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RESUMO
O presente trabalho define um processo para a quantificação de serviços de
obras de edificações. Descreve critérios de medição dos serviços de fundações,
vedações e esquadrias, para que possam servir como uma base uniforme de
quantificação, contendo informações necessárias para atender ao orçamento,
execução, controle da obra e modelagem. A escolha dos serviços abordados, nos
critérios de medição, levou em conta sua representatividade dentro do custo de
construção, por serem serviços mais manuais, consequentemente mais demorados
para serem quantificados pelo método tradicional e mais propensos a erros humanos.
Retrata a importância do levantamento de quantidades, seu uso em cada etapa de
desenvolvimento do empreendimento. No estudo de caso avalia uma opção de uso
mesclado do BIM, junto com atuações “manuais” na definição das quantidades dos
serviços de vedações e esquadrias, onde as vantagens do uso parcial do BIM
credencia essa postura, incentivando seu uso, por parte dos orçamentistas. Analisa
e compara as quantidades extraídas de um projeto comercial, pelo método tradicional
e pelo método em BIM. Evidencia que a tecnologia BIM pode ser utilizada como
ferramenta de apoio a elaboração do orçamento, desde que a modelagem seja
acompanhada por profissionais da área de Orçamentos.

Palavras Chaves: Orçamento, Orçamentação, Levantamento de Quantidades,
Critérios de Medição, BIM, Orçamentista.

ABSTRACT
Process of measuring building works with the BIM tecnology
The present work defines a process for the measurement of building works. It
describes rules for measurement for: foundations, masonry, drywall, doors and
windows, so that they can provide a uniform basis of quantities take off, containing
information necessary to anyone involved in a construction project. The choice of the
services covered took into account their representativeness, within the construction ‘s
cost, because they are more manual services, consequently consume more time to be
quantified by the traditional method and more prone to human errors. It portrays the
importance of the quantity survey, its use in each stage of development of the
enterprise. In the case study, BIM uses a mixed use option with "manual" actions to
define the quantity of the services: masonry, drywall, doors and windows, where the
advantages of the partial use of BIM accredit this posture, encouraging its use, by the
quantity surveyors. It analyzes and compares quantities extracted from a commercial
project, by the traditional method and by the method in BIM, for the services of
masonry, drywall, doors and windows. It shows that BIM technology can be used as a
tool to support in budgeting, provided that the modeling is accompanied by quantity
surveyors.

Keywords: Budget, Measurement of Building works, Rules of measurement, BIM,
Quantity surveyor (Cost estimator).
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1

INTRODUÇÃO
Um projeto pode ser definido como um empreendimento singular, com objetivos

bem definidos, a ser materializado segundo um plano preestabelecido e dentro de
condições de prazo, custo, qualidade e risco previamente definidas (LIMMER 1997).
Para Jesus e Barros (2009) um dos aspectos mais importantes de um
empreendimento são os custos envolvidos durante o seu desenvolvimento,
independentemente do tipo de obra. Portanto a mensuração dos custos de produção
é fundamental para a verificação da viabilidade e implantação de um empreendimento.
A preocupação com os custos de construção deve começar na fase de
viabilidade do empreendimento, ou seja, antes da compra do terreno e do início do
desenvolvimento dos projetos, onde o custo da obra será definido através de
estimativa de preço. A partir do momento que o empreendimento torna-se viável,
compra-se o terreno e inicia-se o desenvolvimento dos projetos e a fase de
orçamentação, que, segundo Mattos (2014), requer o conhecimento em detalhes de
cada componente da edificação, ou seja, os diversos serviços que fazem parte do
empreendimento, não bastando saber apenas quais os serviços, mas também o
quanto de cada serviço, que deverá ser feito.
O cálculo de quanto de cada serviço (material e mão de obra) que será feito é
realizado no levantamento de quantidades, etapa importante do processo de
elaboração

do

orçamento,

pois

requer

tempo,

recursos

humanos,

equipamentos/softwares, atenção, leitura e interpretação de projetos e conhecimento
técnico de como se executa determinado serviço. É efetuado a partir da análise de
documentos, memoriais descritivos, especificações técnicas e dos projetos.
Carvalho (2009) menciona que todas as etapas de um empreendimento
refletem as quantidades, ou seja, em todas as etapas de um empreendimento
calculam-se as quantidades, seja para: a orçamentação, a compra dos materiais, as
contratações de serviços e o controle de custos.
O levantamento de quantidades pode ser feito de diversas formas. Neste
trabalho serão abordadas duas formas:
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• método tradicional, a partir de projetos em formato Autocad 2D (CAD 2D)
e planilhas eletrônicas em Excel padronizadas para cada serviço, onde ficam
as memórias dos cálculos realizados.
• pelo método com uso da tecnologia BIM (Building Information Modeling),
Eastman et al (2014) listam três opções para a extração das quantidades: (i) exportação quantitativos do modelo para um software de orçamentação
específico, (ii) - conexão direta entre software de orçamentação específico e
componentes BIM e (iii) - usar uma ferramenta para levantamento de
quantidades com exportação dados de ferramentas BIM para planilhas
eletrônicas, sendo complementados com entradas manuais.
As três opções identificadas por Eastman et al (2014) são viáveis e contém
vantagens e desvantagens, conforme descrito no Quadro 1:
Quadro 1 - Vantagens e desvantagens das opções de extração em BIM.
OPÇÕES DE EXTRAÇÃO DE
QUANTIDADES EM BIM

VANTAGENS

- Agilidade no processo de
quantificação: a planiha orçamentária
é preenchida automaticamente com
as quantidades do modelo.
- Uniformidade da informação entre
(i) Exportar quantitativos do modelo para as áreas envolvidas no projeto: todos
um software de orçamentação
os objetos devem estar classificados
segundo padronização da empresa.
- Otimização do tempo de
orçamentação em revisões do projeto.

(ii) Conexão direta entre software de
orçametação e componenetes BIM

- Ídem acima

- Domínio dos dados exportados: a
exportação para o Excel é
customizada e consegue identificar
tudo o que foi exportado.
(iii) Uso de ferramenta para levantamento - Menor tempo de modelagem:
de quantidades com exportação de
determinados objetos não precisam
dados BIM para o Excel
ser modelados, pois podem ter suas
quantidades atraves de entradas
manuais na planilha exportada para o
Excel .

DESVANTAGENS
- Dificuldade na verificação dos
lançamentos feitos na planilha
orçamentária: como é automático,
deverá ser feito um procedimento
para verificar se todos os serviços
existentes no projeto foram lançados
corretamente na planilha
orçamentária.
- O software de orçamentação
utilizado pela empresa deve ser
compatível com a tecnologia BIM.
- Ídem acima.
- Conhecimentos avançados de
informática/software: o orçamentista
deve saber como acessar o banco de
dados do software de orçamentação
e do BIM.
- Maior tempo de execução: exporta
dados para o Excel e faz entradas
manuais.
- Opção mais propensa a erros
humanos: mais manual que as outras
duas opções acima.

Fonte - a Autora

O método tradicional é um processo manual, que faz o uso extensivo e
alternado do CAD 2D e as planilhas eletrônicas do Excel, demandando tempo para
quantificar e mais sujeito a erros humanos. Já o método com o uso da tecnologia BIM
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é automatizado e, consequentemente demanda menos tempo de execução e menos
propenso a erros humanos, porém ambos exigem conhecimentos técnicos de:
execução de obras, leitura e interpretação de projetos, orçamentação e
conhecimentos de informática no manuseio de softwares.
O processo de levantamento de quantidades, seja pelo método tradicional ou
pelo método com o uso da tecnologia BIM pode conter erros, que poderão ter
implicações no resultado final ou na qualidade ou na tomada de decisão das empresas
ou até mesmo na continuidade da execução da obra, uma vez que é dele que serão
definidas as quantidades de materiais que serão comprados, as quantidades de
pagamento da mão de obra e o dimensionamento das equipes de trabalho da obra,
em função dos prazos definidos pela área de Planejamento técnico (GOLDMAN,
2004). Sendo necessário o máximo de atenção na elaboração dos quantitativos.
Considerando-se a importância da etapa do levantamento de quantidades na
definição do custo de construção, conforme o contexto acima descrito, este trabalho
visa colaborar, em parte, para a diminuição desses erros e prazos de quantificação,
com da definição de um processo para quantificar serviços alinhados com critérios de
medição e na avaliação do uso mesclado da tecnologia BIM, junto com entradas de
dados “manuais” para a definição das quantidades.
Os critérios de medição são os mesmos para o método tradicional e para o
método com o uso da tecnologia BIM; com isso, seu o desenvolvimento alinhado com
o processo de quantificação será útil para qualquer um dos métodos escolhidos para
quantificar os serviços do empreendimento, garantindo assim, uma base uniforme de
quantificação, para os agentes envolvidos no desenvolvimento do empreendimento.

1.1 Estrutura do trabalho

A dissertação é composta de seis capítulos: introdução, revisão bibliográfica,
critérios para o levantamento de quantidades, desenvolvimento e resultados da
pesquisa, proposta de processo para o uso da tecnologia BIM na quantificação de
serviços e conclusões.
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A introdução contém a estrutura do trabalho, a delimitação da pesquisa, a
justificativa, os objetivos do tema escolhido e o método da pesquisa.
O segundo capítulo traz uma pesquisa bibliográfica sobre a orçamentação, o
levantamento de quantidades de serviços (material e mão de obra), abrangendo
aspectos que evidenciam sua importância no custo de construção, seu contexto
dentro das etapas de desenvolvimento do empreendimento, e, por fim, o uso da
tecnologia BIM como ferramenta de apoio à orçamentação, suas vantagens, seus
riscos e as mudanças que seu uso poderá trazer.
No terceiro capítulo são apresentados os critérios de medição de serviços de
fundações: (i) - estacas hélice, (ii) - blocos de fundações e vigas baldrames, (iii) vedações: parede de alvenarias de blocos de concreto e paredes de chapas de gesso
para drywall e (iv) - esquadrias de madeira, alumínio e aço, vidros e ferragens.
Esses serviços foram selecionados, pois são muito utilizados em obras de
edificações, tem custo de construção significativo e por experiência da autora
representam grande incidência de erros de quantificação, em razão de dificuldade de
entendimento de projetos, de conceitos técnicos e por falta de conhecimento de
execução de obra.
Optou-se por não abordar o serviços de estrutura de concreto, mesmo sendo
um serviço de grande representatividade no orçamento da obra, pois, nesse caso, as
quantidades são fornecidas pelo calculista, autor do projeto, obtidas através de
softwares de cálculo estrutural. Durante a orçamentação a estrutura de concreto é
quantificada pelo orçamentista com a função de auditar as quantidades informadas
pelo calculista. Se houver diferença, deverá ser identificado pelas partes e corrigido.
O quarto capítulo traz o desenvolvimento da pesquisa envolvendo um estudo
de caso, onde é feito o levantamento das quantidades pelo método tradicional (CAD
2D) e pelo método com o uso da tecnologia BIM, para os serviços de: esquadrias
(portas e janelas) e vedações (alvenaria em bloco de concreto e paredes em chapas
de gesso para drywall), ambos com o emprego dos critérios definidos no capítulo
anterior. Os processos de quantificação dos dois métodos serão analisados e as
quantidades obtidas em cada método serão tabuladas e analisadas.
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O quinto capítulo apresenta a proposta de processo para o uso da tecnologia
BIM no levantamento das quantidades, descrevendo como e quais parâmetros devem
ser considerados na modelagem, de forma que as quantidades extraídas do modelo
BIM sejam utilizadas no orçamento detalhado.
No sexto e último capítulo são apresentadas as conclusões e indicações para
futuras pesquisas.

1.2 Delimitação da pesquisa, justificativa e objetivos

De forma geral, os orçamentos podem ser classificados conforme seu grau de
detalhamento, em estimativas (preliminares) ou detalhados (analíticos), dependendo
da finalidade para que serão utilizados, o tempo de elaboração e as informações
disponíveis. A pesquisa visou avaliar critérios de quantidades para serviços de
fundações, vedações e esquadrias, que são utilizados nas obras de edificações, na
execução dos orçamentos detalhados.
A seleção dos serviços abordados neste trabalho foi feita considerando-se o
percentual do custo de cada grupo de serviço, em relação ao valor do total do
orçamento (sua representatividade, importância dentro do custo de construção).
Tomando-se como base obras de edificações orçadas pela autora, tem-se os
seguintes percentuais dos serviços:
• Fundações = 4 a 10%.
• Vedações = 5 a 7%.
• Janelas, portas, corrimãos, guarda-corpos, vidros e ferragens = 5 a 9%.
Existe a variação de percentual devido ao tipo de obra (prédios residenciais,
prédios comerciais, hospitais, escolas, etc.), o sistema construtivo (fundações rasas,
fundações profundas, etc.) e as especificações do memorial descritivo (pele de vidro,
janelas com veneziana de enrolar, janelas com veneziana de correr, guarda-corpo
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com vidro, guarda-corpo em aço, vedação de chapas de gesso para drywall, vedação
de blocos de concreto, etc.).
Com isso, o presente trabalho está abordando de 14 a 26% do total do custo
de construção e, vale ressaltar também, que esses serviços são os mais demorados
para quantificar e mais propensos a erros humanos, na mensuração pelo método
tradicional (CAD 2D), pela experiência da autora.
As quantidades resultantes são as reais, ou seja, medidas em projetos,
considerando-se descontos de vãos para material e critérios de descontos de vãos
para mão de obra, segundo o critério Pini de medição, descrito no TCPO (Tabelas de
Composição de Preços para Orçamentos), o mais utilizados nas contratações de
serviços (material e mão de obra), pelas construtoras de obras privadas, do setor de
edificações, da construção civil brasileira. Tais quantidades, entretanto, não serão
majoradas com coeficientes de perda, uma vez que coeficientes de perda cabem ao
estudo das composições de preços unitários, que não é objetivo deste trabalho.
Também não serão abordados temas como: (i) - preço unitário dos serviços, (ii)
- produtividade e (iii) - consumo de materiais, uma vez que, igualmente aos
coeficientes de perda, pertencem ao estudo das composições de preços unitários e
também dependem da atuação de cada empresa. O foco dado na presente
dissertação é o levantamento de quantidades dos serviços (material e mão de obra).
Para o estudo de caso foi analisado o projeto de arquitetura e também o projeto
estrutural, ambos em etapa de projetos executivos, em formato CAD 2D. Apesar de
este trabalho não estar estudando o serviço de estrutura de concreto armado, o projeto
estrutural foi analisado, pois para quantificar a vedação é preciso descontar as
dimensões dos elementos estruturais (vigas, pilares e lajes), que constam em cada
elevação. Com base nesses projetos foi feita a modelagem, no software Autodesk
Revit, com nível de detalhamento 300 (LOD 300).
As questões relacionadas ao passo a passo da modelagem não serão
abordadas, pois pretende-se simular a situação de trabalho na qual o orçamentista
recebe o modelo pronto do escritório de arquitetura, para a extração das quantidades,
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respeitando as especialidades de cada profissional onde o modelador modela e o
orçamentista orça.
A definição das quantidades dos serviços, em BIM, foi obtida com a opção de
uso mesclado do BIM, junto a apontamentos “manuais”, ou seja, exportação das
tabelas do modelo BIM, para planilhas eletrônicas do Excel, com formatação e
inserção de fórmulas que forneceram as informações necessárias para alimentar o
orçamento da obra. Não se usou a troca de informações entre o Revit e softwares de
orçamentos através do formato Industry Foundation Classes (IFC), pois não é o
objetivo deste trabalho, estudar softwares de orçamentação e sua interação com o
modelo BIM.
Este trabalho não tem a pretensão de concluir se o levantamento de
quantidades feito pelo método tradicional é melhor ou pior que o feito com o uso da
tecnologia BIM, e sim definir o método mais ágil, os critérios de medição que servirão
de conceitos, de base de quantificação para qualquer um dos dois métodos utilizados
e, por fim, verificar se o uso mesclado do BIM junto a entradas “manuais” pode servir
de apoio à elaboração do orçamento. A adoção de um ou outro método de
mensuração cabe a empresa, a forma dela atuar e orçar as suas obras.

1.2.1 Justificativas

Nas empresas brasileiras, o levantamento de quantidades é feito pelos
projetistas ou pelos orçamentistas (nome dado aos profissionais da área de
orçamentos), tendo como resultado planilhas resumos de quantidades, que
organizadas em grupos de serviços conforme padrão da empresa e precificadas, dão
origem a planilha orçamentária.
Knolseisen (2003) ressalta que todo empreendimento, em um mercado cada
vez mais competitivo e um consumidor bastante exigente, demanda um estudo de
viabilidade econômica, um orçamento detalhado e um acompanhamento físicofinanceiro da obra.
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Giammusso (1991) retrata viabilidade como “o conhecimento do custo total de
um empreendimento que permitirá ao seu proprietário saber se tem capacidade
financeira para realizá-lo”, e ainda considera o orçamento como uma medida de
prudência e precaução.
O orçamento preciso e eficaz é fator importante no sucesso do resultado do
negócio, ainda mais em um mercado, onde as margens de lucros estão cada vez
menores. O custo de construção configura-se como condição limitante para a
implantação do empreendimento, e muitas vezes caracteriza-se pelo maior custo do
processo de incorporação, podendo até superar o custo do terreno.
Outra questão importante é o tempo, pois não basta saber elaborar um
orçamento preciso, mas também fazê-lo de forma ágil, em um curto período e fornecer
respostas rápidas as mudanças de projeto e escopo, conseguindo preço competitivo,
com menor valor global, mantendo a qualidade de execução da obra, de modo a obter
lucro, dar resultado aos incorporadores e construtores e viabilizar o custo para o
cliente final (DIAS, 2011).
Para Witicovski (2011) o levantamento de quantidades é uma das principais
tarefas do orçamentista, que demanda conhecimento de obra e de suas etapas
construtivas, pois os projetistas não fornecem as quantidades de forma detalhada ou
conforme as necessidades do orçamento e um erro nas quantidades dos serviços,
resulta num desvio no orçamento da obra, podendo gerar consequências negativas a
empresa construtora e com o prejuízo no contrato e ao incorporador (dono do
negócio), com a inviabilidade do projeto ou no alto custo de venda das unidades
autônomas, perdendo assim, competitividade e ficando fora do mercado.
Apesar do levantamento de quantidades ser feito pelos orçamentistas e/ou
projetistas ele será utilizado ao longo de todas as etapas de desenvolvimento do
empreendimento, por agentes de outras áreas dentro da empresa. Porém é
necessário estar claro para as demais áreas envolvidas quais os critérios e as
considerações utilizadas durante o processo de orçamentação.
O Brasil não tem uma norma ou manual que padronize os critérios de medição
para todos os serviços existentes em uma obra, sejam as quantidades para
pagamento de mão de obra ou as quantidades para compras de material, como existe
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no Reino Unido, o NRM2, e na Austrália, com o ASMM6, a serem descritos no capítulo
2.
Além da ausência de uma norma que padronize os critérios de medição,
existem também falhas de comunicação, interação das áreas envolvidas nas etapas
de desenvolvimento do empreendimento, gerando problemas de medição, como por
exemplo um mesmo serviço conter critérios de quantificação diferentes, nas áreas
envolvidas.
As diferenças de critérios de medição adotados não dizem respeito somente a
má

comunicação

entre

os

diversos

agentes

envolvidos

nas

etapas

de

desenvolvimento do empreendimento. Muitas vezes são inadequados para os
diferentes fins de quantificação, como nos casos de orçamentação, pagamento de
mão-de-obra e cálculo da quantidade de compra do material (CARVALHO, 2009).
Segundo Artemária Andradre e Ubiraci E.l. Souza (2002), a utilização de
diferentes critérios e de procedimentos de mensuração pode gerar uma grande
discrepância na quantidade do serviço a ser executado e, consequentemente, no
custo total do mesmo.
Diante disso, identifica-se a necessidade de desenvolver critérios de medição
para padronizar o processo de quantificação, garantindo uma base única de
quantificação, de modo que qualquer pessoa da equipe possa conferir e utilizar os
dados retirados dos projetos, uniformizando a comunicação entre as áreas e os
agentes envolvidos, durante o desenvolvimento do empreendimento.
A quantificação é um processo manual, demorado e com critérios de medição
a serem seguidos. O modelo BIM fornece as quantidades dos objetos modelados,
através de tabelas, tendo sido cogitado como melhorador do processo de Orçamento,
para agilizar a quantificação dos serviços. No entanto, face às dificuldades inerentes
ao fato de ainda ser um instrumento novo para os orçamentistas, pelos custos de
modelagem e pelo receio de trabalhar-se com uma “caixa preta”, opções de uso
parcial têm sido consideradas.
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A avaliação do uso mesclado do BIM, junto com atuações “manuais” na
definição das quantidades dos serviços, justifica e credencia esta postura como
solução inicial, pois incentiva o uso do BIM, mesmo que de modo parcial, por parte
dos orçamentistas, visando uma futura automatização completa da quantificação.
A análise dos dados do estudo de caso fundamenta-se para a elaboração de
um processo de modelagem BIM, com os passos a serem seguidos, de modo que as
quantidades extraídas do modelo sejam utilizadas na elaboração do orçamento da
obra, tornando assim, a quantificação mais automatizada e, portanto diminuindo o
tempo da orçamentação.

