = investimento de equipamentos (servidores, cabos de rede,
computadores, etc.)

SOFTWARE

Todos os estudos de caso apresentados no capítulo 3 foram desenvolvidos
em um software BIM que também tem seu valor a ser analisado.

Atualmente existem diversas modalidades de compra de softwares. Pode-se
comprar uma licença perpétua para ser instalada em uma máquina, comprar uma
licença flutuante que pode ser utilizada em mais de uma máquina, alugar o
software por determinado período de uso um usuário ou vários usuários e até
utilizar algumas versões gratuitas para visualização de projetos.

Cada fabricante de software possui regras e modalidades de aquisição,
manutenção e atualização de seus produtos.
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Estas regras definem, por exemplo, se a empresa poderá ter a última versão
disponível do produto a cada lançamento ou se a empresa estará estagnada em
determinada versão do produto.

Existem softwares que conseguem visualizar arquivos gerados em versões
anteriores a versão corrente, porém a reciproca não é verdadeira.

Este é um item muito importante que todas as partes interessadas no
processo devem ter em mente e que podem ocasionar muitos problemas caso
seja ignorado.

Outro item importante a ser considerado na questão do licenciamento das
empresas é o de estudar a composição das licenças, pois a mesma empresa
pode ter licenças na modalidade flutuante, na modalidade de aluguel e etc.

Para auxiliar no desenvolvimento dos projetos os softwares BIM necessitam
de configurações e customizações através de padronização, construção e
automatização de processos e conteúdo.

Esta carga de customização e desenvolvimento também deve ser
considerada no processo.

Com estes itens destacados desenvolve-se a seguinte fórmula para saber o
custo para implantação de softwares para suportar o BIM, ou seja, o valor do
fator Software:

Vs = Sa + Sat + Sl + Sm + Sc
Onde:
Vs = investimento de Software
Sa = investimento de aluguel de software
Sat = investimento de atualização de software
Sl = investimento em licença perpétua
Sm = custo de manutenção das licenças
Sc = investimento em customização e conteúdo
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RELAÇÕES HUMANAS

Contudo, a empresa investindo em software e em hardware ainda assim
precisará ter pessoas que operem estes ativos, porém para operar os softwares
é necessário haver uma capacitação dos profissionais e analisar o perfil da
equipe que será montada no escritório.

É fato que os profissionais que operam estas ferramentas são considerados
especializados atualmente pela dificuldade que as empresas possuem de
encontrar no mercado de trabalho profissionais já totalmente capacitados, da
mesma forma que profissionais que operavam softwares CAD nos anos de 1990
também o foram e hoje esta barreira do mercado já foi superada.

Formar profissionais internamente com apoio de treinamento e consultorias
ou contratar profissionais já experientes sempre dependerá da decisão de cada
empresa.

Pela experiência do autor é necessário que as empresas tenham bastante
atenção no fator recursos humanos e retenção de talentos, pois o investimento
e o tempo empreendimento na formação dos profissionais farão com que estes
tornem-se especializados e acabem se destacando no mercado de trabalho.

Esta questão deve estar diretamente ligada na formação de planos de
carreiras, benefícios, participação em eventos e outros fatores que ajudem as
empresas a garantir a permanência destes profissionais.

Com estes itens destacados desenvolve-se a seguinte fórmula para saber
o custo para os recursos humanos da empresa poderem operar o BIM, ou seja,
o valor do fator Recursos Humanos:

Vrh = Rs + Rt + Rb + Rc + Ra
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Onde:
Vrh = investimento de recursos humanos
Rs = Custo de salário
Rt = investimento em treinamento
Rb = Custo de benefícios
Rc = investimento em consultoria
Ra = investimento em atualização profissional (participação em congressos,
eventos, etc...)