1.2.2 Objetivo Geral

Definir um processo de quantificação, com base em critérios de medição
utilizados em obras de edificações e avaliar a opção de uso mesclado da tecnologia
BIM, junto com entradas manuais de dados, na definição das quantidades dos
serviços.

1.2.3 Objetivos Específicos

A partir do objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos:
• Listar as etapas existentes no processo de quantificação, que alinhadas
aos critérios de medição, garantirão uma base uniforme e a padronização da
quantificação, ao longo do desenvolvimento do empreendimento.
• Definir critérios de medição que contenham: conceitos básicos, detalhes
de projetos, atividades envolvidas e suas unidades de medida.
• Aplicar os critérios de medição e o uso mesclado do BIM, associado a
entradas “manuais” de dados, em um estudo de caso, analisar o processo de
quantificação e os resultados obtidos. Identificar os serviços que podem ser:
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totalmente extraídos ou parcialmente extraídos ou não extraídos; de modo a
atender os critérios de medição.
• Propor um processo de modelagem em BIM, considerando o uso
mesclado da tecnologia, com exportação de dados BIM para planilhas
eletrônicas, para que as quantidades extraídas do modela sejam utilizadas pelo
orçamento da obra.

1.3 Método da pesquisa

Entende-se pesquisa como um processo no qual o pesquisador tem atitude
prática e teórica de constante busca. Rodrigues (2007) retrata que a pesquisa pode
ter duas finalidades: (i) - básica ou pura e (ii) - aplicada. A pesquisa com a finalidade
básica tem apenas o desejo de adquirir conhecimentos, sem que haja uma aplicação
prática prevista, ao contrário da pesquisa aplicada onde os conhecimentos adquiridos
são utilizados para aplicação prática voltados para a solução de situações concretas.
Ainda segundo o mesmo autor, a pesquisa pode ser classificadas quanto a: (i)
- forma de abordagem e (ii) - aos objetivos. A forma de abordagem pode ser
quantitativa, que traduz em números as opiniões e informações para serem analisadas
utilizando-se de técnicas estatísticas e qualitativa onde as informações obtidas não
podem ser quantificáveis e os dados obtidos são analisados indutivamente. A
classificação quanto aos objetivos pode ser separada em três tipos:
• Exploratória: proporcionar maior familiaridade com o problema, com uso
de levantamento bibliográfico, entrevistas e/ou estudo de caso.
• Descritiva:

os

fatos

são

observados,

registrados,

analisados,

classificados e interpretados, sem interferência do pesquisador, faz o uso de
técnicas padronizadas de coleta de dados (questionário e observação
sistemática).
• Explicativa: identifica fatores determinantes para a ocorrência dos
fenômenos, um método experimental e/ou observacional.
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Com o acima exposto e conforme os objetivos geral e específicos dessa
dissertação, pode dizer que é uma pesquisa de finalidade aplicada, com uma
abordagem quantitativa e objetivos exploratórios, com aplicação em um estudo de
caso real.
Para isso o método de pesquisa foi separado em quatro etapas distintas,
descritas no Quadro 2:
Quadro 2 - Etapas do método da pesquisa

ETAPA 01

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA SOBRE ORÇAMENTAÇÃO,
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES E O USO DO BIM NA
QUANTIFICAÇÃO E NA ORÇAMENTAÇÃO.

ETAPA 02

DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO.

ETAPA 03

ESTUDO DE CASO: QUANTIFICAÇÃO DE UM PROJETO UTILIZANDO
O CAD 2D E O USO MESCLADO DO BIM. APRESENTAÇÃO E
ANÁLISE DOS RESULTADOS.

ETAPA 04

PROPOSTA DE PROCESSO PARA A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA
BIM NO LEVANTAMENTO DAS QUANTIDADES.

Fonte: a Autora

A pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de procedimentos,
atento ao objeto de estudo, e que, por isso não pode ser aleatório (LIMA; MIOTO,
2007). Diante dessa definição, na Etapa 1 foi feita uma pesquisa bibliográfica baseada
em livros, artigos técnicos, normas técnicas e demais publicações sobre a
orçamentação, levantamentos de quantidades e o uso da tecnologia BIM nos
processos de quantificação e orçamentação.
Na Etapa 2 considerou-se o desenvolvimento dos critérios de quantificação,
separado em três partes distintas: (i) – descrição de conceitos do sistema construtivo
(o que é), (ii) – apresentação de detalhes de projetos com o intuito de exemplificar o
serviço (como é executado) e (iii) - definição dos critérios de medição, de acordo com
as atividades envolvidas no serviço.
Na Etapa 3 foi feita a aplicação prática dos critérios desenvolvidos com a
utilização de um estudo de caso real. Os processos de quantificação e seus resultados
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foram tabulados e analisados. Pelo método tradicional foram utilizados dados de
projetos na plataforma CAD 2D e auxílio de planilhas eletrônicas em Excel (como
memória de cálculos). Já a extração das quantidades, pelo método com o uso da
tecnologia BIM, foi feita com a opção de uso mesclado, ou seja, tabelas do modelo
BIM foram exportadas para planilhas eletrônicas e feitos apontamentos “manuais”
complementares necessários para atender as necessidades do orçamento da obra e
dos critérios de medição.
Na Etapa 4 os resultados analisados do estudo de caso geraram algumas
sugestões de processos para a elaboração do modelo BIM, para que as quantidades
extraídas alimentem os serviços do orçamento detalhado da obra.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Buscou na revisão bibliográfica incluir aspectos para o entendimento da

importância do levantamento de quantidades de serviços (material e mão de obra) no
orçamento de obras de edificações, sua atuação ao longo das etapas de
desenvolvimento do empreendimento, o profissional responsável por sua execução,
sua interação com os demais agentes envolvidos, como é reconhecido no Brasil e fora
do Brasil e também como a tecnologia BIM está atuando no auxílio da definição
desses quantitativos.
O BIM é uma tecnologia de modelagem associada a um conjunto de processos
para produzir, comunicar e analisar modelos de edificações (EASTMAN ET AL.,
2014), que faz construções virtuais tridimensionais (3D) e possui ferramentas de apoio
a elaboração do orçamento, como a extração de quantitativos de seus modelos 3D.
Define-se orçamento de uma obra como um documento contratual,
determinado através da identificação das quantidades e preços unitários dos serviços,
conforme os projetos, memoriais descritivos e planejamento técnico. Serve de base
para a contratação de fornecedores, equipamentos e materiais e como instrumento
de controle dos custos incorridos da obra.
Portanto não se pode falar de levantamento de quantidades sem descrever os
conceitos, mesmo que de forma resumida, de orçamentação, com destaque para a
planilha orçamentária e as etapas que constituem a elaboração do orçamento, uma
vez que o levantamento de quantidades é uma dessas etapas e dá início a elaboração
da planilha orçamentária.
Esses conceitos evidenciam a complexidade da orçamentação, como as
quantidades podem interferir no resultado final do contrato de construção e como o
uso do BIM pode otimizar, diminuir a intervenção humana e automatizar a etapa de
quantificação, agregando qualidade e prazo à elaboração do orçamento.
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2.1 Orçamentação

Lee, Trench e Willis (2005) falam ser evidente que para se obter o custo de
uma obra, deve dividi-la em partes, de modo que cada parte terá seu custo calculado,
de acordo com o sistema construtivo, equipamentos e serviços empregados e pela
prática constatou-se que o uso de uma “tabela” estabelecendo as quantidades de
cada item de serviço do projeto, com horas de trabalho e materiais empregados, torna
mais fácil de ter esse custo avaliado. Essa tabela é o plano de contas que quando
precificada resulta no orçamento da obra.
Por definição, orçamentação é o processo para a elaboração e orçamento é o
produto final, ou seja o resultado. A importância e definição de orçamento na indústria
da construção é levantada por diversos autores na literatura nacional. No Quadro 3
são apresentadas algumas dessas definições e seus autores.
Quadro 3 - Definições de orçamento.
DEFINIÇÕES DE ORÇAMENTO

AUTOR

Previsão de custos para a realização da obra, e portanto, o início Cabral (1988) apud Jesus e
do processo administrativo da mesma.
Barros (2009)
Determinação de gastos (traduzidos em termos quantitativos)
necessários para a realização de um projeto, de acordo com um
Limmer (1997)
plano de execução previamente definido.
Documento de grande importância, relativo aos custos do
empreendimento, e normalmente fundamenta a realização do
Kern; Formiga; Formoso (2004)
negócio, baseado o estudo de viabilidade e nas principais
negociações de preços com fornecedores e clientes.
Conjunto de cálculos sobre materiais, mão de obra, lucro e etc,
estabelecido pelo profissional, que nos indica ou, pelo menos,
que nos deveria indicar, com uma certeza quase matemática,
qual o custo total de uma certa e determinada construção

Krug (1928)

Determinação do custo de um empreendimento antes de sua
realização, também chamado de previsão de custos.

Giammusso (1991)

Descrição de todos os serviços e insumos, devidamente
quantificados e multiplicados pelos respectivos preços unitários,
cuja somatória define o preço total, ou seja, o desembolso.

Mattos (2014)

Discriminação da origem e aplicação de recursos para certo fim.

Ferreira (2010)

Com isso, não pode-se pensar em orçamento como estático, determinado no
início do desenvolvimento dos projetos e ponto final, pelo contrário, o orçamento deve

27

ser dinâmico, acompanhar o desenvolvimento dos projetos e retratar o plano de
execução da obra.
A norma NBR 13531/1995 - Elaboração de projetos de edificações: Atividades
técnicas divide as etapas de desenvolvimento de projetos em oito atividades técnicas,
abordando obras de edificações privadas e públicas:
a) Levantamento (LV): “coleta das informações de referência que
representam as condições pré-existentes, de interesse para instruir a
elaboração do projeto”.
b) Programa de necessidades (PN): determinação das exigências,
(necessidades e/ou expectativas dos usuários) a serem satisfeitas pela
edificação.
c) Estudo de viabilidade (EV): elaboração de análises para seleção e
alternativas para a concepção da edificação e de seus elementos e instalações.
d) Estudo preliminar (EP): concepção e representação das informações
técnicas inicias e aproximadas.
e) Anteprojeto (AP) e/ou Pré-executivo (PR): concepção e representação
das informações técnicas provisórias de detalhamento da edificação,
necessárias para a elaboração de estimativa de custos e prazo de execução
da obra.
f) Projeto legal (PL): representação das informações técnicas necessárias
a análise e aprovação junto as autoridades e a obtenção do alvará de
construção.
g) Projeto básico (PB): etapa opcional destinada a concepção e
representação das informações técnicas ainda não completas. É definido como
opcional, pois a norma fixa as atividades de construção de edificações para
obras privadas e públicas. As obras públicas devem também seguir a Lei
8666/93, que faculta a elaboração do projeto executivo após a fase de
contratação da obra, cujo custo deve estar no orçamento da obra (TISAKA,
2011).
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h) Projeto executivo (PE): concepção e representação final das
informações técnicas da edificação, completas e necessárias a licitação e a
execução da obra.
De uma forma mais sintética e simplificada, a Figura 1 retrata o
desenvolvimento dos projetos dividido em quatro atividades técnicas:
Figura 1 – Níveis de orçamentos.

Fonte: a Autora

A partir dessas quatro atividades técnicas, propostas na Figura 1, sugere-se
gerar o valor do orçamento correspondente a cada etapa de desenvolvimento dos
projetos, originando os níveis de orçamentos: N0 - Estudo de viabilidade, N1 Orçamento Preliminar, N2 - Orçamento do Anteprojeto e N3 - Orçamento Executivo.
Para as etapas de projetos: Estudo de massa, Projeto Legal, Anteprojeto e Projeto
Executivo respectivamente, conforme mostra a Figura 2. Dessa forma, separando os
níveis de orçamento de acordo com as etapas de desenvolvimento de projetos,
consegue-se que o orçamento da obra acompanhe o desenvolvimento dos projetos.
Figura 2 - Desenvolvimento dos projetos x níveis de orçamentos.

Fonte: a Autora

Com isso, a cada etapa de desenvolvimento do projeto o custo de construção
é avaliado e monitorado com o valor da viabilidade econômica do empreendimento,
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definida pelos donos do negócio (incorporador). Caso haja desvios entre o orçamento
da obra e a viabilidade econômica deverá ser feita engenharia de valor no projeto, de
modo a eliminar esses desvios.
O objetivo da engenharia de valor é tentar reduzir custos antes do produto ser
produzido, buscando eliminar custos que não agreguem para o valor e o desempenho
do produto (SLACK et al., 1997). De uma forma bem simplificada, pode-se exemplificar
engenharia de valor, na construção de uma obra de edificações, como: alteração de
especificações de acabamentos do memorial descritivo de construção, mudança de
um sistema construtivo, redução do número de vagas da unidade autônoma, mudança
de entrega de equipamento e/ou instalações nas áreas comuns do empreendimento,
etc.
Portanto esse processo de orçar a obra a medida que o projeto avança e,
consequentemente antecipar problemas de forma que alternativas possam ser
consideradas, permite aos incorporadores e construtores tomar decisões com mais
informações, resultando em uma construção de qualidade, dentro das limitações
impostas pelo custo de construção e a viabilidade econômica do empreendimento.
Porém demanda comunicação entre os agentes envolvidos, agilidade para
gerar o custo de construção e consequentemente revisar quantitativos e preços dos
sistemas construtivos.
O uso do BIM pode diminuir o tempo necessário para obter uma edificação com
qualidade e precisão, por meio da melhoria na colaboração durante o projeto,
orçamento e a construção, e na precisão (EASTMAN et al., 2014).
De acordo com Farah (2005), há uma relação entre as fases de projeto e a
classificação de orçamentos, sendo que a precisão está relacionada diretamente a: (i)
- informações disponíveis, (ii) - tempo gasto na elaboração do orçamento, (iii) - técnica
de orçamento utilizada e (iv) - habilidade e experiência do orçamentista.
Pode-se classificar as técnicas de elaboração de orçamentos, conforme o grau
de detalhamento em:
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•

estimativa de custos: feitas no início do desenvolvimento dos projetos,

sem muitas informações dos projetos, e com menor tempo de elaboração.
•

orçamento detalhado: ao contrário das estimativas de custos são feitos

com base em projetos mais desenvolvidos com maior riqueza de informações
e maior tempo disponível para a sua elaboração.

2.1.1 Estimativa de custos

A estimativa de custos

é elaborada no início, na concepção do

empreendimento, e bem antes da finalização dos projetos, detalhamento das
informações técnicas e demais documentos. Nessa etapa, a área de Projetos e/ou
Incorporação das empresas disponibilizam o Estudo de Massa, Projeto Legal e/ou
Estudo Preliminar de projeto.
Tem como principais objetivos: (i) - determinar um valor de custo para
construção da obra, com base em informações técnicas iniciais para que esse custo
alimente os estudos de viabilidade financeira do empreendimento e (ii) - identificar se
o caminho que a concepção dos projetos está seguindo está correto, ou seja, se não
há desvio entre o custo de construção e a viabilidade econômica. Caso tenha
variações deverá ser feita uma engenharia de valor no projeto para que esses desvios
sejam eliminados.
Para Otero (2000), a estimativa paramétrica de custo é um método que utiliza
de relações sob a forma de algoritmos matemáticos ou lógicos, de modo a obter uma
estimativa de custos e que podem variar desde simples regras informais ou analogias
básicas até funções matemáticas complexas decorrentes da análise estatística de
dados, sendo que quanto melhor o modelo paramétrico de estimativa estabelecido,
mais próximo estará o custo estimado daquele realmente incorrido ao final do projeto.
Como não tem a posse dos projetos e especificações técnicas, não é possível
fazer o levantamento de quantidades detalhado, por isso faz-se necessário a
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montagem de um banco de dados composto por dados históricos (índices
paramétricos) relativos a cada tipo de obra (econômica, médio padrão, alto padrão,
comercial, etc), reproduzindo assim o know-how, conhecimento técnico que a
empresa tem, e dessa forma a elaboração da estimativa de custos não basear-se-á
em dados genéricos.
O Custo Unitário Básico (CUB) é um método muito utilizado no Brasil para
estimar custos no setor da construção de edifícios. O CUB foi criado em dezembro/64,
através do art. 53, ítem I da Lei nº 4.591/1964 - Dispõe sobre o condomínio em
edificações e as incorporações imobiliárias, conhecida como a lei de condomínios e
edificações, que regulamenta as regras de funcionamento dos Condomínios e das
Incorporações, contendo as obrigações e direitos dos incorporadores desde a fase
pré-obra até a entrega das chaves das unidades autônomas. O CUB tem a função de
servir de parâmetro na determinação dos custos dos imóveis e ao longo dos anos, e
tornou-se um indicador de custo setorial (SINDUCON-MG, 2007).
A NBR 12721/2006 - Avaliação de custos de construção para incorporação
imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios, que está em revisão,
estabelece os critérios para o cálculo do CUB, definição de áreas com o cálculo do
rateio de construção e outras disposições correlatas, conforme foi prescrito à ABNT
pela Lei nº 4.591/1964. Originou-se na antiga NB 140/1965 - Avaliação de custos
unitários e preparo de orçamento de construção para incorporação de edifício em
condomínio. Portanto a norma define critérios para o cálculo do custo de obra
estimado com base no CUB, para efeitos de incorporação de modo a constar no
Registro de Imóvel (GRANDISKI, 2016). Definições segundo a norma estão descritas
no Anexo I e evidenciam o acima exposto por Grandiski (2016).

2.1.2 Orçamento detalhado

Para a obtenção do orçamento detalhado de uma obra deve-se ter todas as
informações necessárias relativas ao projeto, no que diz respeito ao conjunto de todas
as plantas (arquitetônicas, de fundações/contenções, estruturais e instalações), as
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especificações técnicas, prazo de execução e disponibilidade de recursos (equipe,
equipamentos e ferramentas), todos estes limitados pelos recursos financeiros
disponíveis (LOSSO, 1995).
Hirota (1988) apud Otero (2000) retrata que o orçamento detalhado
fundamenta-se no desmembramento da obra em suas diversas partes, representadas
por serviços a serem realizados, numa descrição completa de seus aspectos físicos e
tecnológicos, com o detalhamento em quantidade e preço de todos os materiais, mão
de obra e equipamentos necessários a sua execução, além de em uma previsão das
despesas administrativas a serem englobadas no processo construtivo.
Portanto para realizar o orçamento detalhado, o orçamentista deve ter o Projeto
Executivo, bem como todas as demais informações e documentos técnicos que o
compõe, retratando assim o empreendimento, suas especificações técnicas e o plano
de ataque da obra. Caso o orçamento detalhado seja feito com base no Anteprojeto,
deverá ser encarado como provisório, uma vez que os projetos serão revisados na
etapa dos Projetos Executivos, de desenvolvimento dos projetos, e o custo de
construção deverá ser revisado.
Para Mattos (2014) orçar não é um jogo de adivinhação e sim um trabalho
executado com critérios técnicos, utilização de informações confiáveis compilados
pela experiência do orçamentista.
Jesus e Barros (2009) e Mattos (2014) descrevem que a orçamentação envolve
três grandes fases de trabalho: (i) - estudo das condicionantes; (ii) - composição de
custos e (iii) - fechamento do orçamento. A Figura 3 apresenta o fluxograma referente
as fases de orçamentação.
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Figura 3 - Fluxograma de orçamentação.

Fonte: adaptado Jesus e Barros, 2009 e Mattos, 2014

Ao iniciar a elaboração do orçamento deve-se fazer a visita ao local do terreno.
Dias (2011) entende ser impossível elaborar qualquer orçamento, por mais simples
que parece o projeto, sem fazer a visita ao terreno, sendo essencial para tirar dúvidas
e verificar as condições da vizinhança. Nessa fase também deve ser feita a leitura
detalhada do edital da concorrência, que é disponibilizado pelo cliente e/ou dono do
negócio.
Todo orçamento se baseia num projeto e Melhado (1994) destaca que o projeto
tem importância crucial e deve ser encarado, como processo (atividade de construir)
e também como informação de natureza tecnológica ou gerencial, sendo uma de suas
características o fato de cada projeto ser "único". O projeto é a apresentação da
definição qualitativa e quantitativa das especificações técnicas, econômicas e
financeira de um serviço, com base em dados, estudos, desenhos, normas, sendo
peça fundamental na elaboração do orçamento da obra. Dele são extraídos os dados
básicos para preenchimento da planilha orçamentária, os serviços e suas respectivas
quantidades (IE, 2011).
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Em complemento as informações dos projetos (plantas, cortes e elevações),
devem ser analisadas as informações técnicas, que são responsáveis por definirem
os métodos em técnicas para a execução de serviços de construção, descritos ou não
no projeto.
Portanto é fundamental para a qualidade e assertividade do orçamento, que o
orçamentista

valorize

o

projeto,

dedique

tempo

estudando-o,

interpretando-o, de modo a entender e saber o conteúdo

analisando,

dos documentos e

informações técnicas disponíveis para a elaboração do mesmo.
Após o estudo das condicionantes, parte-se para a composição dos custos,
onde são calculadas as quantidades de serviços e consequentemente definido o
escopo de construção. Tisaka (2011) descreve custo como todos os valores
constantes na planilha orçamentária, e o separa em:
• custo direto: custo ligado diretamente a obra, sendo a somatória dos
custos de materiais, equipamentos e mão de obra aplicados em cada um dos
serviços na execução da obra.
• custo indireto: custo necessário para apoio da execução da obra,
referentes à administração, tributos e financeiro, decorrentes da estrutura da
obra e da empresa construtora, e não podem ser atribuídos exclusivamente a
obra que será executada, mas são necessários para que a mesma seja
realizada (JESUS; BARROS, 2009).
Ainda segundo mesmo autor a quantidade de materiais, horas de
equipamentos e homem-horas gastos na execução de cada unidade de serviço,
multiplicados pelo custo desses materiais, aluguel dos equipamentos e salários dos
operários, acrescidos de encargos socais é chamada de composição de preço unitário
(CPU). Esse custo unitário, de cada unidade de serviço multiplicados pelas
respectivas quantidades constituem o custo de cada um dos serviços componentes
da obra, serviços esses identificados e mensurados na etapa do levantamento das
quantidades.
Nessa etapa da orçamentação deve existir uma interação grande entre as
áreas de Orçamentos e Suprimentos da empresa construtora, pois a equipe de
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Orçamentos vai identificar e quantificar os serviços, materiais e equipamentos a serem
cotados no mercado, sendo apoiada pela equipe de Suprimentos na cotação, com
contatos parceiros da empresa e negociações necessárias.
Para elaborar a planilha orçamentária, parte-se da planilha do plano de contas,
feita na etapa do Levantamento das Quantidades e acrescentam-se as colunas de
preço unitário e preço total. Constitui a forma eletrônica de como o orçamento da obra
é apresentado (IE, 2011).
Cada empresa desenvolve sua própria planilha orçamentária, de forma a
atender as suas necessidades, moldada em função do tipo de trabalho da empresa,
seguindo um agrupamento lógico segundo contratações tradicionais. Através do plano
de contas que obtém a distribuição da obra em serviços. É um sistema de classificação
dos serviços que a empresa executa, uma sequência lógica que promove a
normatização e organização da informação (GOLDMAN, 2004).
A Australian Institute of Quantity Surveyor (AIQS, 2017), retrata que a planilha
orçamentária é elaborada pelo orçamentista, é um documento em forma de planilha,
que itemiza e quantifica os serviços existentes na obra, devendo ser seguida em todas
as obras e por todas as áreas da empresa, envolvidas na etapa de desenvolvimento
do empreendimento, ou seja, utilizada para a apresentação da proposta, para as
medições de serviços executados e para análise de variações e alterações de escopo
e preço. As empresas construtoras que participam de concorrências, devem seguir a
planilha orçamentária modelo do edital da licitação.
A necessidade de seguir uma padronização na estrutura de grupos da planilha
orçamentária é evidenciada na elaboração do modelo BIM, que por ser um protótipo
virtual 3D do empreendimento a ser executado, precisa retratar a execução da obra e
a padronização da estrutura de grupos da planilha orçamentária facilitará a troca de
informações entre os aplicativos BIM e softwares de orçamentação, através do
formato IFC. Para Bianca (2015) o primeiro passo para um bom fluxo de trabalho BIM
é a normatização das informações (dados referenciados e utilizados durante o
processo de criação de um objeto construído) que são trocadas.
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No universo BIM, a estrutura de separação em grupos de serviços no plano de
contas é conhecido como classificação da informação, pois cada objeto modelado
precisa ser classificado, identificado com um código, ou seja, um nome. A NBR 159657/2015 - Sistema de classificação da informação da construção - Parte 7: Informação
da construção descreve uma proposta de sistema de classificação que indica tabelas
que seguem um padrão de referência de classes, definindo as informações,
distinguindo os termos para aplicação na tecnologia BIM.
Como o foco deste trabalho são obras do setor de, será adotado o Quadro 4,
elaborado com base na experiência profissional da autora, dos orçamentos
elaborados, para as obras de edificações. Servirá como referência de estrutura de
classificação e exemplo de planilha orçamentária na forma resumida e detalhada nos
critérios de medição, do capítulo 3, com as atividades envolvidas em cada serviço
estudado. Contém os itens (classificação), a descrição dos serviços, o preço de cada
grupo de serviços e seu percentual dentro do preço total.
Quadro 4 - Exemplo de planilha orçamentária.
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01

PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS

02

EQUIPE DE OBRA

03

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO

04

OPERAÇÃO DE CANTEIRO

05

PROTEÇÕES / EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS

06

TAXAS E EMOLUMENTOS DURANTE A OBRA

07

PREPARAÇÃO DO TERRENO

08

FUNDAÇÕES / CONTENÇÕES

09

SUPER ESTRUTURA

10

ALVENARIAS / FECHAMENTOS

11

ESQUADRIAS DE MADEIRA

12

ESQUADRIAS DE FERRO

13

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

14

FERRAGENS

15

VIDROS

PREÇO TOTAL
(R$)

%

37

ÍTEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

16

COBERTURA

17

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS

18

REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

19

REVESTIMENTOS DE TETO

20

REVESTIMENTOS EXTERNOS

21

REVESTIMENTOS DE PISO

22

DIVISÓRIAS

23

PINTURA

24

LOUÇAS E METAIS

25

MÁRMORES E GRANITOS

26

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

27

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

28

INSTALAÇÃO MECÂNICA

29

OUTRAS INSTALAÇÕES

30

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA
TOTAL - CUSTO DA OBRA

PREÇO TOTAL
(R$)

%

100%

Fonte: a Autora

2.2 O levantamento de quantidades

De posse dos projetos e após a análise e conhecimento do seu conteúdo e do
edital, na etapa do estudo das condicionantes, identificam-se os serviços a serem
feitos, bem como suas quantidades. O levantamento de quantidades é uma etapa
importante dentro da indústria da construção civil e na orçamentação, pois nela são
calculadas as quantidades dos serviços da obra, identificando-se o escopo de
construção, dando origem a planilha orçamentária. (OLATUNJI; GU; SHER, 2010).
A quantificação constitui-se de tarefa fundamental na orçamentação, deve ser
feita com muita atenção, uma vez que serve de base para outras tarefas. Nessa etapa
os serviços e materiais são medidos e as quantidades são utilizadas para definição
do custo de construção e no planejamento técnico da obra (MONTEIRO; MARTINS,
2013).
A separação da obra em serviços pode variar de acordo com o tipo de obra
(residencial, comercial, hospitalar, escolar, etc), o sistema construtivo (fundação rasa,
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fundação profunda, estrutura de concreto moldada in loco, estrutura de concreto prémoldada, etc), dos acabamentos do memorial descritivo e até mesmo da cultura da
empresa de executar determinado tipo de serviço. (GIAMMUSSO, 1991).
Lee, Trench e Willis (2005) dividem o levantamento de quantidades em duas
fases:
(i) quantificação: retirar dos projetos as dimensões dos elementos
construtivos e as informações de dados técnicos.
(ii) planilhamento: compilar e organizar as informações da quantificação em
planilhas, calculando-se volumes, áreas e unidades e agrupando-os por
similaridade de execução.
Ainda segundo os mesmos autores, o uso da tecnologia, com softwares
específicos deixou as fases acima mais integradas, facilitando e automatizando
entradas e saídas de dados através de fórmulas, bibliotecas de dados padronizadas
ou sistemas específicos, porém a verificação final das quantidades obtidas ainda se
faz necessária para identificar qualquer tipo de problemas na entrada de dados, o que
comprometerá o resultado final das quantidades.
As memórias de cálculo da quantificação de cada serviço da obra são
agrupadas resultando uma lista única de itens, que contém todos os serviços e suas
respectivas quantidades extraídas dos projetos, em forma de planilhas. A essa lista
única dá-se o nome de Plano de Contas. Portanto pode-se definir levantamento de
quantidades como o agrupamento, em forma de planilha eletrônica, das informações
retiradas dos projetos, retratando o escopo da obra.
Os grupos de serviços (itemização, classificação) do plano de contas devem
seguir a sequência executiva dos serviços, no canteiro de obra, ou seja, começa pelos
serviços preliminares, depois fundações e segue com contenções, superestrutura,
vedações, instalações elétricas e hidráulicas, impermeabilizações, revestimentos
internos de piso, parede e teto, revestimentos de fachada, esquadrias, demais
instalações, elevadores, louças, metais e bancadas, e por fim complementação da
obra com paisagismo, despesas de entrega da obra e decoração.

39

Independentemente do método a ser utilizado para definir as quantidades dos
serviços, o plano de contas deve ser feito, pois quando os serviços do plano de contas
forem precificados, ele se tornará um documento contratual: a planilha orçamentária.
Deve seguir uma itemização padronizada, sendo um modelo de estrutura de
separação e classificação dos grupos de serviços, a ser seguido dentro da empresa e
utilizado por todas as áreas envolvidas, nas etapas de desenvolvimento do
empreendimento.
A divisão do levantamento de quantidades em duas fases, quantificação e
planilhamento, segundo descrito por Lee, Trench e Willis (2005) é evidenciado nos
dois métodos de quantificação. No método tradicional a fase de quantificação é
caracterizada pela cotas dos elementos construtivos em projeto e pela inserção
dessas cotas em planilhas auxiliares do Excel, utilizadas como memórias de cálculos
e o planilhamento como a elaboração do plano de contas. Já no método com o uso
do BIM, com extração das quantidades através da ferramenta de tabelas do modelo
BIM, a quantificação é caracterizada pela elaboração das tabelas de quantidades dos
objetos modelados e pela exportação dessas tabelas para planilhas eletrônicas, com
entradas “manuais” complementares.
A padronização da informação através da itemização do plano de contas entre
as áreas e agentes envolvidos evita conflitos, erros e omissões, além de auxiliar no
fluxo de dados na modelagem, uma vez que a itemização do plano de contas servirá
de classificação dos objetos do modelo.
Stonner (2001) dividiu o desenvolvimento do empreendimento em quatro
etapas: (i) - concepção, (ii) - planejamento, (iii) - implementação e (iv) - finalização,
conforme ilustrado na Figura 4, onde a ordenada representa a quantidade de trabalho
(medida em homem hora Hh, percentual e/ou custos) e a absissa representa o tempo
envolvidos em cada etapa.
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Figura 4 - Etapas de desenvolvimento do empreendimento.

Fonte: adaptado Stonner, 2001

A Concepção é uma etapa que envolve diretamente o cliente (ou dono do
negócio), ás Áreas de Incorporação, Projetos e Orçamentos, e pode abranger:
definição de diretrizes; definição do produto; contratação dos projetistas; estudo da
viabilidade econômica-financeira; pesquisa de mercado; relatório de impacto
ambiental; estudo de legislação vigente e estimativa de custos. As quantidades
levantadas nessa etapa serão utilizadas para alimentar a estimativa de custos a fim
de verificar se o empreendimento é viável economicamente.
No Planejamento Executivo o cliente pode ser envolvido ou a(s) construtora(s)
contratada(s), envolvem as áreas de Projetos, Orçamentos, Produção de obra e
Planejamento Técnico, e pode conter: definição de uma estrutura analítica do projeto
(EAP) padrão, que será utilizada ao longo do desenvolvimento do empreendimento;
desenvolvimento dos projetos; elaboração do orçamento: a estimativa de custos da
etapa anterior é refinada; desenvolvimento do planejamento técnico da obra;
elaboração da política de suprimentos. Na etapa do Planejamento Executivo as
informações dos projetos aumentam, com isso deve-se fazer o levantamento de
quantidades mais discriminado e criterioso, que servirá de base para as contratação
de Suprimentos e para a elaboração do cronograma físico, pelo Planejamento Técnico
da obra.
A etapa da Implementação ou também chamada de Execução, se caracteriza
por absorver maior quantidade de recursos e custos dentre as outras, e suas fases
podem abranger: gerenciar contratos; acompanhar o cronograma físico-financeiro;
replanejar tarefas; ajustar prazos e metas. As quantidades levantadas nessa etapa
serão utilizadas pelas áreas de Suprimentos e Produção da obra, no gerenciamento

41

das medições com os fornecedores contratados e pela área de Controle de Custos no
acompanhamento do valor orçado x valor executado.
Na Finalização ou Manutenção, as contratadas fazem a passagem de serviços
para a contratante, no caso de obras empreitadas, ou a equipe de produção entrega
a unidade para a equipe da incorporação, no caso de obras de construtoras e
incorporadoras, e suas fases compreendem: operação assistida, assistência técnica
e realocação de equipes. Por fim, as quantidades levantadas nessa etapa serão
utilizadas pela assistência técnica da construtora, no caso de alguma manutenção
necessária.
O plano de contas origina a planilha orçamentária, que se torna um documento
contratual, contendo as quantidades dos serviços da obra, e o contratante pagará
somente pelas quantidades informadas. Isso retrata o quão importante é a precisão
na quantificação, e que um erro de quantificação implicará no resultado final do
contrato (LEE, TRENCH e WILLIS, 2005).
Portanto pode-se classificar essa etapa como fundamental na elaboração do
orçamento, deve ser feita com atenção, pois como acima exposto serve de base para
outras atividades, ao longo do desenvolvimento do empreendimento, podendo
interferir no resultado do negócio.
Schmitt (1987) listou os erros de quantificação em três categorias:
• Omissão de serviços devido a erros de leitura dos projetos.
• Serviços considerados duas vezes.
• Omissão de serviços devido a projetos incompletos.
E propôs algumas soluções, para diminuir esses erros aumentando assim a
qualidade das informações geradas nessa etapa da elaboração do orçamento:
• Check-list para serviços: lista que contém informações de onde e como
identificar os serviços em projeto, mesmo que não estejam detalhados ou
mesmo discriminados, no momento de elaboração do orçamento, mas
aparecerão no momento da execução da obra.
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• Ordenação de levantamento de dados: com marcação nos projetos os
dados que já foram extraídos, e adequado armazenamento em planilhas
adequadas, de forma a não serem considerados em duplicidade.
• Utilização dos dados em forma aritmética ordenada: uso de planilhas de
armazenamento de dados padronizadas de forma que o resultado obtido possa
ser conferido e validado.
Passados 30 anos e continua-se com os mesmos tipos de erros de
quantificação e a solução proposta por Schmitt (1987) deve ser utilizada, nos dias
atuais, pelo orçamentista, uma vez que essa etapa é fundamental, pois um erro nas
quantidades vai ter implicações futuras para todos os agentes envolvidos na
construção podendo gerar resultados negativos para o contrato e com isso prejuízo
para os donos do negócio e/ou a empresa construtora.
Para Monteiro e Martins (2013) a quantificação dos serviços pelo método
tradicional é um processo manual, que envolve informações provenientes dos projetos
(plantas, elevações, cortes, etc), e depende da interpretação humana sobre os
projetos, ficando muito propenso a erros. Além disso, uma base de projetos em 2D
também é feita por um processo manual, com a ajuda de ferramentas do CAD,
também sujeitas a erros. Entradas e interpretações equivocadas são comuns uma vez
que é difícil de processar situações complexas e que a combinação de quantificação
2D e projetos concebidos em 2D podem gerar erros em cascata.
Além de ser um processo manual e sujeito a erros, a quantificação pelo método
tradicional é um processo demorado. Considerando a situação comum de uma obra
do mercado imobiliário, com prazo de orçamentação estipulado em 30 dias e as
etapas da orçamentação conforme fluxograma da Figura 3, pode-se dizer que a etapa
de levantamento de quantidades tradicional representa dois terços (2/3) do prazo da
orçamentação, conforme retrata o Quadro 5:
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Quadro 5 - Prazo das etapas de orçamentação.
ORÇAMENTAÇÃO
PRAZO

ETAPAS

1

ANÁLISES: de projetos, edital, informações técnicas e visita ao terreno
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES: dimensionamento e planilhamento

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

# #

dias
2

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

CUSTO DIRETO E INDIRETO: CPU e precificação

20

# # # # # # # # # # # # # #

FECHAMENTO DO ORÇAMENTO: preço de venda, reuniões de diretoria e
montagem da proposta

14
# # #

3

Fonte: a Autora

2.2.1 O Orçamentista

O profissional que elabora os orçamentos de obras dentro das empresas é
conhecido como orçamentista. Lee, Trench e Willis (2005) afirmam que a formação e
o conhecimento dos orçamentistas têm permitido que a função evolua ao longo do
tempo em novas áreas de atuação, e os serviços prestados atualmente englobam não
só a elaboração da planilha orçamentária, como também: elaboração de contratos e
gerenciamento de custos do projeto.
Dias (2011) retrata o orçamentista como um profissional multidisciplinar, pois
tem a obrigação de conhecer várias áreas do saber, de modo a bem elaborar a sua,
sendo totalmente cabível, uma vez que o orçamento tem atuação em todo o ciclo de
vida do empreendimento. Afirmação também é retratada por Gee (2010) que o
qualifica como um profissional que agrega valor principalmente a gestão financeira e
contratual de projetos de construção nas etapas de pré-construção, construção e pósobra.
Deve ter a habilidade de descrever de forma clara, completa e precisa os
requisitos dos projetistas e organizá-los no plano de contas. Com isso é obvio a
importância na clareza das informações, não se equivocando, além de ser cuidadoso,
preciso nos cálculos, sistemático, organizado e ter capacidade de análise e
interpretação dos projetos (LEE, TRENCH E WILLIS, 2005).
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A Lei n. 5.194/1966 regulamenta o exercício das profissões dos Engenheiros,
Arquitetos e Engenheiro-Agrônomo. Os Arts. 7º, 8º, 12º ao 14º da mesma Lei,
mencionam que qualquer trabalho de elaboração de orçamento de obras de
construção civil de licitações públicas, deverá ter sua autoria identificada no
documento, contendo o nome completo do orçamentista, a profissão de engenheiro
civil ou arquiteto e registro no CREA, ou seja a identificação da execução por um
profissional legalmente habilitado. A falta dessa identificação poderá levar a um Auto
de Infração contra a empresa ou órgão licitante por parte da fiscalização do CREA, ou
até a anulação da licitação por descumprimento dos dispositivos legais. Já a Lei n.
6.496/1977 define que o profissional que elaborou o orçamento deve recolher ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) específica para cada obra, atestando sua
autoria (TISAKA, 2011).
Em obras privadas, do mercado imobiliário brasileiro não é obrigatório essa
identificação do profissional, bem como formação em engenharia civil ou arquitetura,
porém a experiência do orçamentista é fundamental ao elaborar o orçamento, não só
na composição dos custos mas como também nos conhecimentos e habilidades em:
(i) execução do tipo de obra que está orçando, conhecimento de sistemas
construtivos.
(ii) segurança do trabalho.
(iii) impostos incidentes.
(iv) planejamento técnico da obra.
(v) informática, tecnologias de sistemas/softwares.
(vi) negociação e equalização de preços e propostas de empreiteiros,
equipamentos e materiais.
(vii) análise dos projetos, informações técnicas e edital da licitação.
(viii)

boa comunicação com os agentes envolvidos, no desenvolvimento do

empreendimento.
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No Reino Unido, Austrália, África do Sul e demais países de língua inglesa o
orçamentista é conhecido pelo termo quantity surveyor (QS), traduzindo para o
português significa especialista em quantidades. Nos Estados Unidos é também
conhecido como cost estimator. Porém sua qualificação vai além de nomeações
(OLANREWAJU; ANAHVE, 2015). Esse profissional deve ser qualificado e com
experiência comprovada, independentemente se trabalhar com obras públicas ou
privadas.
As características e habilidades do QS são iguais ao do orçamentista brasileiro,
porém mais valorizado, conforme retrata Davis (2016), o QS é um profissional que
trabalha na indústria da construção civil, focado em custos de construção e contratos.
Nesses países, a profissão nasceu no século 19, atuando basicamente na elaboração
de plano de contas (por isso o nome especialista em quantidades) dos
empreendimentos, porém atualmente abrange uma ampla gama de habilidades e
conhecimentos, fornecendo consultoria especializada não só na quantificação mas
em orçamentos de obras, contratos de construção e controle de custos. Devido a um
profundo conhecimento dos custos de construção, o QS também ajuda os
incorporadores com a engenharia de valor, estudando alternativas e buscando
viabilizar o projeto com o custo de construção.
A Australian Institute of Quantity Surveyors (AIQS, 2017), faz menção que o QS
também é conhecido como Economista da construção ou Gerente de custos. Faz
parte do time de consultores especializados da indústria da construção civil. Como
especialista ele orça e controla os custos de construção, desde a viabilidade até a
finalização da obra. Após a finalização da obra é envolvido com elaboração de taxas
e índices de orçamentos que servirão de base para novas estimativas de custos.
Interagem

com

arquitetos,

empreiteiros e incorporadores.