INVESTIMENTOS

Com os três fatores de hardware, software e recursos humanos passíveis de
serem calculados, tem-se a seguinte fórmula de investimento:

I = Vh + Vs + Vrh

Onde:
I = Investimento
Vh = Valor de hardware
Vs = Valor de software
Vrh = Valor de recursos humanos

Até aqui é possível concluir que os investimentos a serem realizados em
cada fator para adoção do BIM serão maiores que os investimentos realizados
para manter as partes interessadas no processo tradicional, afinal é necessário
comprar hardware, investir em software, treinamento capacitação, etc.

Os produtos gerados pelo BIM são de difícil mensuração monetária pois os
projetos de arquitetura, estrutura e instalações por mais padronizados que sejam
sempre terão sua construção em lugares e terrenos diferentes e serão por
pessoas diferentes. Por este motivo torna-se difícil dizer que ao investir X a
empresa terá Y de retorno.

164
ANÁLISE DE RISCO

Baseado nos estudos de caso do capítulo 3 desenvolve-se uma metodologia
para análise de risco na adoção da tecnologia BIM pelas empresas, desta forma
ao chegar no I da fórmula de investimento as empresas poderão decidir se
realizarão o investimento ou não.

Esta metodologia se baseia no conceito de estimativas de tempo para cada
tarefa da atividade do processo tradicional aplicando fatores de correção para
execução destas mesmas atividades no em processo BIM.

O resultado estimado para o desenvolvimento do processo em BIM é dividido
pelo tempo de execução do processo tradicional, chegando em uma razão entre
as duas estimativas intitulada fator de esforço.

Sendo assim, abaixo apresenta-se a fórmula para cálculo das tarefas em
BIM:

T = (hh * fm * fp ) + tp

Onde:
T = Tempo necessário para execução da tarefa
hh = homem hora para execução da tarefa no processo tradicional
fm = fator de maturidade
fp = fator de processo
tp = tempo de processamento

O fator de maturidade BIM pode ser obtido através da tabela 34 (baseado
nos estudos caso e experiência do autor):
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Tabela 34 – Fator de maturidade BIM
Experiência da equipe de projeto nas ferramentas e
processos em BIM

Fator de Maturidade

Iniciante

1,2

Pouca experiência

1,1

Média experiência

1,0

Sênior

0,9

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Onde:


Nível iniciante:
o Equipe / profissional de projeto iniciante no BIM com pouco
domínio das ferramentas e processos;



Nível de pouca experiência:
o Equipe de projeto / profissional de projeto que já realizou um
primeiro projeto piloto em BIM e possui bons conhecimentos
da ferramenta;



Nível de média experiência:
o Equipe de projeto / profissional de projeto que já realizou mais
de um projeto em BIM e possui conhecimento do processo e
das ferramentas;



Sênior:
o Equipe de projeto / profissional experiente que domina
plenamente o processo e a ferramenta BIM entendo a lógica
dos sistemas tendo capacidade de propor alternativas de
trabalho;

O fator de processo pode ser obtido através da tabela 35 (baseado nos
estudos caso e experiência do autor) e pode ser utilizado mais de uma vez no
cálculo, uma vez que cada ação pode ter um nível de impacto diferente no
processo:
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Tabela 35 – Fator de processo
Nível de impacto do processo na tarefa

Fator de Processo
(entre)

Automatização completa

0,1 a 0,25

Automático / manual

0,5 a 0,75

Manual

1,0

Estudos 3D / Modelagem complexa / Problemas com o processo

1,25 a 1,5

Estudos 3D / Modelagem muito complexa / Muitos problemas com o

1,75 a 2,0

processo

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Onde:


Automático:
o Resultado da tarefa é dado de forma totalmente automática
durante o processo de execução da tarefa através de um ou
dois procedimentos;



Automático / Manual:
o Existe um determinado nível de automatização, porém
dependente do usuário realizar alguns procedimentos para
gerar o resultado esperado;



Manual
o O esforço para execução da tarefa no processo tradicional e
no processo em BIM é semelhante;



Estudos 3D / Modelagem complexa / Problemas com o processo
o Com a geração de um modelo tridimensional é possível pensar
melhor o projeto e abre-se possibilidades de estudos de
soluções;
o Dificuldades pequenas na execução das tarefas em BIM em
comparação com o processo tradicional;



Estudos 3D / Modelagem muito complexa / Muitos problemas com o
processo
o Visualização do projeto em BIM possibilita o estudo de
alternativas e simulações para escolha da melhor solução de
projeto;
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o Dificuldades grandes na execução das tarefas em BIM em
comparação com o processo tradicional;

O Tp (tempo de processamento) é calculado com base no tempo que o
sistema leva para processar a informação automaticamente, dependendo do
nível de automatizando o usuário pode esperar de 1 segundo, já em outras pode
esperar até 1 hora para obter a informação desejada.