agentes financeiros,

engenheiros

de

produção,
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2.2.2 Padronização do levantamento de quantidades

No Brasil o levantamento de quantidades é feito pelo orçamentista ou pelo
próprio projetista que elaborou o projeto, que nesses casos entrega as construtoras
ou ao cliente que o contratou, uma planilha gerada automaticamente pelo software
utilizado na concepção do projeto, porém, nem sempre está evidenciado o que está
considerado nos quantitativos recebidos, por exemplo: se estão considerando perdas
de materiais, requadros e descontos de vãos para pagamento de mão de obra e se
esses serviços quantificados na planilha recebida do projetista, são suficientes para a
elaboração do orçamento (MARCHIORI, 2009).
O orçamento é um produto gerado pela incorporadora (dona do negócio) e
construtora, que retrata o custo da obra que se pretende edificar, com base nos
projetos, documentos técnicos, planejamento, experiência da empresa e a forma dela
executar e controlar suas obras. A incorporadora quantifica o projeto e orça a obra
para identificar o investimento a ser realizado e calcular o retorno desse investimento
no tempo. A construtora orça a obra para identificar e planejar como os serviços do
projeto serão executados e controlados.
Não é a expertise do projetista, autor do projeto, quantificar serviços para
elaborar orçamentos de obra, o que deve e não deve ser considerado para a correta
quantificação de compra de materiais e pagamento de mão de obra. Ele tem de saber
o custo de execução do projeto que está propondo. Quantificar serviços requer
conhecimento das atividades envolvidas neles, na sua execução e na forma da
empresa contratar esses serviços. Por exemplo, para elaborar o custo de alvenaria de
bloco de concreto com espessura 14 cm, o orçamentista precisa as quantidades de:
área de material, área de mão de obra e comprimento. Como não há uma norma ou
manual que orientem os critérios de medição de serviços, essas quantidades devem
seguir critérios estabelecidos nos contratos acordados pela área de Suprimentos da
empresa e a forma dela executar a alvenaria, baseada em sua experiência técnica. O
projetista não tem como saber, na elaboração do projeto, como que a área de
Suprimentos de cada empresa contrata a execução da alvenaria, se será pelo critério
de desconto de vão PINI, ou pelo Caderno técnico do SINAPI ou se será um critério
específico, se o encunhamento será custo do empreiteiro de mão de obra ou não, se
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o empreiteiro de mão de obra cobra custo adicional para alvenarias com altura maiores
que três metros, etc.
A identificação do escopo de construção, a forma de orçar e edificar o projeto
é de responsabilidade e expertise da empresa incorporadora e construtora. Com isso,
ao se contratar o projetista, deve-se alinhar qual a quantidade do projeto dele deverá
ser entregue e essa quantidade deve servir de referência para o orçamentista na
elaboração do orçamento, não isentando-o de fazer a quantificação. Caso a
quantidade levantada pelo orçamentista seja diferente da quantidade do projetista
deverá ser identificado o motivo do desvio e corrigido.
No Brasil não há uma norma ou manual que padronize o levantamento de
quantidades, estabelecendo critérios de medição para todos os serviços de uma obra,
seja a quantidade para pagamento de mão de obra ou a quantidade para compra de
material. Para Carvalho (2009) a falta de padronização de critérios podem gerar
problemas de quantificação, análises heterogêneas de quantidades e preços e para
evitar tal situação em uma licitação deve estar claro, no edital, as regras, devendo
constar no contrato de construção as condições em que a construtora trabalha ou que
deseja que se trabalhe ou, pelo menos, que sejam mencionados os critérios a serem
adotados para apresentação das quantidades e dos preços para os serviços orçados.
Diante disso identifica-se a importância de ter o levantamento de quantidades
padronizado, contemplando: critérios de medição separados por tipo de serviços, com
regras claras, formas de execução, atividades envolvidas, unidades de medida e
estrutura de classificação dos serviços no plano de contas.
A padronização do levantamento de quantidades será aproveitado, ao longo do
desenvolvimento do empreendimento, pelas áreas de:
•

Projetos: com parâmetros e conceitos na elaboração do modelo BIM e

na classificação dos objetos modelados.
•

Orçamentos: na elaboração do orçamento da obra.

•

Suprimentos: definição do escopo de contratação e critério de medição

de materiais e mão de obra.
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•

Planejamento técnico: no estudo das atividades a serem executadas e

no dimensionamento das equipes.
•

Controle de custos: no acompanhamento dos custos executados e os

custos a serem executados.
•

Pós-obra: na quantificação dos serviços de manutenção.

O manual de orçamentação Tabelas e Composições de Preços para
Orçamentos (TCPO) da Editora Pini define termos básicos de orçamentos e como
preparar os orçamentos de obras no Brasil, sendo muito utilizado pelas empresas do
setor da construção civil. Segue a estrutura de classificação e apresentação de
informações segundo o MasterFormat, sistema de classificação americano, da década
de 80. O TCPO define critério de medição do serviço, de forma genérica, junto da
composição de preço unitário. O critério Pini de desconto de vãos é o mais utilizado
nas construtoras, para a contratação de mão de obra de obras privadas, do setor de
edificações.
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
(SINAPI), responsável por estabelecer regras e critérios para a orçamentação das
obras que utilizam recursos da União, por exemplo projetos do programa Minha Casa
Minha Vida, possui um caderno técnico denominado SINAPI Metodologias e
Conceitos, onde cada serviço é representado por um grupo de composições, que
possuem seus critérios de quantificação.
A NBR 12721/2006 - Avaliação de custos de construção para incorporação
imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios estabelece definições de
áreas e critérios para o cálculo do CUB/m², ou seja, para se calcular o custo de obra
estimado, para efeitos de incorporação, de modo a constar no Registro de Imóveis,
mas não descreve critérios de medição, com regras e parâmetros de cálculos de
quantidades para serviços. O Anexo I traz as definições de áreas e custos, conforme
descrito na norma.
Na literatura internacional, existem algumas publicações com o objetivo de
padronizar a medição de serviços na construção civil, a saber:
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(i) Guide to Measurement Using the New Rules of Measurement: Guia de
medição usando as Novas Regras de Medição e o RICS New Rules of
Measurement (NRM2) Detailed measurement for building works: Novas
Regras de Medição, detalhamento para obras de edificação.
(ii) Australian Standard Method of Measurement of Building Works 6ª edição
(ASMM6): Método Padronizado Australiano de Medição de Serviços de
Edificações (AIQS, 2015).
(iii) Curso Sobre Regras de Medição na Construção (CRMC): elaborado pelo
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) da Universidade do Porto,
de Portugal.
O Guia de Medição Usando as Novas Regras de Medição e o NRM2 são
publicações de 2013. O NRM2 fornece regras do Reino Unido para quantificar e
descrever obras de edificação além de incorporar o guia de boas práticas. Servindo
de parâmetro para a execução do plano de contas e da planilha orçamentária. É a
atualização do Standard Measurement Method 7ª edição, o SMM7 (BENGE et al.,
2013). O (i) - Guide to Measurement Using the New Rules of Measurement possui
uma abordagem desde a concepção, execução e entrega do empreendimento,
considerando o uso da tecnologia BIM na quantificação, esclarecendo o que e como
deve ser medido. Ambos desenvolvidos pela Royal Institution of Chatered Surveyor
(RICS).
A RICS é uma organização global que promove e aplica padrões internacionais
na avaliação, gestão e desenvolvimento de terrenos, imóveis, construção e infraestrutura, com 125.000 profissionais credenciados (RICS, 2017).
O SMM7 é um manual publicado em 1988 pela RICS e pela The Building
Employers Confederation (BEC), no Reino Unido. Sua primeira edição data de 1922,
como o objetivo de estabelecer regras de medição e com isso gerar precisão e
uniformidade da informação resultante do levantamento de quantidades. Tem formato
de tabelas de classificação, separadas por tipos de serviços, conforme o plano de
contas. Também incorpora as boas práticas essenciais ao ambiente da construção.
Se as quantidades do plano de contas, da obra, estiver de acordo com essas regras,
todas as partes interessadas estarão conscientes do que está incluído e do deve ser
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assumido ou adotado, garantindo que todos os participantes da concorrência estão
em condições de igualdade perante o escopo de serviços, facilitando a equalização
das propostas das construtoras participantes (LEE, TRENCH E WILLIS, 2005).
O NRM2 é um documento desenvolvido com base no plano de contas e no
plano de trabalho do RIBA Outline Plan of Work e o OGC Gateway Process. O RIBA
Outline Plan of Work é um modelo reconhecido da indústria da construção civil do
Reino Unido para o processo de gerenciamento e desenvolvimento de projetos de
edificações. O OGC Gateway Process é um modelo alternativo ao RIBA, adotado pela
área de obras públicas do governo e área da saúde. A principal diferença entre os dois
modelos é que o RIBA possui onze etapas de desenvolvimento de projetos e o OGC
Gateway possui sete (RICS, 2012).
O documento está dividido em três partes: 1. definições, símbolos e
abreviações utilizados nas Regras de Medição, 2. descreve as Regras de Medição,
os tipos de planos de contas, bem como sua importância, como montá-lo e lidar com
serviços não mensuráveis, riscos, lucros e despesas indiretas e 3. tabelas com as
Regras de Medição, separadas por serviços (RICS, 2012).
O manual NRM2 está elaborado de acordo com a forma do Reino Unido
executar suas obras, servindo de referência de informações e requisitos para
elaboração de contratos entre as empresas contratantes e as contratadas, juntamente
com as regras de preparo das tabelas de preços, bem como as regras de medição de
serviços. O layout de apresentação das tabelas, contém, para cada serviços as
seguintes colunas: (i) - descrição do serviços, (ii) - unidade, (iii) - nível 1: tipologias a
serem consideradas em cada serviço, (iv) - nível 2: subtipologias a serem
consideradas em cada serviço e (v) - comentários e notas. O Anexo II traz a tabela do
serviço de alvenaria, conforme está no NRM2, traduzida para o português.
Os critérios de medição abordados no capítulo 3, deste trabalho, estão
baseados no lay-out de apresentação das tabelas da Parte 3 do NRM2.
O ASMM6 é um manual que foi desenvolvido pela Austalian Institute of
Quantity Surveyors (AIQS), na Austrália.

A AIQS é uma organização sem fins

lucrativos de normalização e formação profissional com mais de 4000 membros.
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Promove o desenvolvimento e avanço da profissão de orçamentista, através cursos e
certificações da organização. O manual descreve uma base uniforme de quantificação
para obras civis. Os critérios de medição estabelecidos são aplicáveis a elaboração
do plano de contas, servindo de referência para a orçamentação, medição de serviços
de empreiteiros e manutenções no pós-obra (AIQS, 2016).
Portugal, igualmente ao Brasil não tem um manual de critérios de medição
como os da Austrália ou o Reino Unido descritos acima, porém o LNEC da
Universidade do Porto publicou o CRMC, que contém definições de critérios de
medição para os sistemas construtivos mais importantes de projetos de edificação.
Serve de referência pois além dos critérios de medição contém também uma estrutura
de itemização de plano de contas padrão. Os critérios descritos no CRMC foi descrito
para levantamentos de quantidades utilizando o método tradicional (base 2D de
projetos) e que, com o uso do BIM na extração de quantidades, alguns desses critérios
tornaram-se obsoletos (MONTEIRO E MARTINS, 2013).

2.3 O uso do BIM na quantificação e na orçamentação

O BIM é a tecnologia, no ambiente da construção civil, que utiliza dados em
modelos virtuais. O modelo virtual atua ao longo das etapas de desenvolvimento do
empreendimento, possui funções tridimensionais (3D) de projeto, de orçamento e
planejamento técnico. O BIM torna acessível uma nova forma de compartilhamento
de informações na indústria da construção. Isso traz muitas vantagens mas também
alguns riscos e mudanças a estrutura tradicional da construção (GEE, 2010).
Chuck Eastman, conhecido como o “pai do BIM”, define BIM como uma
tecnologia de modelagem e um conjunto associado de processos para produzir,
comunicar e analisar modelos de construção. Os modelos de construção são
constituídos de objetos paramétricos com geometria, propriedades e habilidade de
vincular e exportar conjuntos de atributos. Modelos que só contém dados 3D sem
atributos de objetos não são considerados tecnologia BIM (EASTMAN et al., 2014).
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Com o uso do BIM, os edifícios não são desenhados em vistas 2D de um prédio
3D, mas sim um prédio 3D virtual é construído, permitindo simulações reais nesse
protótipo, antes da construção in loco efetivamente, trazendo os seguintes benefícios:
(i) - examinar o edifício de qualquer ponto ou ângulo, (ii) - testar e analisar o edifício,
(iii) - verificar interferências entre as disciplinas de projeto, (iv) - quantificar os
elementos de construção (paredes, vigas, lajes, esquadrias, forros, pisos, etc e (v) simular a construção e analisar os custos (LIMA, 2014).
Ainda segundo a mesma autora, o BIM é uma tecnologia que vai precisar de
mudanças no processo de trabalho dos escritórios de arquitetura, pois está ligado ao
projeto e não ao desenho. Ao projetar com o uso da tecnologia BIM, é necessário
muito mais informações para fazer o projeto do que necessita o sistema CAD 2D para
desenhar.
A metodologia BIM para projetar e gerenciar a informação feita através do
modelo virtual é apoiada por softwares promissores disponíveis na Indústria da
Construção Civil. Caracteriza-se por ser uma ferramenta automatizada, no sentido de
que dados de entrada são anexados ao modelo e a informação de saída é
automaticamente gerada (MONTEIRO E MARTINS, 2013).
A tecnologia BIM não faz orçamentos, não é um software de orçamentação,
mas através da tecnologia BIM é possível trocar informações do modelo 3D com
softwares de orçamentação e alimentar informações de custo no modelo virtual ou
alimentar a planilha orçamentária com quantidades de materiais do modelo.
A inserção de informações de quantidade e custo no modelo é denominada
modelagem 5D e apresenta como principal vantagem a extração de quantitativos,
otimização de prazo para obter as quantidades e a precisão, desde que alimentadas
corretamente, com critérios e níveis de modelagem pré-definidos

(FENATO, T.;

SAFFARO, F.; BARISSON, M., 2016).
Para Monteiro e Martins (2013) a extração de quantidades é uma atividade para
usuários de conhecimentos avançados no BIM, pois necessita de um entendimento
abrangente da dinâmica das entradas/saídas, dependendo de como os elementos são
modelados e a parametrização dos critérios de medição.
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Quando o foco é extração de quantidades, análises de desempenho e detecção
de interferências deve-se considerar: (i) - a qualidade do modelo, que se não for
modelado adequadamente os resultados gerados não serão confiáveis (BAGNO;
ARANTES, 2016) e (ii) - o nível de detalhamento do modelo, que evolui entre as
etapas de desenvolvimento do projeto.
O nível de detalhamento no BIM é descrito como Level of Development (LOD),
partindo do menor nível de desenvolvimento (etapa preliminar do projeto) até o maior
nível de precisão e representação (etapa de operação). As descrições dos LODs
servem para identificar os requisitos de conteúdo específicos e associados para cada
modelo, sendo cinco níveis progressivos de desenvolvimento de 100 até 500
(MORAIS, M.; GRANJA, A. D.; RUSCHEL, R. C., 2015), descritos no Quadro 6:
Quadro 6 - Níveis de detalhamento (LOD).

LOD 100

Conceptual: estudo volumétrico do projeto. O modelo é constituído de toda a volumetria
da construção, pode realizar algumas análises de construção, tais como: definir a forma
inicial da edificação, a orientação do edifício e o seu custo por metro quadrado de
construção.

LOD 200

Approximate geometry : comparado ao anteprojeto. Possui parte de sua geometria já
definida. Há a representação parcial das instalações prediais. A orientação do edifício e
sua localização já estão definidas. É possível anexar informações aos componentes do
modelo, permitindo a realização de análises de desempenho e quantitativos aproximados
vinculados aos componentes.

LOD 300

Precise geometry : o projeto está praticamente definido, tem a especificação dos
materiais, os quantitativos precisos e refletindo o que será construído no canteiro. É
possível gerar a documentação para a obra, a lista de compras, bem como anexar o
cronograma da obra em uma macroescala (sem detalhes de montagem). Podem ser
feitas análises simulando o comportamento do edifício. O modelo pode ser utilizado para
a construção, aproximando-se dos detalhes da fase de fabricação.

LOD 400

Fabrication : modelo está pronto para a construção e fabricação. Para a execução desse
modelo, é essencial a participação de todos os envolvidos no processo. Os detalhes do
cronograma de obras devem estar vinculados ao modelo, que reflete o processo relativo
da montagem (assembly) da obra. Essa fase permite simulações precisas e processos
de manufatura dos componentes.

LOD 500

As built : reflete como o modelo foi construído e é considerado ideal para a realização da
operação, da manutenção e de reformas.

Fonte: Morais, M.; Granja, A.D.; Ruschel, R.C. (2015).

Para Monteiro e Martins (2013) automatizar o processo de quantificação é o
caminho para eliminar diversos aspectos negativos do processo de mensuração e
atualmente o BIM é o melhor modo para se conquistar isso. Porém o processo da
orçamentação não é completamente automatizado e a extração de quantidades no
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BIM não fornece todos os dados necessários para montar o plano de contas e
consequentemente a planilha orçamentária, dependendo portanto do orçamentista, de
entrada manuais e de softwares específicos de orçamentação para preencher essas
lagunas, que ficam maiores dependendo do LOD a que o projeto está submetido e ao
tipo de orçamento a ser elaborado (estimativa ou orçamento detalhado).

2.3.1 Trabalho colaborativo: sistema de classificação e BIM Mandate

Conforme descrito acima, todos os envolvidos na etapa de desenvolvimento do
empreendimento devem seguir a mesma estrutura de separação de grupos de
serviços, ou seja, a mesma itemização no plano de contas e consequentemente na
planilha orçamentária, sendo que a itemização no plano de contas deve retratar os
processos de produção da obra igualmente são executados no canteiro, facilitando
assim a troca de informação entre as áreas envolvidas.
O sistema de classificação se faz necessário não só para uniformizar a
informação entre as áreas envolvidas através do plano de contas padronizado, mas
para ele também ser entendido e interpretado por softwares que operam na plataforma
BIM, pois, nos projetos em BIM, a troca de informações é fundamental. No processo
de modelagem, cada objeto é identificado na base de dados BIM e classificado com
um código de identificação, ou seja, um “nome”, que deve ser igual a itemização
utilizada no plano de contas.
Dentre os sistemas de classificação, no Brasil, destaca-se:
(i) Tabelas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil):

é indicado pelo Decreto 7893/2013 que estabelece

regras e critérios para orçamentos de obras públicas, contendo planilhas
orçamentárias, composições de preços unitários e orçamentos de
referência. A gestão do SINAPI é compartilhada entre a Caixa Econômica
responsável pela base técnica de engenharia e o IBGE responsável pela
pesquisa mensal de preços (FEDERAL, 2017).
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(ii) SISMICAT (Sistema Militar de Catalogação): é uma sistema de
padronização de dados utilizados no âmbito do Ministério da Defesa.
Possui ampla variedade de itens, com descrição de materiais precisa e
detalhada e linguagem comum entre os usuários do sistema (DEFESA,
2003).
(iii) SEAP (Secretaria de Estado de Administração e Patrimônio): práticas de
projetos da SEAP, descritas em um manual com objetivo de estabelecer
diretrizes de para a elaboração de projetos e orçamentação. Contém
discriminação orçamentária que abrange os materiais e serviços
usualmente utilizados na construção, separado em grupo e itemizados,
retratados em um plano de contas chamado Quadro Resumo (COSTIN;
PINTO, 2017).
(iv) ABNT NBR 15965/2011 - Sistema de classificação da informação da
construção, características dos objetos: norma técnica separada em sete
partes que estabelece terminologias e parâmetros unificados, composta por
treze tabelas (classes), que devem ser combinadas para chegar a
especificação desejada, baseada no sistema americano, Omniclass.
Estabelece códigos identificadores e descrição padronizados para os
objetos, (RICOTTA, 2016). Feita para atender a todos os segmentos da
construção civil (edificações, infraestrutura e industrial).
As tabelas do SINAPI são muito bem estruturadas e contém uma grande
quantidade de serviços, de modo a atender aos diversos tipos de obras públicas, em
todos os segmentos da construção civil. Já o SISMICAT é uma estrutura específica
para as obras do Ministério da Defesa. A estrutura de classificação da NBR
15965/2011 é complexa e precisa combinar as informações das treze tabelas para
obter a classificação correta, além de conter serviços que atendam aos segmentos da
indústria, de infraestrutura e de edificações, resultando em uma estrutura completa,
porém extensa, principalmente quando o foco é o segmento de edificações.
O plano de contas de uma empresa deve atender aos interesses e a forma da
empresa executar suas obras, tendo como características: clareza, objetividade e
retratando o escopo de construção nos grupos de serviços, ou seja, não adianta uma
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empresa que constrói aeroportos, utilizar o plano de contas de uma empresa que
constrói prédios residenciais. Portanto a empresa deve adequar sua estrutura de
classificação a estrutura de classificação da NBR 15965/2011, retratando o seu
segmento de atuação na construção civil, o tipo e o padrão da edificação.
Além de seguir um sistema de classificação padronizado, no início da
modelagem deve estar claro:
• o que será e não será modelado: escopo, os principais entregáveis.
• como será modelado: qual nível de detalhe e de detalhamento em cada
etapa de trabalho (LOD).
• comunicação: como será a troca de informações entre a equipe.
• formato de arquivos: que serão utilizados na troca de informações.
Com isso, faz-se necessário a elaboração do BIM Mandate, também chamado
de Caderno de Diretrizes de Modelagem. Um documento que contém regras para a
modelagem e diretrizes a serem seguidas pela equipe de desenvolvimento dos
projetos, que deve ser feito pela empresa construtora e entregue ao responsável pela
elaboração do modelo antes do início da modelagem, para sua orientação, fazendo a
ponte de comunicação entre os participantes.
Como o modelo é um protótipo virtual 3D da construção, o Bim Mandate retrata
a forma de execução dos serviços por parte da construtora, o escopo da modelagem,
quais as expectativas de recebíveis e entregáveis, os softwares utilizados, o fluxo de
trabalho, como se desenvolverá todo o processo com a tecnologia BIM entre a equipe
e as características do empreendimento em desenvolvimento, portanto seu conteúdo
é extenso e particular de cada empresa e de cada empreendimento.
Em relação a orçamentação, é no BIM Mandate que devem estar listados quais
os critérios de medição, o que será e não será modelado, para alimentar as
quantidades da planilha orçamentária, as informações para classificação dos objetos,
o nível de detalhamento, etc, por exemplos: se a alvenaria será feita após a execução
do contrapiso ou antes da execução do contrapiso, alterando a quantidade final de
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alvenaria ou de contrapiso, se o revestimento das paredes em ambientes com forro
vai até a laje, ou entra 10 cm dentro do forro deixando a altura restante da parede sem
revestimento, se os rodapés, sancas, luminárias, vidros e ferragens de portas e
janelas serão modelados, plano de contas a ser seguido para classificar os objetos,
etc.

2.3.2 A extração de quantidades no BIM

As ferramentas BIM são aptas para extrair quantidades, porém essas
aplicações têm suas vantagens e desvantagens (descritas no Quadro 1), na troca de
dados com outros tipos de software (específicos para a orçamentação), que, por sua
vez, utilizam todo o modelo e não apenas as suas tabelas de quantidades. O
intercâmbio de informações entre os softwares de orçamentação e o BIM se dá pelo
formato Industry Foundation Classes (IFC), o mais utilizado.
O intercâmbio de informações, também chamado de interoperabilidade, dentro
da tecnologia BIM é a capacidade de troca de informações entre os softwares que
usam o BIM, Ricotta (2016) explica o que é interoperabilidade de uma forma bem
simples e clara: um projetista “A” desenvolve o modelo de uma edificação em um tipo
de software de modelagem BIM, a interoperabilidade leva a geometria 3D e as
informações de projetos desse software do projetista “A” para o software de
modelagem do projetista “B”.
Segundo Monteiro e Martins (2013) cada base de dados do BIM é estruturada
de acordo com o sistema de classificação (a itemização do plano de contas) da
empresa. Existe compatibilidade entre o sistema de classificação com o formato IFC,
que pode ser obtida por dois modos: (i) - o IFC é definido como ponto de partida de
formato da empresa, a base de dados adota uma arquitetura elaborada em
plataformas semelhantes e a empresa alimenta as referências IFC compatíveis e (ii) a empresa segue uma arquitetura elaborada em plataformas diferentes, porém
importa e exporta bases com o formato IFC.
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Ainda segundo mesmos autores, tem uma ampla variedade de uso, possui
definições para quase todas as classes necessárias para a representação dos objetos
mais utilizados na construção civil, porém seu desempenho não é perfeito, devido a
perda de informações nos processos de importação/exportação de dados entre os
softwares BIM e de orçamentação, o que resulta em quantidades e orçamentos
errados.
O IFC não possui uma classe específica para as informações de custos, para
isso seria necessário a elaboração de um sistema de classificação que atue como
interlocutor na definição das classes de custos e classes dos objetos no IFC
(FENATO, T.; SAFFARO, F.; BARISSON, M., 2016).
O plano de contas padronizado pela empresa deve ser utilizado como um
sistema de classificação dos objetos modelados, trazendo uniformidade das
informações trocadas entre as áreas envolvidas nas etapas de desenvolvimento do
empreendimento e facilitando a troca de informações do modelo com o software de
orçamentação (interoperabilidade), uma vez que o código do objeto modelado tem de
ser o mesmo código do plano de contas. O uso de um do plano de contas padronizado
é a base para o desenvolvimento da modelagem com informações de custos no
modelo, conhecida como modelagem 5D.
A extração de quantidades é precisa e automática no BIM, para os objetos
modelados, que otimiza o tempo do orçamentista, reduz possíveis erros humanos e
aproveita o potencial do orçamentista em atividades de mais expertise, do que ficar
simplesmente contanto elementos construtivos (AUTODESK, 2017).
Os modelos BIM possuem dados dos objetos que possibilitam a extração de
quantitativos automáticos, para objetos com unidade de medida unitária. Mas não
fornecem quantitativos, de forma automática, para quantidades de objetos que
dependam de critérios de medição específicos, conforme necessidades do orçamento
detalhado, por exemplo, uma alvenaria com uma porta terá sua área calculada com o
desconto de 100% da área do vão osso da porta, onde vão osso é a medida do batente
somada com a medida da folha da porta (quantidade de material), mas não fornecerá
a quantidade, conforme critérios de medição específicos, para pagamento da mão de
obra, conforme critérios de desconto de vãos, ou então um ambiente com forro que
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contenha luminárias, a área informada pela tabela do modelo BIM é a área de forro
descontando a área das luminárias e, conforme critérios de medição praticados no
mercado brasileiro, não desconta-se a área das luminárias da área de forro, paga-se
vão cheio.
Portanto, no caso de quantitativos que dependam de critérios de medição
específicos, deverá ser alinhado, num primeiro momento, no BIM Mandate, como
esses objetos serão modelados e se serão modelados. A decisão de modelá-los ou
não, para atender as necessidades do orçamento detalhado, dependerá da
dificuldade, do tempo e do custo dessa modelagem, até por que o modelo não será
utilizado apenas pela área de Orçamentos e quanto mais informações coloca nele,
mais carregado ele fica, dificultando seu manuseio e o intercâmbio de informações,
entre projetistas. Com isso alinhado no início, o orçamentista já sabe quais
quantidades serão extraídas do modelo e quais não serão e deverão ser feitas
separadamente, para alimentar as necessidades do orçamento.
Somente com o tempo de uso, de trabalho com a modelagem com informações
de quantidades é que a empresa conseguirá customizá-la conforme suas
necessidades, da forma de elaborar seus orçamentos de obras, fazendo com que a
modelagem com as informações de quantidades atenda todos os tipos de objetos,
sendo os objetos com unidade de medida unitária e sendo os objetos que dependem
de critérios de medição específicos, atendendo as necessidades do orçamento e
todos os serviços da obra.
A extração das quantidades para os objetos que dependem de critérios de
medição também é comentada por Olatunji, Gu e Sher (2010), que entendem que a
extração de quantidades em BIM tem um impacto significativo na pré-construção, pois
tem possibilidades reais de uso; porém, para isso, ainda há desafios a serem
superados, sendo o principal deles a necessidade de filtrar determinados dados do
BIM de forma que os critérios de medição estabelecidos no NRM2 sejam atendidos.
Mas são explícitos ao falar que, claramente, seu uso traz oportunidades, mesmo
sendo um desafio a ser vencido, por algum tempo ainda. Tempo que será
recompensado com o otimização e automação da etapa de levantamento de
quantidades no processo de orçamentação.
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A Autodesk (2017) lista três formas para o uso do BIM na extração de
quantitativos e uso das quantidades extraídas no orçamento:
(i) Application Programming Interface (API): Intercâmbio de informações entre
um software de orçamento, disponível no mercado (como U.S. COST or
Innovaya) e o modelo BIM. A partir do Revit o orçamentista exporta o
modelo para o software de orçamento para que as quantidades do modelo
alimentem o software, dando início ao processo de orçamentação.
(ii) Open DataBase Connectivity (ODBC): acesso ao banco de dados de um
software de orçamento, como por exemplo: CostX or ITALSOFT, que têm
conexão direta com BIM. Usa o banco de dados ODBC para acessar as
informações de atributos no modelo e, em seguida, usa arquivos CAD 2D
ou 3D exportados para acessar os dados dimensionais. Parte da integração
inclui uma reconstituição de dados do modelo dentro da solução dos dados
de orçamento, e então vincular geometria, custo e preço.
(iii) Exportação para o Excel: em comparação as duas opções acima, essa
opção pode ser caracterizada como simples, com controle das informações
de entrada e saída e adaptável a orçamentação de cada empresa. Os
dados são gerados no Revit, através de tabelas do modelo, que são
exportadas para o Excel. De posse dessas tabelas, o orçamentista trabalha
com os dados contidos nessas tabelas, de forma que melhor atenda ao
fluxo de trabalho, na elaboração do orçamento.
Independentemente da forma escolhida para a extração de quantidades no
BIM, o orçamentista precisa ter conhecimentos técnicos para a elaboração de
orçamentos e conhecimentos de informática, de modo a entender, analisar e organizar
as informações retiradas dos softwares BIM e as entradas de dados necessários para
alimentar o orçamento da obra (EASTMAN et al., 2014).
Como o orçamento é um produto gerado com muitas informações, tem
utilização ao longo das fases de desenvolvimento do empreendimento, serve para
definições contratuais, pelo fato do BIM ser um instrumento novo para os
orçamentistas e pela preocupação de trabalhar-se com informações de um sistema
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“fechado” com complexidade alta para definir as quantidades do orçamento da obra,
o estudo de caso deste trabalho traz a extração de quantidades conforme a opção (iii)
acima: exportação de dados para planilha eletrônicas, analisando as saídas
automáticas do BIM,

junto

com

apontamentos

“manuais” complementares

necessários, de modo a atender aos critérios de medição.
A decisão pelo uso mesclado do BIM, junto com apontamentos “manuais” na
definição das quantidades de serviços deu-se pelos motivos:
1. Para utilizar as opções (i) ou (ii) deve-se ter um software de
orçamentação que trabalhe com a tecnologia BIM e, além de analisar as
entradas e saídas do Revit, seria necessário analisar, estudar e entender a
forma do software de orçamentação operar, fugindo do objetivo desta
dissertação.
2. A opção (iii) é mais simples de operar que as outras duas opções. O
orçamentista tem total domínio das quantidades extraídas e das quantidades
que não são extraídas do modelo e, com isso, pode-se discutir a importância
de critérios de medição alinhados com o processo de quantificação de serviços
e de modelagem.
As opões (i) e (ii) são mais automáticas que a opção (iii), porém dependem de
softwares de orçamentação compatíveis com a tecnologia BIM, o que demanda
investimento para implantação, por parte das construtoras e, consequentemente,
tempo e recursos humanos. Porém elas vão se estabelecer num futuro próximo.
No momento presente, a opção (iii) acaba sendo importante para o mercado e
constitui-se, provavelmente, como o primeiro passo na saída de processos totalmente
manuais para os processos totalmente automatizados, onde as vantagens do uso
parcial da modelagem BIM, junto com entradas “manuais” de dados, credenciam esta
postura como solução inicial e também incentiva o uso do BIM, por parte dos
orçamentistas.
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3

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os critérios de medição dos serviços (materiais e mão de obra) são conceitos
ou modos de proceder para se obterem as quantidades, que devem estar descritos
no caderno técnico da obra, ou edital da concorrência ou no contrato de prestação de
serviços assinado com o contratante, e que deve ser o mesmo dos contratos
assinados pela área de Suprimentos e os subempreiteiros da obra.
Goldman (2004) atenta para que os critérios adotados no levantamento das
quantidades, na fase da orçamentação da obra, devem estar plenamente definidos e
claros, pois essas quantidades levantadas deverão corresponder a realidade
construtiva, devendo ser comparadas as quantidades executadas na obra.
Carvalho (2009) descreve que dependendo da finalidade que a medição tem, o
construtor deve ter posturas mais analíticas, separando os diversos serviços
envolvidos na medição, por exemplo, ao invés de identificar apenas o serviço de metro
quadrado de alvenaria de vedação, separar também metros de vergas, contra-vergas
e encunhamento, metros quadrados de muretas, etc.
A descrição de critérios de medição tem por finalidade orientar, uniformizar
e, consequentemente padronizar o levantamento de quantidades dos serviços
(material e mão de obra), quando não houver orientações específicas por parte do
cliente, ou do edital da licitação, ou do projetista e/ou do fabricante. Tornando as
quantidades presentes no plano de contas compreensíveis por todos os agentes
envolvidos nas etapas de desenvolvimento do empreendimento.
Os critérios de medição são regras e conceitos para a quantificação dos
serviços. Não aborda questões relativas as composições de preços unitários como:
consumos de materiais e produtividade da mão de obra, pois essas questões são
específicos de cada empresa, de acordo com a forma da empresa de executar suas
obras, com base na sua experiência técnica. A quantificação de serviços é feita para
elaborar o plano de contas; o carregamento das composições de preços unitários
(CPU), no plano de contas, é feito para elaborar a planilha orçamentária.
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O Brasil tem o manual chamado Tabela de Composições e Preços para
Orçamentos, conhecido como TCPO da editora Pini e o Caderno Técnico do Sistema
Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil, o SINAPI, da Caixa Econômica
Federal. O TCPO (2010) é um manual que contém informações de consumos e
produtividades dos serviços, e define critérios de medição, de forma genérica, junto
de cada CPU, como uma forma de mensurar o quantitativo. Porém não descreve, no
critério de medição, quais as regras para o cálculo das quantidades. Por exemplo: na
composição de escavação manual de vala, unidade de medida m³, o critério de
medição é: o volume medido no corte, mas a informação de volume medido no corte
indica apenas que o volume de escavação não deve ser majorado com o fator de
empolamento.
O fator de empolamento deve ser considerado como uma premissa de cálculo,
pois ou ele entra na quantidade ou ele entra no preço unitário. Por isso deve estar
claro onde está aplicado, para não aplicá-lo duas vezes ou deixar de aplicá-lo.
Portanto para calcular o volume de escavação da peça, medido no corte, precisa
saber, além das dimensões da peça (comprimento, largura e altura), qual a dimensão
da vala a ser escavada, para que caiba a peça a ser concretada e o operário que vai
trabalhar.
O caderno técnico do SINAPI: Metodologias e Conceitos, tem cada serviço
representado por um grupo de composições e possu seus critérios de quantificação.
São descritos os critérios de medição para os serviços de: Contrapiso, Fôrmas para
estrutura de concreto armado, Alvenaria estrutural, Instalações do canteiro de obras,
Trama em coberturas de madeira, Estacas pré-moldadas, Escavação vertical em
campo aberto, Escavação de valas e Solo grampeado.
Os critérios descritos no TCPO nem sempre são iguais aos critérios do SINAPI;
para quantificação de mão de obra, por exemplo, considerando-se o serviço de
alvenaria, para quantificar o material, fica claro que descontam-se todos os vãos
existentes na elevação (não vai comprar bloco de vedação para o vão onde tem uma
janela), mas para a mão de obra, o TCPO considera que vãos até 2,0 m² não tem sua
área descontadas e para vãos maiores que 2,0 m², desconta-se somente o que
exceder a 2,0 m² (isso pelo fato do trabalho que o pedreiro terá no requadro desse
vão pequeno será o mesmo que ele terá se tiver que fechá-lo com alvenaria). O
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SINAPI fala em área líquida: desconto de todos os vãos, como critério de medição,
para pagamento de mão de obra.
Com isso, buscou-se, com este trabalho, descrever critérios que englobassem
as informações do: TCPO, Caderno de encargos do SINAPI e os conhecimentos da
autora, com base nas práticas do mercado imobiliário, do setor de edificações, para
os serviços de: (i) - fundações profundas: estacas hélice, (ii) - fundações rasas: blocos
de fundações e vigas baldrames, (iii) - vedações: alvenarias em blocos de concreto e
chapas de gesso acartonado para drywall e (iv) - esquadrias de alumínio, madeira e
aço.
A apresentação dos critérios está dividida em três partes:
•

Sistema construtivo: breve descrição do sistema construtivo, feito

com base em pesquisa bibliográfica baseada em livros, artigos técnicos,
normas e na experiência da autora. Faz uma listagem das atividades
envolvidas, que compõem a execução de cada serviço estudado (o que é).
•

Projetos e Informações técnicas: apresentação de detalhes e

informações de projetos para exemplificar a situação de trabalho, na qual, o
orçamentista recebe os projetos para elaborar o orçamento e identifica o
escopo de construção (como é executado).
•

Critérios de medição: contém as atividades envolvidas em cada

serviço, as unidade de medição, critérios, regras de quantificação e
informações complementares (como é medido).
Optou-se por utilizar como referência de lay-out, para a elaboração das tabelas
dos critérios de medição, o mesmo lay-out das tabelas apresentadas na parte 3 do
manual New Rules of Measurement 2, o NRM2 (RICS, 2012), porém com o conteúdo
conforme práticas utilizadas na construção civil brasileira e as informações
necessárias para elaborar o orçamento detalhado.
A classificação das atividades envolvidas nos serviços utiliza a itemização da
Planilha Orçamentária, apresentada no Quadro 4, como referência de estrutura de

65

classificação. Escolheu-se o Quadro 4, pois é uma estrutura utilizada pela autora para
elaborar orçamentos de obras privadas, do setor de edificações.

3.1 Fundações

3.1.1 Bloco de fundação e viga baldrame

A ABNT descreve na NBR 6118/14: Projeto de estruturas de concreto Procedimento o conceito de Blocos de fundação (BF): “Blocos são estruturas de
volume usadas para transmitir às estacas e aos tubulões as cargas de fundação,
podendo ser considerados rígidos ou flexíveis” (ABNT, 2014). Fazem parte do grupo
de Fundações na Planilha Orçamentária, são quantificados e executados no canteiro
de obras juntos com as Vigas baldrames (VB).
Devem obrigatoriamente serem calculados atendendo as normas técnicas
vigentes e conforme o projeto estrutural, que contém os elementos estruturais (peças)
mapeados com seus respectivos nomes e informações de: largura, comprimento e
altura, resistência do concreto a ser empregado e detalhamento da armadura.
Tomando como referência a itemização dos grupos da Planilha Orçamentária
da Quadro 4, o Quadro 7 apresenta as atividades envolvidas no serviço de Blocos de
Fundação e Vigas Baldrames:
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Quadro 7 - Atividades envolvidas em blocos de fundações e vigas baldrames.
ITEM
08
08.01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

FUNDAÇÕES / CONTENÇÕES
Blocos de Fundação e Vigas Baldrames

08.01.01

Escavação manual

m³

08.01.02

Apiloamento do fundo de vala

m²

08.01.03

Lastro de concreto magro

m³

08.01.04

Forma em compensado resinado 17mm

m²

08.01.05

Armação CA-50

kg

08.01.06

Concreto Fck=XXX Mpa

m³

08.01.07

Reaterro

m³

08.01.08

Bota-fora de material escavado

m³

08.01.09

Impermeabilização - sistema XXX

m²

Fonte: a Autora

A escavação manual compreende o volume de terra, a ser removido na
abertura da vala onde serão executados os BF e VB. A vala deve ser maior que o
tamanho do elemento estrutural, de modo a caber o operário dentro dela para ele
conseguir montar as formas, colocar a gaiola da armação, concretar, desenformar e
por fim impermeabilizar. O talude de inclinação da escavação deve ser estudado pelo
projetista de fundações sendo determinado em função do tipo de solo. Em situações
onde o elemento estrutural é muito grande, recomenda-se estudar a escavação
mecanizada. Recomenda-se que o volume seja calculado no corte e o fator de
empolamento seja inserido na CPU, para a visualização da aplicação do fator e com
isso evitar que seja aplicado duas vezes ou não seja aplicado.
O apiloamento do fundo de vala é a compactação do terreno escavado, sendo
medido por metro quadrado de projeção horizontal do elemento estrutural, é
executado para o terreno receber o lastro de concreto magro, e este por sua vez,
corresponde ao volume do concreto magro aplicado na mesma superfície do
apiloamento, com espessura usual de cinco centímetros (5,0 cm), quando não
especificada em projeto.
A forma é calculada pela multiplicação do perímetro da peça por sua altura, não
se coloca forma no fundo e no topo, e pode ser fabricada com material compensado
ou mesmo tábuas de madeira (ficando a decisão da opção do uso de um material ou
de outro a cargo da empresa construtora e/ou edital da licitação). A quantidade de
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usos da forma é aplicada ao coeficiente da CPU, devendo ser indicada na descrição
do serviço qual o material que está sendo utilizado bem como os usos.
A armação é calculada com auxílio dos detalhes em projetos, que indicam as
posições dos ferros (N1, N2, ...) e suas respectivas bitolas e comprimentos. Com o
auxílio de uma tabela de pesos das bitolas calcula-se o peso de cada posição, sendo
que a somatória desses pesos resulta no peso total. Caso não tenha o detalhamento
da armadura das peças, o calculista deverá fornecer a taxa de aço, para efeito de
orçamentação. A taxa de aço é a quantidade de aço por metro cúbico de concreto
(kg/m³), para obter o peso total do aço, basta multiplicar a taxa de aço pelo volume de
concreto. No caso do uso da taxa de aço para calcular a quantidade de aço, utiliza-se
na CPU, a bitola média, usualmente

10.