A fórmula para cálculo de tarefas deve ser utilizada somente para as tarefas
que utilizaram o BIM. O valor de hh na fórmula de cálculo de tarefas já é o valor
a ser utilizado como base para o processo tradicional.

Sendo assim, deve-se utilizar a fórmula abaixo para encontrar o que seria o
fator de esforço:

fe =

∑ tarefas processo BIM
∑ tarefas processo tradicional

Onde:
fe = fator comparativo de resultados
∑ tarefas processo BIM = somatória das atividades necessária a execução
da tarefa em BIM
∑ tarefas processo tradicional = somatória das atividades necessária a
execução da tarefa no processo tradicional

Com o esforço para realização de uma tarefa em BIM sendo comparada com
a mesma tarefa no processo tradicional tem-se um bom indicador para avaliar o
processo em BIM.

Contudo, os produtos gerados no processo em BIM conforme demonstrado
no estudo de caso em via de regra são produtos de maior qualidade, seja ela
gráfica, seja ela em termos de elementos e componentes.
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Para conseguir realizar uma análise de risco para utilização do BIM nos
processos é necessária ter outro indicador que vise realizar uma comparação
entre os produtos gerados.

Este indicador se chama fator de resultado e pode ser calculado através da
fórmula abaixo:

fr = 1 ± fer + if + qi

Onde:
fr = fator de resultado
fer = fator de eficiência no resultado
if = impacto financeiro
qi = qualidade da informação / produto

Para calcular o indicador fator de resultado a primeira ação que deve ser
tomada é a de calcular a eficiência do trabalho em BIM perante o resultado da
atividade.

Isto é necessário pois tanto no processo tradicional quanto no processo em
BIM existe o objetivo de cumprir a tarefa desejada, porém mesmo que a
qualidade de um produto em BIM seja maior que a do processo tradicional
conforme apresentado nos estudos de caso, ela se tornará ineficiente caso
demore um tempo muito maior para ser executada.

Sendo assim, para calcular o fator de eficiência no resultado deve-se utilizar
a fórmula a seguir para medir o nível de eficiência do processo:

fer = 1 ± fce

Onde:
fer = fator de eficiência no resultado
fce = fator de correção de eficiência
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O fator de correção de eficiência (fce) pode ser obtido através da tabela 36:
Tabela 36 – Fator de correção de eficiência
Quando o valor de fator de eficiência (fe) for:
Menor que 0,75

Entre 0,75 a

Entre 0,95 e

Entre 1,05 e

0,95

1,05

1,25

+0,25

0

-0,25

+0,5

Maior que 1,25

-0,5

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Quando o processo tradicional encontra 1948 interferências a menos que o
processo em BIM é inegável que existe um grande impacto financeiro na obra e
no projeto, pois estes erros irão ocasionar custos de retrabalho de projeto através
de revisão, mão de obra parada em campo, retrabalhos caso tenha sido
executado uma viga sem furação, demolição entre diversos outros fatores.

É claro que dependendo do uso que se esteja fazendo do BIM o nível de
impacto financeiro do empreendimento acaba variando. A simples visualização
tridimensional do projeto pode trazer grandes ganhos de entendimento do que
deve ser executado evitando os custos de retrabalho acima citados.

Com base nesta argumentação elabora-se a tabela 37 onde cria-se
condições de poder estimar qual o nível de impacto financeiro de determinado
uso do BIM em um empreendimento em comparação com o mesmo uso no
processo tradicional:
Tabela 37 – Nível de impacto financeiro do uso do BIM
Nível de impacto financeiro do uso do BIM
Sem Impacto (SI)

Baixo Impacto (BI)

Médio Impacto (MI)

Alto Impacto (AI)

0

0,10

0,20

0,30

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Como demonstrado no decorrer da proposição para o processo BIM a
qualidade do produto gerado no processo em BIM em muitos casos é superior
ao produto gerado para o mesmo fim no processo tradicional.
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Para conseguir comparar os produtos gerados nas duas formas de trabalho
que se cria a variável intitulada qualidade da informação. Este indicador tem o
objetivo de conseguir medir o nível de qualidade da informação em relação ao
processo tradicional através da seguinte tabela 38:
Tabela 38 – Nível de qualidade da informação
Nível de qualidade da informação
Sem Impacto

Baixo Impacto

Médio Impacto

Alto Impacto

0

0,10

0,20

0,30

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Este trabalho identificou durante o estudo de caso que haviam os seguintes
usos do BIM no processo proposto, são eles:


Documentação (Desenvolvimento do projeto);



Quantitativos;



Orçamento;



Planejamento 4D;



Análise energética;



Visualização 3D;



Estudo de fundações;



Compatibilização;



Viabilidade;

A partir da criação de um modelo BIM é possível utilizar este esforço de
modelagem para mais de um uso mesmo que o objetivo da modelagem tenha
sido somente o desenvolvimento do projeto, porém utilizar esta modelagem para
mais de um uso pode exigir um esforço adicional por parte dos usuários
responsáveis pelo desenvolvimento e acompanhamento do modelo.

Por este motivo deve haver uma variável que possa estimar o tempo
necessário para adequação do modelo para mais de um uso chamada (e+) que
acaba se confundindo com a forma de utilização das variáveis de nível de
qualidade da informação e nível de impacto financeiro apontados acima.

171

Todas estas variáveis devem ser utilizadas na tabela 39, onde os valores para
o nível de impacto financeiro e de nível de qualidade da informação são
adequados de acordo com a visão dos investidores e consultores que irão utilizar
a tabela:
Tabela 39 – Nível de qualidade da informação

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

A tabela 39 deve ser utilizada tomando-se como base o uso principal que se
deseja fazer do modelo BIM (na horizontal) e comparar o esforço de
desenvolvimento do modelo em relação aos outros usos aplicáveis ao mesmo
modelo na vertical. Exemplo: o modelo é inicialmente concebido para o uso de
documentação e também será utilizado posteriormente para Planejamento 4D,
Visualização 3D e análise energética, desta forma a tabela ficaria da seguinte
maneira:
Tabela 40 – Exemplo de aplicação da tabela de nível de qualidade da informação
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Com o fator de esforço e o fator de resultado em mãos o investidor poderá
realizar uma análise de risco para adoção do processo BIM utilizando a matriz
desenvolvida e representada pela tabela 41:
Tabela 41 – Tabela para análise de risco em BIM

Alto

fator de esforço (fe)

(> 1,05)

Médio
(entre 0,95
e 1,05)

Baixo
(< 0,95)

Baixo

Médio

Alto

( < 1)

(1 < a > 1,5)

( > 1,5)

fator de resultado (fr)
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Para exemplo de aplicação desta matriz desenvolve-se estudos para os usos
especificados abaixo já apresentados no capítulo 3:
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Análise de viabilidade da implantação (P1)

Tabela 42 – Aplicação da teoria de análise de risco em viabilidade de projetos
T = (hh * fm * fp ) + tp
T = (24 * 1 * 1) + 0 onde T = 24

hh

24

fm

1

fp

1*

fe =

tp
24

0

onde fe = 1

24

fr = 1 ± fer ± if ± qi
fr = 1 + 0 + 0,3 ± 0,3 onde fr = 1,6

fer

0**

if

0,3***

qi

0,3****

Obs:
*considerado 0,5 para geração de tabelas e 1,5 para visualização e estudo, na média 1
** fe igual a 1