O volume de concreto é resultante da multiplicação das três dimensões da
peça: largura, comprimento e altura. Não se aplica perda nas quantidades de concreto
mensuradas, pois a perda deve ser aplicada no coeficiente da CPU, ficando desta
forma destacado o valor considerado.
Como se escava uma vala maior do que a dimensão da peça, deve-se após
desenformar e impermeabilizar a peça, reaterrar a vala, sendo sua quantidade o valor
resultante da subtração da escavação manual menos os volumes do lastro e concreto
somados.
O bota-fora do material escavado é o material que restou do reaterro, ou seja,
foi escavado mas não utilizado para reaterrar a vala, devendo ser removido ou
dependendo das condições do terreno ser espelhado no local. Para efeito de
orçamentação, quando não se tem a certeza de que o material poderá ser espalhado
no local, deve-se considerar sua retirada.
Por fim a impermeabilização deve ser a área de forma mais a área do topo da
peça. Fica sob responsabilidade do projeto de impermeabilização a definição de qual
sistema de impermeabilização será adotado e quais peças serão impermeabilizadas.
Em geral impermeabilizam-se apenas as vigas baldrames, pois receberão paredes
sobre elas, de modo a não passar a umidade do solo para essas paredes.
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A Figura 5 mostra um detalhe de projeto para blocos de fundação, com o
complemento de informações, necessárias para a definição das quantidades,
identificadas com a fonte azul, de modo a ilustrar as incógnitas das fórmulas a serem
utilizadas no levantamento de quantidades e os critérios de medição, que estão
descritos no Quadro 8.
Figura 5 - Detalhe de projeto: bloco de fundação, com complemento de informações.
DETALHE DE PROJETO

Planta

Corte A-A
Lesc

Lesc

C

vert

C

L

arranque

H
horiz

cota
arras.

C: comprimento
lastro de
concreto
magro

L: largura

H: altura

Lesc: largura de escavação
vert e horiz: inclinação do talude de escavação

Fonte: a Autora
Quadro 8 - Critérios de medição: blocos de fundação e vigas baldrames.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Descrição dos
Serviços
1. Escavação manual

Un.

Critérios de quantificação

Informações
complementares

m³ Vesc = (L + 2×Lesc) × (C + 2×Lesc) × (H + hlastro) - se H <= 1,00 m: Lesc=0,60m
onde: L = largura do bloco
C = comprimento do bloco
H = altura do bloco
Lesc = largura de escavação
hlastro = altura do lastro de concreto

2. Apiloamento do
fundo de vala

Regras de quantificação

m²

- a Lesc depende da
- se H > 1,00 m: Lesc=0,60m + inclinação do talude, essa
inclinação deve constar no
inclinação do talude
projeto, depende da altura
- volume de escavação no corte. do BF ou VB, mas
- fator de empolamento na CPU. normalmente tem
inclinação 1:1.

Aapil. = (L × C)
onde: L = largura do bloco
C = comprimento do bloco

3. Lastro de concreto
magro

m³

Vlastro = (L × C × e)
onde: L = largura do bloco
C = comprimento do bloco
e = espessura do lastro

4. Forma em
compensado resinado
(xx usos)

m²

Aforma = (L + C) × 2 × H
onde: L = largura do bloco
C = comprimento do bloco
H = altura do bloco

- sarrafos, pontaletes e
número de usos do
compenado ou tábua
devem ser considerados
na CPU.
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Descrição dos
Serviços
5. Armação CA-50

Un.

Critérios de quantificação

kg

Peso = Vconcr. × Taxa de aço
onde: P = peso total de aço
V = volume de concreto

6. Concreto Fck= XX
Mpa

m³

Vconcr. = (L × C × H)
onde: L = largura do bloco

Regras de quantificação

Informações
complementares

- caso tenha detalhes em
projeto calcular conforme
detalhes das posições, para
cada elemento estrutural.
- quantidade real, perda deve
ser inserida na CPU.

- a resistência do
concreto deve constar no
projeto

- inserir empolamento na CPU.

- 1,30 é o fator de
empolamento usual da
terra.

C = comprimento do bloco
H = altura do bloco
7. Reaterro

m³

Vreat. = Vesc - (Vconcr. + Vlastro)
onde: Vreat. = volume do reaterro
Vesc = volume de escação
Vconcr. = volume de concreto
Vlastro = volume de lastro

8. Bota-fora do
material escavado

m³

Vremoção = (Vesc - Vreaterro)
onde: Vesc = volume de escação
Vreat. = volume do reaterro

9. Impermeabilização

m²

Aimp. = Aforma + (C × L)
onde: Aforma = área de forma
L = largura do bloco

- verificar se os blocos
serão impermeabilizados,
no projeto de
impermeabilização

C = comprimento do bloco

Fonte: a Autora

3.1.2 Estaca hélice contínua

O uso de estaca hélice contínua surgiu na década de 50 nos Estados Unidos
com uso de equipamentos de baixa potência e consequentemente capacidade de
fazer diâmetros menores como: 27,5 cm, 30 cm e 40 cm. Porém somente a partir da
década de 80 que tiveram seus equipamentos adaptados (aumento do torque) o que
possibilitou executar estacas de diâmetros e profundidades maiores, com isso ganhou
mercado devido à combinação de vantagens técnicas construtivas (a mais importante
delas é a ausência de vibrações durante sua execução) e seus baixos custos de
execução. No Brasil começou a ser executada em escala representativa a partir de
1993 (ALMEIDA NETO, 2002).
A Estava Hélice Contínua é uma estaca de concreto moldada in loco. A norma
6122/2010: Projeto e execução de fundações define estaca hélice contínua como
“estaca de concreto moldada in loco, executada mediante a introdução, por rotação,
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de um trado helicoidal contínuo no terreno e injeção de concreto pela própria haste
central do trado, simultaneamente com a sua retirada, sendo que a armadura é
introduzida após a concretagem da estaca” (ABNT, 2010).
Portando pode-se separar a sequência executiva da estaca hélice contínua em
três partes distintas: (i) - perfuração, (ii) - concretagem simultânea à extração da hélice
do terreno e (iii) - colocação da gaiola de armação, conforme ilustrado na Figura 6:
Figura 6 - Sequência executiva: estaca hélice contínua.

Fonte: Brasfond (2015)

O cálculo das quantidades da estaca hélice contínua deve obedecer ao projeto
de fundações e as normas técnicas vigentes. O projeto de fundações, segundo a
norma 6122/2010, deve conter memorial de cálculo e os respectivos desenhos
executivos para o perfeito entendimento e execução da obra (ABNT, 2010).
Tomando como referência a itemização dos grupos da Planilha Orçamentária
da Quadro 4, sendo que Blocos de Fundações e Vigas baldrames foram o subitem
08.01, pode-se listar as atividades envolvidas no serviço de Estacas Hélice na
sequência como 08.02, descritas no Quadro 9:
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Quadro 9 - Atividades envolvidas na execução de estacas hélice contínua.
ITEM
08
08.02

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

FUNDAÇÕES / CONTENÇÕES
Estacas Hélice Contínua

08.02.01

Mobilização de equipamento

un.

08.02.02

Perfuração estaca hélice D=XX cm (XX un.)

m

08.02.03

Concreto Fck=XX Mpa, slump 22+-2, consumo de
cimento 400 kg/m³

m³

08.02.04

Armação CA-50

kg

08.02.05

Bota-fora de material escavado

m³

08.02.06

Preparo da cabeça

un.

08.02.07

Bota-fora de material proveniente do preparo da cabeça

m³

08.02.08

Prova de carga estática

un.

08.02.09

Retroescavadeira

h

Fonte: a Autora

A mobilização de equipamento é a quantidade de equipamentos que deve ser
prevista no orçamento para a execução das estacas da obra, dentro do prazo definido
no cronograma físico, pela área de Planejamento Técnico da empresa construtora.
Deve ser calculada em duas etapas, na primeira etapa calcula a quantidade de dias
necessários para fazer todas as estacas da obra, dividindo a quantidade total de
estacas pela produtividade diária do equipamento (dado fornecido pela empresa dona
do mesmo). Na segunda etapa calcula-se então a quantidade de equipamentos
dividindo-se a quantidade de dias necessários (calculados na primeira etapa) pelo
prazo definido no cronograma físico, realizado pela área de Planejamento técnico,
para realizar as estacas.
A perfuração é calculada em metro e separada por diâmetro de estaca. O
comprimento da estaca é obtido pela subtração da cota de arrasamento pela cota de
apoio, sendo que a quantidade em unidade deve ser mensurada também (quantas
estacas tem para cada diâmetro), para identificar o comprimento médio de cada
diâmetro. Comprimento médio é o valor resultante da divisão da quantidade total em
metros pela quantidade total em unidades. Essa informação é importante para a
empresa contratada para executar o serviço, para ela saber qual o tamanho do trado
a usar na perfuração e concretagem.
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Igual ao cálculo da armação do Bloco de Fundação e Viga Baldrame, é o cálculo
da armação das estacas, que também é calculada com auxílio dos detalhes em
projetos, que indicam as posições dos ferros (N1, N2, ...) e suas respectivas bitolas e
comprimentos, a serem usados em cada estaca. Com o auxílio de uma tabela de
pesos das bitolas calcula-se o peso de cada posição, sendo que a somatória desses
pesos resulta no peso total. Caso não tenha o detalhamento da armadura das peças,
o calculista responsável pela fundação deverá fornecer a taxa de aço para efeito de
orçamentação, lembrando que a taxa de aço é a quantidade de aço por metro cúbico
de concreto (kg/m³), para o peso total do aço, basta multiplicar a taxa de aço pelo
volume de concreto.
O volume de concreto da estaca é resultante da multiplicação de três
incógnitas: área da seção (dada pela fórmula π × R²), pelo comprimento unitário (útil
mais arranque) e pela quantidade em unidade de cada estaca. O volume de concreto
total é resultado da somatória dos volumes de concreto, calculado para cada estaca.
Não se aplica perda nas quantidades de concreto mensuradas, pois a perda deve ser
aplicada no coeficiente da CPU, ficando desta forma destacado o valor considerado.
No caso das estacas hélice contínua é recomendado consultar o calculista de
fundações para saber qual o valor utilizar, pois a perda varia conforme o tipo de solo
(maior para solos mais moles e menor para mais rígidos).
Todo o material escavado será removido, portanto a quantidade de remoção
de terra é igual ao volume de concreto, devendo inserir o fator de empolamento do
solo

no

coeficiente da

CPU.

Recomenda-se a

previsão

de

aluguel de

retroescavadeira, em horas, durante o período de execução das estacas, para dar
apoio na remoção do material escavado, e liberar acesso do equipamento para a
perfuração das demais estacas.
Segundo a norma 6122/2010 deve ser cortado o trecho danificado durante ou
o excesso em relação a cota de arrasamento (ABNT, 2010). A altura do arrasamento
é definida em projeto e sua quantidade é calculada em metros cúbicos, obtida pela
multiplicação de: área da seção, pela altura definida em projeto e pela quantidade em
unidade de cada estaca. Esse material cortado deve ser removido, tendo quantidade
igual a demolida, acrescida do empolamento no coeficiente da CPU.
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A obrigatoriedade de execução de prova de carga também é definida pela
norma 6122/2010, vinculando-se a realização do ensaio ao número de estacas
existentes no projeto. Para estacas hélice, com tensão admissível máxima (5,0 Mpa)
abaixo da qual não serão obrigatórias provas de carga, desde que o número de
estacas não ultrapasse cem unidades (100). Caso ultrapasse cem unidades deverá
ser ensaiado um por cento (1%) da quantidade total de estacas, arredondando-se
sempre o número para mais.
A Figura 7 ilustra os detalhes típicos de projeto para estacas hélice contínua,
onde identificar-se as posições N1, N2 e N3 da armação, a indicação das cotas de
arrasamento (C.A.) e ponta (C.P.), a altura do arrasamento.
Figura 7 - Detalhe de projeto: estaca hélice contínua.

DETALHE DE PROJETO

Fonte: a Autora
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O Quadro 10 descreve os critérios de medição das estacas hélice contínua.
Quadro 10 - Critérios de medição: estacas hélice contínua.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Descrição dos
Serviços
1. Mobilização de
equipamento

Un.

Critérios de quantificação

un.

Qequip. = (Qtde. estacas ÷ Prod. ) ÷ P
onde: Qequip.: quantidade de equipamentos
P: prazo do cronograma físico.
Prod.: produtividade diária, quantas
estacas o equipamento executa por dia,
fornecida pelo dono do equip.

2. Perfuração de
estaca hélice D1=XX
cm (XX un.)

m

Qest. d1 = H × Qtde. total (un.) est. dxx
H = comprimento útil + Arr

onde: - H: comprimento unitário
- Arr: comprimento do arranque

Informações
complementares
- deve ser feito junto com a área - Produtividade diária é a
de Planejamento, sendo
quantidade de estacas
analisados: o prazo de
que o equipamento
execução, a quantidade de
executa por dia, fornecida
estacas a serem realizadas e a pelo dono do equip.
produtividade diária do
equipamento.
Regras de quantificação

- as quantidades devem ser
separadas por diâmetro de
estaca.
- sempre informar a quantidade
unitária de cada diâmetro.

3. Concreto Fck=XX
Mpa, slump 22+-2,
consumo de cimento
400 kg/m³

m³

4. Armação CA-50

kg

Peso = Vconcr. × Taxa de aço

5. Bota-fora do
material escavado

m³

Vremoção = Vconcr.

- inserir empolamento na CPU.

6. Preparo da cabeça
da estaca (XX un.)

m³

Vprep.est. d1 = (A x Aarr.) × Qtde. (un.) est. d1

- deverá ser calculado também
em unidade que é igual à
quantidade total das estacas

Vconcr.est. d1 = (A x H) × Qtde. (un.) est. d1
Vconcr.total = ∑ (Vconcr.est.d1 + Vconcr.est.d...)

- quantidade real, perda deve
ser inserida na CPU.

onde: - H: comprimento unitário
- A: área da seção da estaca

Vprep.total = ∑ (Vprep.est.d1 + Vprep.est.d...)

- caso tenha detalhes em
projeto calcular conforme
detalhes das posições, para
cada elemento estrutural.
1,30 é o fator de
empolamento usual da
terra.

onde: - Arr: comprimento do arranque
7. Bota-fora de
m³
material proveniente do
preparo da cabeça

Vremoção arr. = Vprep.total

- deverá ser calculado também
em unidade que é igual à
quantidade total das estacas
- inserir empolamento na CPU.

8. Prova de carga
9. Retroescavadeira
(apoio à remoção do
material escavado)

un.
h

Prova carga = 1% Qtde. total (un)

- se tensão admissível ≥5,0Mpa
e Qtde.total (un) < 100 un.

- usualmente para um
- serve de apoio na
equipamento, com prazo de
reirada de terra, liberando
execução de um mês, considera- o local para escavação
se 120 horas, porém deve ser das demais estacas.
confirmado com a empresa
executora do serviço.

Fonte: a Autora
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3.2 Vedações

3.2.1 Alvenaria de vedação em blocos de concreto

O processo construtivo em alvenaria está presente na formação das cidades
brasileiras, sendo com papel estrutural ou apenas de vedação no preenchimento de
vãos estruturais, aparentes ou revestidas. Cabe mencionar que, ao longo da história,
a execução de alvenarias de edifícios evoluiu bastante devido a racionalização do
processo construtivo, que aconteceu na década de 80, sendo responsável pelo
desenvolvimento de metodologias e procedimentos que reduziram os desperdícios
de: material, mão de obra e tempo de execução (SILVA, 2003).
Ainda segundo a mesma autora, esse movimento todo fez com que na década
de 90 fosse estabelecida uma metodologia aplicável ao desenvolvimento,
apresentação e avaliação de projetos executivos para paredes de vedação em
alvenarias para edifícios com estrutura de concreto armado, dando início ao
desenvolvimento dos “projetos construtivos”, como denominados na época, para a
produção de alvenarias de vedação, sendo estendidos para os outros subsistemas da
edificação, como impermeabilização, revestimentos, etc, contribuindo para a
ampliação do conceito de projeto, diferenciando projeto de produto do projeto de
produção.
Tomando como referência a itemização dos grupos da Planilha Orçamentária
da Quadro 4, as Alvenarias / Fechamentos são o item 10, as atividades envolvidas,
os serviços auxiliares ao serviço das Alvenarias de Vedação de Blocos de Concreto
como 10.01, descritas no Quadro 11. Pode ter inclusão de outras atividades devido a
forma de cada construtora trabalhar.
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Quadro 11 - Atividades envolvidas na execução de alvenarias de vedação.
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10

ALVENARIAS / FECHAMENTOS

10.01

Parede de alvenarias de vedação

UN.

10.01.01

Parede de alvenarias em blocos de concreto, e=9 cm, material

m²

10.01.02

Parede de alvenarias em blocos de concreto, e=14 cm, material

m²

10.01.03

Parede de alvenarias em blocos de concreto, e=19 cm, material

m²

10.01.04

Muretas em alvenaria de bloco de concreto, e=9 cm - material

m²

10.01.05

Muretas em alvenaria de bloco de concreto, e=14 cm - material

m²

10.01.06

Muretas em alvenaria de bloco de concreto, e=19 cm - material

m²

10.01.07

Parede de alvenarias em bloco de concreto - mão de obra

m²

10.01.08

Adicional para alvenaria h>3m

m²

10.01.09

Muretas em alvenaria de bloco de concreto - mão de obra

m²

10.01.10

Encunhamento com argamassa industrializada

m

10.01.11

Vergas e contra-vergas pré-moldada (9x10 cm) - material

m

10.01.12

Vergas e contra-vergas pré-moldada (14x10 cm) - material

m

10.01.13

Vergas e contra-vergas pré-moldada (19x10 cm) - material

m

Fonte: a Autora

A execução da alvenaria é composta por partes principais: marcação, elevação
e encunhamento e por partes auxiliares: vergas e contra-vergas. As atividades
descritas no Quadro 11 não indicam a marcação, pois como referências das obras
orçadas pela autora, essa atividade está considerada inclusa na elevação, porém
antes de começar o orçamento, essa questão deve ser alinhada com a área de
Suprimentos da empresa para saber se deve ou não ser aberta essa atividade
separada no plano de contas. A fixação da alvenaria na estrutura de concreto faz parte
da CPU, e os insumos competentes devem estar descritos nos projetos de vedação,
bem como cintas e pilaretes.
A análise do projeto estrutural nessa etapa é importante, pois a espessura das
lajes, altura de vigas e largura de pilares que interagem com as alvenarias devem ser
descontadas da área de vedação. O mesmo com a espessura do contrapiso, que
dependendo da sequência executiva adotada pela construtora, a ser alinhada com a
área de Planejamento técnico, deverá ser descontada da altura da alvenaria (quando
feito antes que alvenaria) ou não será descontada (quando feito depois da alvenaria).
Os serviços de alvenaria devem ser quantificados conforme projeto de vedação
e e/ou projeto de arquitetura, devendo ser as alvenarias separadas pelas espessuras,
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isso se faz necessário devido a C.P.U. que utilizará blocos de 9 cm, 14 cm ou 19 cm.
Apesar das composições de preço unitários (CPU) não serem o foco desse trabalho,
ela complementa a quantificação, devendo o orçamentista saber que, ao iniciar o
levantamento de quantidades, ele deverá direcionar suas memórias de cálculos
pensando na planilha orçamentária. Por isso faz-se necessário a comunicação entre
as áreas de Orçamentos e Suprimentos, para saber como serão feitas as
contratações. As interseções das alvenarias com pilares, travamento na estrutura de
concreto está, neste trabalho, entendido com o inserido na CPU, por isso, não têm
atividade descrita.
Nos serviços de alvenaria há que se levar em conta os vãos existentes, em
cada elevação, seja para compra de materiais ou pagamento da mão de obra,
conforme práticas da Indústria da Construção Civil brasileira. Como no Brasil não temse um manual, uma norma que padronize todos os critérios de medição e recomente
os requisitos de contratação entre o contratante e a contratada, o orçamentista deve
conversar com a área de Suprimentos ou verificar no edital da concorrência, para
saber qual critério considerar em suas memórias de cálculo de quantitativos.
Para o desconto de vãos de material considera-se o desconto de 100% do vão,
o que fica claro, pois não será assentado nenhum bloco no vazio da janela ou da porta.
Já para o cálculo do desconto de vãos de pagamento de mão de obra, seguirá com o
critério Pini de desconto de vãos, descrito no Quadro 12. A escolha baseou-se no fato
de ser o critério mais utilizado pelas empresas de obras privadas, do setor de
edificações, foco deste trabalho.
Quadro 12 - Critério PINI de desconto de vãos.
TAMANHO DO VÃO (M²)

CRITÉRIO DE DESCONTO

vão ≤ 2,00

não desconta, considera vão fechado

vão > 2,00

desconta 2,00 m²

Fonte: TCPO (2010).