***alto impacto financeiro

****alto impacto de qualidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)



Análise de fundações (P2)

Tabela 43 – Aplicação da teoria de análise de risco em análise de fundações
T = (hh * fm * fp ) + tp
T = (40 * 1 * 0,5) + 0 onde T = 20

hh

40

fm

1

fp

0,5*

fe =

tp
24

0

onde fe = 0,6

40

fr = 1 ± fer ± if ± qi
fr = 1 + 0,5 + 0,3 ± 0,3 onde fr = 2,1

fer

0,5**

if

0,3***

qi

Obs:
*considerado 0,5 para geração das camadas dos terrenos
** fe menor que 0,75

***alto impacto financeiro

****alto impacto de qualidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

0,3****
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Desenvolvimento do projeto / Documentação + Extração de
Quantitativo + Orçamento + Checagem de Interferência (P3)
Tabela 44 – Aplicação da teoria de análise de risco em projetos
T = (hh * fm * fp ) + tp
T = (10.000 * 1,1 * 1,25) + 0 onde T = 13.500

hh

10.000

fm

1,1

fp

1,25*

fe =

qi

if

e+

Documentação

BI

SI

0

Quantitativo

MI

BI

0,1

Orçamento

MI

BI

0,1

Visualização 3D

AI

BI

0

Compatibilização

AI

AI

0,05

tp

13.500

0

onde fe = 1,35

10.000

fe = 1,35 + 0,1 + 0,1 + 0 + 0,05 = 1,60

fr = 1 ± fer ± if ± qi
fr = 1 - 0,5 + 0,6 + 1,1 onde fr = 2,2

Documentação
0 + 0,1 + 0,1 +
Fer

-0,5**

if

0,1 + 0,3 =
0,6***

0,1 + 0,2 + 0,2
qi

+ 0,3 + 0,3 =
1,1****

Obs:
*considerando Estudos 3D e dificuldades no processo
** fe maior que 1,25
***somando os qi de todos os usos apresentados
****somando os if de todos os usos apresentados

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Os fatores de esforços e fatores de resultados extraídos dos exercícios
apresentados são utilizados na tabela 45 da seguinte forma:

P1 (Processo 01): fe = 1 e fr = 1,6
P2 (Processo 02): fe = 0,6 e fr = 2,1
P3 (Processo 03): fe = 1,60 e fr = 2,2
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Alto

P3

fator de esforço (fe)

(> 1,05)

Médio

P1

(entre 0,95
e 1,05)

Baixo

P2

(< 0,95)

Baixo

Médio

Alto

( < 1)

(1 < a > 1,5)

( > 1,5)

fator de resultado (fr)
Tabela 45 – Aplicação da tabela para análise de risco em BIM
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Como resultados desta análise de risco pode-se considerar que o processo
de análise de viabilidade (P1) possui médio esforço e um alto resultado, o
processo de análise de fundações (P2) possui um baixo esforço e um alto
resultado e o processo de projeto onde o modelo também será utilizado para
visualização 3D, compatibilização, quantitativo e orçamento possui um alto
esforço com um alto resultado. Sempre considerando esforços e resultados
comparando-se com o processo tradicional.

No caso do processo 03 (P3) onde existe um fator de esforço 60% maior em
BIM em se comparando com o processo tradicional (onde no processo tradicional
tem-se somente o projeto sem quantitativos, orçamentos e visualização 3D),
uma vez que se tem esta estimativa superior de tempo para um determinado uso
o ideal sempre será a adequação dos cronogramas para adaptação ao processo
em BIM.
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Sendo assim, com estas estimativas em mãos, os investidores podem
analisar os investimentos a serem realizados para utilizar a tecnologia BIM e
comparar com os esforços e resultados do processo tradicional e assim tomar a
decisão de investimento.

Estas estimativas podem ser realizadas mais de uma vez para o mesmo
processo pois pode-se considerar que o nível de maturidade da equipe vai
aumentando com o passar do tempo e isto afeta significativamente os fatores de
esforços dos usos que se desejam fazer do BIM.