O critério de desconto de vãos faz diferenciação com a área para pagamento
de mão de obra, em função do tamanho do vão, para compensar a dificuldade na
execução dos arremates, uma vez que vãos menores demoram mais do que vãos

78

maiores para serem executados e como o pedreiro ganha por tarefa, esse tempo a
mais gasto na execução do arremate do vão é “compensado” com o aumento da área
de trabalho.
O serviço de Adicional de alvenaria h>3,00 m é cobrado por alguns empreiteiros
de mão de obra, em orçamentos executados pela autora, o que mais uma vez deve
ser alinhado com a equipe de Suprimentos, se esse serviço será ou não cobrado no
contrato. Caso seja cobrado, deve-se separar a quantidade, das alvenarias que tem
altura maior que três metros.
As muretas são separadas das alvenarias devido a C.P.U. deles serem
diferentes, existem cintas e pilaretes, conforme detalhes no projeto específico, o que
torna necessário quantificá-las separadas das alvenarias. Mais uma vez o
orçamentista deverá quantificar e separar os serviços identificados em projeto,
pensando na planilha orçamentária padrão da construtora. Para montar a CPU das
muretas, contemplando as cintas e pilaretes, deverá ser tomado como referência o
projeto de vedação, com as indicações de dimensões, insumos e espaçamentos.
O Encunhamento, ou fixação, deve ser quantificado em metros, sendo o
perímetro, em planta, de cada elevação.
As vergas são utilizadas sobre portas e janelas que não tem vigas de concreto
em cima delas e as contra-vergas são utilizadas sob janelas, evitando-se assim as
fissuras, e suas dimensões e material (pré-moldadas ou blocos canaletas
preenchidos) devem obedecer o projeto específico.
O projeto para a produção de alvenarias exerce importante função na
coordenação de projetos, constituindo-se de um instrumento para a compatibilização
e a integração entre as diversas disciplinas de projeto (arquitetura, estrutura,
impermeabilização,

revestimentos

de

fachadas,

etc.),

uma

vez

que

seu

desenvolvimento favorece a troca de informações entre os projetistas (SILVA, 2003).
As elevações em alvenaria de vedação em blocos de concreto são
apresentadas no osso (sem as camadas de revestimento) e são constituídas pelos
seguintes elementos: (i) - blocos inteiros e blocos compensadores, (ii) - argamassa de
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assentamento das juntas horizontais e verticais e (iii) - telas e pinos de amarração
entre fiadas e fixação na estrutura de concreto. Esses elementos devem fazer parte e
serem especificados no projeto de vedação e devem estar retratados nas CPU do
serviço.
A Figura 8 traz o detalhe típico de projeto vedações, onde identificar-se uma
parte da planta de um projeto, com as diferentes tipologias das alvenarias,
identificadas com cores, conforme descrito na legenda e a modulação vertical em
seguida os critérios de medição, descritos no Quadro 13.
Figura 8 - Detalhe típico de projeto: alvenaria de vedação em bloco de concreto.
DETALHES DE PROJETO

Fonte: a Autora
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Quadro 13 - Critérios de medição: alvenaria de vedação em blocos de concreto.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Descrição dos
Serviços
1. Alvenarias em
blocos de concreto,
e=9 cm, material,
assentadas com
argamassa
industrializada

Un.

Critérios de quantificação

m²

Amat.e9 = Pe9 x A - ∑ (amat. v1 + amat.v2 + ...)
onde: Amat.e9 = área de material, e=9 cm
Pe9 = perímetro da alvenaria, face, e=9 cm
A = altura da alvenaria
amat.v1 = área de material do vão 1

2. Muretas em
alvenaria de bloco de
concreto, e=9 cm material, assentada
com argamassa
industrializada

m²

Amat.e9 = Pe9 x A - ∑ (amat. v1 + amat.v2 + ...)
onde: Amat.e9 = área de material, e=9 cm

Informações
complementares
- deve-se descontar a estrutura - para as demais
espessuras, 14 e 19
da altura da alvenaria, sendo:
embaixo de vigas, descontar a proceder da mesma
forma, apenas separando
altura da viga e embaixo de
lajes, descontar a altura da laje. as quantidades em função
dos perímetros.
- a área de desconto do vão
- serão descontados
para material corresponde a
apenas os vãos que
100% do vão.
estiverem na elevação em
estudo.
- descontar altura do contrapiso,
- fixação da alvenaria na
dependendo da sequencia
estrutura de concreto
executiva do planejamento.
deve ser inserido na CPU.
Regras de quantificação

- a área de desconto do vão
para material corresponde a
100% do vão.

- para as demais
espessuras, 14 e 19
proceder da mesma
forma, apenas separando
as quantidades em função
dos perímetros.
- serão descontados
apenas os vãos que
estiverem na elevação em
estudo.
- cintas e pilaretes devem
ser inserido na CPU.

- deve-se descontar a estrutura
da altura da alvenaria, sendo:
embaixo de vigas, descontar a
altura da viga e embaixo de
lajes, descontar a altura da laje.
- a área de desconto do vão
para mão de obra corresponde
ao critério Pini de desconto de
vãos.
- descontar altura do contrapiso,
dependendo da sequencia
executiva do planejamento.

- para as demais
espessuras, 14 e 19
proceder da mesma
forma, apenas separando
as quantidades em função
das espessuras.
- serão descontados
apenas os vãos que
estiverem na elevação em
estudo.

- deve-se descontar a estrutura
da altura da alvenaria, sendo:
embaixo de vigas, descontar a
altura da viga e embaixo de
lajes, descontar a altura da laje.
- a área de desconto do vão
para mão de obra corresponde
ao critério Pini de desconto de
vãos.

- para as demais
espessuras, 14 e 19
proceder da mesma
forma, apenas separando
as quantidades em função
das espessuras.
- serão descontados
apenas os vãos que
estiverem na elevação em
estudo.

- caso tenha detalhes em
projeto calcular conforme
detalhes.
- se a contra-verga for em bloco
canaleta preenchido deverá ser
outro critério de medição.

- para as demais
espessuras, 14 e 19
proceder da mesma
forma, apenas separando
as quantidades em função
das espessuras.

Pe9 = perímetro da mureta, face, e=9 cm
A = altura da mureta
amat.v1 = área de desc. vão 1 para material

3. Alvenarias em bloco
de concreto - mão de
obra

m²

Amo = (Amo.e9 + Amo.e14 + Amo.e19)
Amo.e9 = (Pe9 x A ) - ∑ (amo. v1 + amo.v2 + ...)
onde: Amo = área total de mão de obra
Amo.e9 = área de mão de obra, e=9 cm
Amo.e14 = área de mão de obra, e=14 cm
Amo.e19 = área de mão de obra, e=19 cm
Pe9 = perímetro da alvenaria, face, e=9 cm
A = altura da alvenaria
amo.v1 = área de desc. vão 1 para mão de obra

4. Muretas em
alvenaria de bloco de
concreto - mão de
obra

m²

Amo = (Amo.e9 + Amo.e14 + Amo.e19)
Amo.e9 = (Pe9 x A ) - ∑ (amo. v1 + amo.v2 + ...)
onde: Amo = área total de mão de obra
Amo.e9 = área de mão de obra, e=9 cm
Amo.e14 = área de mão de obra, e=14 cm
Amo.e19 = área de mão de obra, e=19 cm
Pe9 = perímetro da mureta, face, e=9 cm
A = altura da mureta
amo.v1 = área de desc. vão 1 para mão de obra

5. Encunhamento com
argamassa
industrializada

m

E = ∑(Pe9 + Pe14 + Pe19)
onde: E = encunhamento
Pe9 = perímetro da alvenaria, face, e=9 cm
Pe14 = perímetro da alvenaria, face, e=14 cm
Pe19 = perímetro da alvenaria, face, e=19 cm

6. Vergas e contravergas pré-moldada
(9x10 cm) - material

m

V = ∑(Vvão1 + Vvão2 + ...)
se Cvão 1 ≤ 1,00 m: Vvão1 = (vão + 0,10 x 2)
se Cvão 1 > 1,00 m: Vvão1 = (0,60 x 2)
onde: V = verga ou contra-verga
Vvão1 = verga ou contra-verga do vão 1
Cvão1 = comprimento do vão 1

Fonte: a Autora
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3.2.2 Paredes de chapas de gesso para drywall

As paredes de chapas de gesso para drywall, ou paredes de drywall como
também são conhecidas, são constituídas por chapas de gesso acartonado, préfabricadas a partir de gipsita natural, aparafusadas em uma estrutura metálica leve. A
estrutura, em perfis de chapas zincadas, é constituída por guias e montantes, sobre
os quais são fixadas as chapas de gesso acartonado em uma ou mais camadas,
dependendo do projeto de vedações, onde será aplicado o acabamento final
(MITIDIERI FILHO et al., 2004).
Segundo a NBR 14715:2010 as chapas de gesso podem ser do tipo: ST:
standard (padrão), destinadas as paredes secas, RU: resistentes a ação da umidade,
destinadas as paredes sujeitas a umidade, por tempo limitado e RF: resistentes a fogo.
As chapas são adquiridas com espessura de 9,5 mm, 12,5 mm ou 15 mm. Os perfis
são utilizados para as guias e montantes, e possuem largura de 48mm, 70mm e
90mm. Dentre os acessórios tem-se: parafusos, fita de papel micro perfurada, massa
para juntas, cola para calafetação e banda acústica.
A ABNT desenvolveu as seguintes normas técnicas: (i) - NBR 11675:2016
Divisórias leves internas moduladas, verificação da resistência aos impactos (ii) - NBR
14715:2010 Chapas de gesso para drywall, partes 1 e 2 (iii) - NBR 15758:2009
Sistemas construtivos em chapa de gesso para drywall, projeto e procedimentos
executivos para montagem partes 1 a 3 e (iv) NBR 15217:2018 Perfilados de aço para
sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Requisitos e métodos de
ensaio.
Tomando como referência a itemização dos grupos da planilha orçamentária
da Quadro 4, as Alvenarias / Fechamentos são o item 10, as atividades envolvidas
nas Paredes chapas de gesso para drywall estão no item 10.02, conforme descrito no
Quadro 14.
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Quadro 14 - Atividades envolvidas em paredes em placas de gesso para drywall.
ITEM
10
10.02

UN.

ALVENARIAS / FECHAMENTOS
Paredes em Chapas de Gesso para drywall

10.02.01

Parede em chapa de gesso para drywall tipo: 100/75/600/(1ST/1ST)

m²

10.02.02

Parede em chapa de gesso para drywall tipo: ...

m²

10.02.03

Banda acústica

m

10.02.04

Reforço em parede de gesso para drywall para portas ou caixilhos

un.

10.02.05

Reforço em parede de gesso para drywall para bancadas

un.

10.02.06

Reforço em parede de gesso para drywall para louças (bacias, tanques, e etc)

un.

10.02.07
...

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Reforço em parede de gesso para drywall para mobiliário (prateleiras, armários, e etc)
...

un.
...

Fonte: a Autora

Toda a quantificação dos serviços de drywall deve seguir o projeto de vedações
e as paredes identificadas nesse projeto serão nomeadas, separadas pela tipologia e
planilhadas.
Não se desconta vãos de portas, caixilhos e aberturas no drywall. Isso se deve
ao fato do vão ser feito na chapa de gesso, não sendo possível reaproveitar a sobra
da chapa, após o recorte do vão, na montagem da parede. Portanto, ao se quantificar
as paredes de drywall não terá a separação de quantidades de material e mão de
obra, como na alvenaria.
Deverá ser verificado, no projeto de vedações, como se configura os encontros
do drywall com pilares e vigas de concreto. Se terá uma chapa que passa por cima
desses elementos estruturais, se eles ficarão aparentes ou outro tipo de tratamento,
para então quantificar.
A banda acústica é uma fita utilizada no topo e na base da parede com a função
de fazer a vedação da guia com o teto e o piso, respectivamente.
Deve-se considerar reforços internos, para a colocação das portas e/ou
caixilhos, bancadas de lavatório e/ou cozinha, louças (bacias sanitárias, tanques,
mictórios, etc) e/ou mobiliário, peças suspensas (prateleiras, armários, etc), que serão
colocados dentro das paredes, conforme projeto de vedações. A necessidade de
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separar em portas, bancadas e louças vai depender do preço que e empreiteiro de
drywall vai cobrar pelos reforços. Se for o mesmo não há necessidade de separação
na quantificação.
A Figura 9 ilustra alguns detalhes de projeto de paredes de chapas de gesso
para drywall e o Quadro 15 descreve os critérios de medição para esse sistema
construtivo.
Figura 9 - Detalhe típico de projeto: paredes em chapas de gesso para drywall.
DETALHES DE PROJETO
planta

detalhe da tipologia A-A

Fonte: a Autora
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Quadro 15 - Critérios de medição: paredes de placas de gesso para drywall.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Descrição dos
Critérios de quantificação
Un.
Serviços
1. Parede de placa de m²
At1 = Pt1 x At1
gesso acartonado tipo:
onde: At1 = área da parede com a tipologia 1
60.5/48/400/(1ST/-)
Pt1 = perímetro da parede com a tipologia 1
At1 = altura da parede com a tipologia 1

2. Banda acústica

Pb = ∑ (Pt1 + Ptxx) x 2

m

onde: Pb = perímetro de banda acústica
Pt1 = perímetro da tipologia 1
Pxx = perímetro das demais tipologias
3. Reforços em parede un.
de gesso acartonado

Qte = ∑ (P1 + Pxx)
onde: Qte = quantide de reforços
P1 = porta 1
Pxx = porta xx

Informações
complementares
- deve-se verificar em projeto se - para as demais
a parede termina em baixo da tipologias, proceder da
viga ou se termina em baixo da mesma forma, apenas
separando as quantidades
laje, para então fazer os
em função dos tipos.
descontos da estrutura.
- deve-se verificar em projeto se - as chapas resultantes do
corte do vão serão
há placa de gesso sobre os
encaminhadas à caçamba
pilares, ou se os pilares
de entulho.
receberão acabamento em
gesso liso ou argamassa, para
então quantificar.
- não se desconta vãos na
quantificação do Dry Wall.
Regras de quantificação

- multiplica-se o perímetro por - não necessita ser
dois, pois ela é colocada no teto separada por tipologias,
e no piso.
pois é o mesmo material
aplicado em todas as
tipologias de dry wall.
- separar a quantificação
para: esquadrias,
bancadas e louças, peças
suspensas, caso tenha
diferença de preço.

Fonte: a Autora

3.3 Esquadrias

3.3.1 Esquadrias de Madeira

O utilização da madeira em construções busca os primórdios da civilização,
quando o homem começa a desenvolver construções primitivas, que lhe garantem
abrigo. É um material orgânico, encontrado em abundância na natureza: naturais ou
por atividades de reflorestamento, possui resistência mecânica, utilizada na fabricação
de: painéis, portas, caixilhos e em revestimentos diversos (MIOTTO, 2002).
Por definição esquadria é o nome genérico dos componentes formados por
perfis utilizados nas edificações, podendo ser a denominação para as: janelas, portas
e fachadas tipo pele de vidro. Janela é a esquadria destinada ao fechamento de um
vão do sistema de vedação vertical externo ou interno, com função de permitir a
iluminação e/ou ventilação entre ambientes. Porta é a esquadria destinada também
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ao fechamento de um vão do sistema de vedação, porém com a finalidade de permitir
ou impedir o acesso entre ambientes de uma edificação. Fachada tipo pele de vidro é
composto de montantes e travessas, que compõem quadros móveis e/ou fixos,
formando um sistema de vedação contínuo, desenvolvendo-se no sentido da altura
e/ou da largura da fachada, sem interrupção (JOSÉ CARLOS RODRIGUES
MARTINS, 2017).
Os principais componentes da porta são: marco, folha da porta, alizar e
ferragens (ABNT, 2011). Nas construtoras de obras prediais residenciais, da cidade
de São Paulo, tem maior predominância a utilização do chamado “kit porta pronta”,
quando fornecida montada de fábrica. O batente é instalado com espuma de
poliuretano. O uso do “kit” facilita na execução da montagem em obra e também na
orçamentação, que basta contar a unidade de cada tipologia de porta, conforme
projeto de arquitetura.
A norma técnica NBR 15930 abrange as portas de madeira, está dividida em
duas partes. Na parte 1 estão definidas as terminologia e simbologia e na parte 2 estão
os requisitos que as portas devem atender. Classifica as portas por desempenho,
considerando a ocupação e uso, tráfego e tipo de projeto.
Portanto o projetista deve especificar a porta de acordo com seu uso: interna e
externa. As internas podem ser utilizadas em quarto, sala, banheiro e as de entrada
do apartamento ou escritório; as externas são as sujeitas às intempéries, expostas ao
sol e/ou chuva. Deve-se considerar também as portas resistentes à umidade (RU),
locais que terão contato com água; sendo: PIM: porta interna de madeira, PEM: porta
externa de madeira, PIM RU: porta interna de madeira resistente a umidade e PEM
RU: porta externa de madeira resistente a umidade (ABNT, 2011).
Tomando como referência a itemização dos grupos da Planilha Orçamentária
da Quadro 4, as Esquadrias de Madeira com suas atividades envolvidas, estão
descritas no item 11. No Quadro 16 estão separados os subgrupos: Portas Internas e
Portas de Entrada, sendo apenas uma sugestão, mas facilita a leitura e identificação
das portas, na planilha orçamentária, pelos agentes envolvidos no processo.:
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Quadro 16 - Atividades envolvidas na execução de esquadrias de madeira.
ITEM
11
11.01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

ESQUADRIAS DE MADEIRA
Portas Internas

11.01.01

PIMxx (L x A m) - Porta interna de madeira, 01 folha de giro, para receber
acabamento em pintura esmalte - local: apto. Tipo: dormitórios

un.

11.01.02

PIM-RUxx (L x A m) - Porta interna de madeira resistente a umidade, 01 folha de
giro, para receber acabamento em pintura esmalte - local: apto. Tipo: banhos

un.

11.01.03

...

...

11.02
11.02.01

11.02.02
11.02.03

Portas de Entrada
PEMxx (L x A m) - Porta de entrada de madeira, 01 folha de giro, para receber
acabamento em pintura esmalte - local: salão de festas
PEM-RUxx (L x A m) - Porta de entrada de madeira resistentes a umidade, 01 folha
de giro, para receber acabamento em pintura esmalte - local: sanitário salão de
festas
...

un.

un.
...

Fonte: a Autora

Após a análise e estudo do projeto de arquitetura, identifica-se e quantifica-se
uma a uma das portas de madeira. Devem ser separadas por tipologia, tamanho e
acabamentos. A mão de obra de instalação da porta também é cobrada por unidade,
portanto a quantificação da porta atende a compra da porta e a instalação (mão de
obra de montagem e colocação da porta e ferragens).
Para descrever a nomenclatura das portas, sugere-se seguir um padrão de
descrição que contenha: (i) - nome da esquadria conforme consta em projeto, (ii) dimensão, (iii) - breve descritivo da esquadria e (v) - sua localização dentro do projeto:
pavimento, ambiente, etc.
A Figura 10 ilustra elevações das portas de madeira, conforme descrito no NBR
15930-1:2011 e o Quadro 17 descreve os critérios de medição das esquadrias de
madeira.
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Figura 10 - Detalhe típico de projeto: porta de madeira
DETALHES DE PROJETO

LEGENDA:
A - BATENTE OU MARCO
B - FOLHA DA PORTA
C - GUARNIÇÃO OU ALIZAR
D - FERRAGENS

Fonte: ABNT NBR 15930-1:2011

Quadro 17 - Critérios de medição: esquadrias de madeira.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Descrição dos
Critérios de quantificação
Un.
Serviços
1. PIMxx (L x A m) Qte = ∑ (PMxx)
un.
Porta de madeira
onde: Qte = quantidade total da esquadria PMxx
interna, 01 folha de
PMIxx = porta tipo PMIXX
giro, para receber
acabamento em pintura
L = largura da folha da porta tipo PMI XX
esmalte - local: apto.
A = altura da folha da porta tipo PMI XX
Tipo: dormitórios

Informações
complementares
- deve-se verificar em projeto e - proceder da mesma
somar todas as esquadrias com forma para as demais
mesma tipologia, tamanho e
tipologias de portas do
acabamentos.
projeto.
Regras de quantificação

Fonte: a Autora

Quando se mensuram as quantidades de esquadrias de madeira aproveita-se
as esquadrias identificadas e quantificadas, nos projetos, e quantifica-se as ferragens
e os acabamentos das portas.
A norma técnica de fechaduras é a NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir requisitos, classificação e métodos de ensaio, mas na NBR 15930:2011 possui uma
tabela que contém as dimensões das dobradiças e fechaduras, de acordo com os
padrões das portas; sendo: porta leve, médio, pesadas e superpesadas.
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Às vezes, a mesma tipologia de porta possui diferentes tipos de ferragens, com
isso, na planilha de memórias de cálculos das quantidades deve estar claro e
identificado onde, em qual porta, está a ferragem quantificada.
As quantidades de fechadura, trincos e molas são resultantes da quantidade
unitária da porta, para as dobradiças, usualmente, considera-se três unidades por
folha de porta. Portas de correr não tem dobradiças, mas devem ser considerados os
trilhos e roldanas.
Sugere-se que a nomenclatura das ferragens, descrita no orçamento da obra,
siga um padrão de descrição que contenha a especificação da ferragem, com a
informação da marca e modelo, conforme descrito no Quadro 18. Os critérios de
medição das ferragens estão descritos no Quadro 19:
Quadro 18 - Atividades envolvidas nos serviços de ferragens.
ITEM
14
14.01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

FERRAGENS
Dobradiças

14.01.01

Dobradica modelo xxx, marca xxx

un.

14.01.02

...

...

14.02

Fechaduras

14.02.01

Fechadura modelo xxx, marca xxx

un.

14.02.02

...

...

14.03

Ferragens diversas

14.03.01

Trinco para portas duplas modelo xxx, marca xxx

un.

14.03.02

Mola aérea modelo xxx, marca xxx

un.

14.03.03

...

...

Fonte: a Autora
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Quadro 19 - Critérios de medição: ferragens
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Descrição dos
Serviços
1. Dobradica modelo
xxx, marca xxx

Un.

un.

Critérios de quantificação

Regras de quantificação

- portas de correr não tem
dobradiças, mas devem ser
onde: Qte = quantidade total de dobradiça modelo xxx, consideradas os trilhos e
marca xxx
roldanas.
nº folhas = número de folhas da porta
Qte = 3 × nº folhas × ∑ (PIMxx + ...)

Informações
complementares
- para os demais tipos de
dobradiça proceder de
maneira idêntica.

PIMxx = porta tipo PIMXX, que contém a
dobradiça em estudo
2. Fechadura modelo
xxx, marca xxx

un.

Qte = ∑ (PIMxx + ...)
onde: Qte = quantidade total de fechadura modelo xxx,
marca xxx

- para os demais tipos de
fechadura, molas e
trincos, proceder de
maneira idêntica.

PIMxx = porta tipo PIMXX, que contém a
dobradiça em estudo

Fonte: a Autora

As portas chegam na obra sem acabamento, por isso, deve-se verificar o
acabamento que as portas receberão, descrito no projeto de arquitetura e/ou memorial
descritivo de acabamentos. Usualmente, tem acabamento de pintura esmalte sintético
ou laminado melamínico (fórmica). Outro ponto importante para verificar é se o mesmo
acabamento vai na porta e no batente; em caso afirmativo, o critério utilizado para
quantificar esse acabamento é o vão da folha da porta multiplicado por três (uma vez
para cada lado da porta, interno e externo e mais uma vez para o batente).
Esse critério é o mais utilizado em construtoras, porém deve ser alinhado com
a equipe de Suprimentos, antes do início da quantificação, para verificar-se é desse
modo que eles contratam o serviço, com o empreiteiro de pintura. Pode ser inserido
na CPU, mas deve estar claro que a área do serviço é definida pela área total das
tipologia de portas e que não contempla o critério de medição, que está inserido na
CPU.
O Quadro 20 retrata as atividades envolvidas na pintura das esquadrias e o
Quadro 21 descreve os critérios de medição para pintura das esquadrias.
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Quadro 20 - Atividades envolvidas na execução de pintura em esquadrias.
ITEM
23

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

PINTURA

23.01

Pintura em paredes

23.02

Pintura em tetos

23.03

Pintura em esquadrias

23.03.01

Pintura esmalte sintético em madeira

m²

23.03.02

Pintura esmalte sintético em madeira - rodapés

m

23.03.03

Pintura esmalte sintético em ferro

m²

23.03.04

Pintura esmalte sintético em ferro - corrimãos

m

23.03.05

Pintura esmalte sintético em ferro - portas corta-fogo

m²

23.04

Pinturas diversas

Fonte: a Autora

Quadro 21 - Critérios de medição: pintura em esquadrias de madeira.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Descrição dos
Serviços
1. Pintura esmalte
sintético em madeira

Un.

m²

Critérios de quantificação

Regras de quantificação

Qte = 3 × Aesq × ∑ (PIMxx )
onde: Qte = quantidade total de pintura esmalte
sintético em madeira
Aesq = área da porta PM xx = L x A
L = largura da folha da porta tipo PM XX
A = altura da folha da porta tipo PM XX
∑ (PIMxx + ...) = somatória das portas de
madeira tipo PIMxx + PEMxx + ...

Informações
complementares
- 3: índice de pintura, no
caso de portas com
mesmo acabamento do
batente.
- 2 + 1: índice de pintura,
no caso de portas com
acabamento diferente do
batente, sendo 2 para
portas (2 lados) e 1 para
o batente.
- esse mesmo critério é
utilizado para acabamento
em laminado melamínico.

Fonte: a Autora

3.3.2 Esquadrias de alumínio e vidros

Os perfis de alumínio devem ter tratamento de superfície por anodização ou
pintura, conforme especificado nas normas técnicas ABNT NBR 12609 e ABNT NBR
14125 (JOSÉ CARLOS RODRIGUES MARTINS, 2017).
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Tomando como referência a itemização dos grupos da Planilha Orçamentária
da Quadro 4, as Esquadrias de Alumínio com suas atividades envolvidas estão no
item 13, conforme Quadro 22:
Quadro 22 - Atividades envolvidas na execução de esquadrias de alumínio.
ITEM
13
13.01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Esquadrias de alumínio

13.01.01

ALXX (L x A m) - Porta de alumínio anodizado linha XX, 02 folhas de correr, com
travessa intermediária, para receber vidro - local: varanda do apto. final 2

un.

13.01.02

...

...

13.02

Esquadrias de alumínio - Diversos

13.02.01

Chumbamento de contramarcos

m

13.02.02

Mock-up

un.

13.02.03

Gabaritos

un.

Fonte: a Autora

Igualmente mencionado nas esquadrias de madeira, analisa e estuda do
projeto de arquitetura e se tiver o projeto de esquadrias também deverá ser analisado,
para então identificar e quantificar uma a uma das esquadrias de alumínio da obra. A
mão de obra de instalação das esquadrias de alumínio também é cobrada por
unidade, portanto a quantificação da esquadria atende a compra (material) e a
instalação (mão de obra de montagem e colocação). Devem ser separadas por
tipologia, tamanho e acabamentos.
Sugere-se que a nomenclatura de cada esquadria siga um padrão de descrição
que contenha: (i) - nome da esquadria conforme consta em projeto e a linha, (ii) dimensão, (iii) - breve descritivo (o que facilita o entendimento e visualização) e (v) sua localização dentro do projeto: pavimento, ambiente, etc.
O chumbamento de contramarcos é um serviço de mão de obra, pois o material
está incluso no preço da esquadria, devendo ser feito para as janelas e portas de
alumínio. Pele de vidro e guarda-corpos não possuem contramarcos. Sua quantidade
é resultante do perímetro da esquadria, no caso de janelas e nas portas duas vezes a
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altura (laterais) somado com a largura, ou seja, não tem contramarco na parte inferior
do vão da porta.
Os serviços de mock-up (protótipo de uma esquadria) e gabaritos (para
execução do vão na alvenaria) são orçados por unidade e a quantidade de cada um
desses serviços deverá ser de acordo com o padrão de execução de obras, da
construtora, o que deverá ser alinhado com a equipe de Suprimentos.
A Figura 11 ilustra a planta de um quarto e em detalhe a janela tipo CA-05.
Figura 11 - Detalhe típico de projeto: janela de alumínio.
DETALHES DE PROJETO
planta do ambiente

Fonte: a Autora

O Quadro 23 descreve os critérios de medição para as esquadrias de alumínio,
conforme as atividades do Quadro 22.
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Quadro 23 - Critérios de medição: esquadrias de alumínio.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Descrição dos
Serviços

Critérios de quantificação

Un.

Qte = ∑ (ALxx)

1. ALXX (L x A m) Porta de alumínio
anodizado linha XX, 02
folhas de correr, com
travessa intermediária,
para receber vidro local: varanda do apto.
final 2

un.

2. Chumbamento de
contramarcos

m para caixilhos:

onde: Qte = quantidade total da esquadria Alxx
ALxx = esquadria tipo ALXX, linha XX

Qte-caix = ∑ (PALx1 + PALx...) e PALx1 = (L + A) x 2
para portas:

Informações
complementares
- deve-se verificar em projeto e - proceder da mesma
somar todas as esquadrias com forma para as demais
esquadrias que estiverem
mesma tipologia, tamanho e
no projeto.
acabamentos.
Regras de quantificação

- o chumbamento de
contramarcos de caixilhos deve
ser somado ao chumbamento
de contramarcos de portas,
para a quantidade total.

Qte-port = ∑ (PALx1 + PALx ...) e PALx1 = L + (2 x A)
onde: Qte-caix = quantidade de chumbamento de caixilhos
Qte-port = quantidade de chumbamento de portas
PALx1 = perímetro da esquadria ALx1
L = largura da esquadria
A = altura da esquadria
3. Mock-up

un.

4. Gabarito

un.

- alinhar com equipe de
Suprimentos a quantidade
unitária a ser considerada no
orçamento da obra.
- alinhar com equipe de
Suprimentos a quantidade
unitária a ser considerada no
orçamento da obra.

Fonte: a Autora

Quando se mensura a quantidade de esquadrias de alumínio, aproveita-se as
esquadrias identificadas em projetos e quantifica-se os vidros que compõe junto com
a esquadria, o fechamento do vão.
A quantidade dos vidros deve ser separada e planilhada conforme a
especificação, tipologia do projeto de arquitetura e/ou de esquadrias de alumínio, e é
resultante da área da esquadria. Os perfis de alumínio (identificados com o círculo
vermelho na Figura 12 não são descontados da área de vidro da esquadria, o que
entra como “perda” na quantidade total de vidros, o que representa em torno de
1~1,50% da quantidade total do vidro. Esse critério deve ser discutido com a área de
Suprimentos da construtora, e ser validado conforme padrão de contratação da
mesma.
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Figura 12 - Detalhe típico de projeto: elevação da janela de alumínio.
DETALHES DE PROJETO

Fonte: a Autora

Os principais tipos de vidros utilizados na construção civil são: vidros float,
temperado, laminado, aramado, insulado e vidros de controle solar. Existem também
outros com características específicas para uma determinada aplicação, por exemplo:
autolimpeza, antibactéria, controle de privacidade, proteção contra determinadas
radiações e proteção contra fogo (JOSÉ CARLOS RODRIGUES MARTINS, 2017).
Na descrição da nomenclatura dos vidros, no levantamento de quantidades e,
consequentemente, na planilha orçamentária, é recomendável que seja seguido um
padrão de descrição que contenha: (i) - especificação do vidro conforme consta em
projeto, (ii) - espessura e (iii) – cor, conforme descrito no Quadro 24:
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Quadro 24 - Atividades envolvidas na execução de vidros.
ITEM
15
15.01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

VIDROS
Vidros comuns

15.01.01

Vidro comum, e=4 mm, incolor

m²

15.01.02

...

...

15.02

Vidros laminados

15.02.01

Vidro laminado, e=8 mm (4+4), cor: verde

m²

15.02.02

Vidro laminado, e=8mm (4+4), de controle solar Glassec prata GA128

m²

15.02.03

...

...

15.03

Vidros diversos

15.03.01

Vidro mini boreal, e=4 mm, incolor

m²

15.03.02

Vidro blindado, e=36 mm, incolor

m²

15.03.03

...

...

Fonte: a Autora

Quadro 25 - Critérios de medição: vidros.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Descrição dos
Serviços
1. Vidro comum, e=4
mm, incolor

Critérios de quantificação

Un.

m²

Av4 = (AAL x QteAL)
onde: Av4 = área de vidroe=4 mm
AAL = área da esquadria tipo AL
QteAL = quantidade total da esquadria tipo AL

Informações
complementares
- deve-se utilizar a dimensão do - para os demais tipos de
vão da esquadria e não vão
vidro proceder de maneira
osso.
idêntica.
- qtde. de material, mão
de obra inclusa na
esquadria de alumínio.
- a qtde. referente aos
perfis entram como perda
(± 2%).
Regras de quantificação

Fonte: a Autora

3.3.3 Esquadrias de aço

O uso da esquadria de aço teve início no Brasil, no final do século XX com a
industrialização, sendo aplicados principalmente em edifícios de uso público, como
mercados, estações de ferroviárias, etc (LEMOS, 1979 apud REIS, 2011).
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O emprego do aço, na fabricação de esquadrias, vem sendo feito pela
versatilidade e pela resistência inerentes ao material, o que permite liberdade no
desenvolvimento de projetos. O aço apresenta resistência intrínseca, que permite o
desenvolvimento de projetos praticamente sem restrições de grandes esquadrias de
aço. O desempenho de uma esquadria depende primordialmente de um bom projeto
e dos componentes, sistema construtivo e materiais utilizados (JOSÉ CARLOS
RODRIGUES MARTINS, 2017).
Ainda segundo mesmo autor, o acabamentos das esquadrias de uso externo
ou interno recebem diversos tipos de pintura, utilizando-se os métodos de imersão,
eletroforese (diferença de potencial elétrico), aplicação com pistola de ar comprimido.
As tintas aplicadas podem ser: um primer de fundo ou de acabamento.
Tomando como referência a itemização dos grupos da Planilha Orçamentária
da Quadro 4, as Esquadrias de Aço com suas atividades, serviços secundários
envolvidos estão no item 12.
O Quadro 26 exemplifica algumas esquadrias de aço, as mais comuns, de
existirem em obras prediais, do setor de edificações, pois este trabalho poderia fazer
uma lista com diversos itens, mas salienta que a existência de um ou outro item está
condicionado ao projeto de arquitetura e as especificações do memorial descritivo de
acabamentos da obra:
Quadro 26 - Atividades envolvidas na execução de esquadrias de aço.
ITEM
12
12.01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

ESQUADRIAS DE AÇO
Portas corta-fogo

12.01.01

PCFXX (L x A m) - Porta corta fogo, 01 folha de giro, P90 - local: escada de
emergência

un.

12.01.02

...

...

12.02
12.02.01
12.02.02
12.02.03

Corrimãos e guarda-corpos
Corrimão fixo na parede, f 1", para receber acabamento em pintura esmalte
sintético
Guarda-corpo, h=1,10 m, tipo paliteiro, conforme detalhe construtivo no projeto de
arquitetura, folha EX-AP-201-R00, para receber acabamento em pintura esmalte
sintético
...

m
m
...
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ITEM
12.03
12.03.01
12.03.02

12.04
12.04.01
12.04.02

12.05
12.05.01
12.05.02

12.06
12.06.01
12.06.02
12.06.03
12.06.04

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

Alçapão
Alçapão metálico, dimensão 80x80 cm, conforme detalhe construtivo no projeto de
arquitetura, folha EX-AP-202-R00, para receber acabamento em pintura esmalte
sintético
...

un
...

Portas
PFXX (L x A m) - Porta de aço, 01 folha de giro, conforme detalhe construtivo no
projeto de arquitetura, folha EX-AP-203-R00 - local: casa de máquinas
...

un
...

Janelas
CFXX (L x A m) - Janela de aço, tipo maxim-ar, conforme detalhe construtivo no
projeto de arquitetura, folha EX-AP-204-R00 - local: casa de máquinas
...

un
...

Diversos
Grelha metálica, L=0,30 m, para receber acabamento em pintura esmalte sintético,
local: rampa acesso subsolos
Escada marinheiro, h=1,10 m, para receber acabamento em pintura esmalte
sintético, local: poço dos elevadores
Tela metálica, h=2,20 m, conforme detalhe construtivo no projeto de arquitetura,
folha EX-AP-204-R00, para receber acabamento em pintura esmalte sintético local: fechamento do bicicletário
...

m
m
m
...

Fonte: a Autora

Igualmente mencionado nas esquadrias de alumínio e madeira, deve-se
primeiro analisar, estudar do projeto de arquitetura para então identificar e quantificar
as esquadrias de aço. A unidade de medida também (un., m² e m) fica condicionada
a descrição do item, e ao critério do orçamentista, lembrando que, essa planilha será
enviada ao subempreiteiro para orçamento e deve estar claro, juntamente com os
projetos, o que o item representa, para sua correta precificação. A mão de obra de
instalação das esquadrias de aço também é cobrada pela mesma unidade de medida
do material, portanto a quantificação das esquadrias atende a compra da esquadria
(material) e a instalação (mão de obra de montagem e colocação). Devem ser
separadas por tipologia, tamanho e acabamentos.
A Figura 13 ilustra alguns detalhes de projeto das esquadrias de aço e o Quadro
27 descreve os critérios de medição das mesmas.
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Figura 13 - Detalhes de projeto: esquadrias de aço.
DETALHES DE PROJETO

PORTA CORTA-FOGO

guarda-corpo

corrimão fixo na parede

alçapão

Fonte: a Autora

Quadro 27 - Critérios de medição: esquadrias de aço.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Descrição dos
Serviços
1. PCFXX (L x A m) Porta corta fogo, 01
folha de giro, P90 local: escada de
emergência
2. Corrimão fixo na
parede, f 1", para
receber acabamento
em pintura esmalte
sintético
...

Un.

un.

Critérios de quantificação
Qte = ∑ (PCFXX)
onde: Qte = quantidade total da esquadria PCFXX
PCFXX = porta corta fogo PCFXX

m

Qte = ∑ (COR.XX)
onde: Qte = quantidade de corrimão fixo na parede, f 1"

...

Informações
complementares
- deve-se verificar em projeto e - proceder da mesma
somar todas as esquadrias com forma para as demais
mesma tipologia, tamanho e
esquadrias que estiverem
acabamentos.
no projeto.
Regras de quantificação

- deve-se verificar em projeto e
somar todas os corrimãos,
guarda-corpos, com mesma
tipologia, dimensões e
acabamentos.
...

...

Fonte: a Autora

...
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4

DESENVOLVIMENTO E RESULTADO DA PESQUISA

4.1 Estudo de caso

O estudo de caso visa analisar os processos de extração de quantidades pelo
método tradicional e pelo método com uso da tecnologia e avaliar se a opção de uso
parcial do BIM, junto a apontamentos “manuais” de dados na definição das
quantidades atende ao orçamento da obra.
Para isso foram utilizados no desenvolvimento da pesquisa os projetos de
arquitetura e estrutura de concreto armado moldada in loco do 2º pavimento de um
hospital, que está inserido em um centro comercial composto por pavimentos de:
estacionamento, hospital e salas comerciais totalizando 36.000,00 m² de área
construída. Decidiu-se por não estudar o projeto inteiro, com todos os pavimentos,
pois ficaria com análises repetitivas além do tempo demandado ser grande, sendo que
o 2º pavimento possui todos os sistemas construtivos necessários para as análises da
pesquisa.
O pavimento em estudo é composto por noventa e três suítes de internação,
ambientes de apoio (enfermaria, rouparia, depósito de material de limpeza, copa,
farmácia, etc), cinco escadas de emergência e oito elevadores. Concebido em
estrutura em concreto armado convencional, fechamentos em paredes de drywall
(suítes, ambientes de apoio e circulações) e alvenarias em blocos de concreto (poços
de elevadores, escadas de emergência e fechamentos externos), portas de madeira
e janelas de alumínio com vidros para fechamento de vãos.
A escolha desse projeto foi motivada pelo fato de ser um projeto do mercado
imobiliário, real, com complexidade geométrica de projeto e também pelo fato do
modelo ter sido recebido pronto (justamente para simular a situação de trabalho onde
o orçamentista recebe o modelo pronto de um escritório de arquitetura), respeitando
assim as especialidades das funções dos modeladores (modelam o projeto) e dos
orçamentistas (orçam a obra).
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O projeto em estudo foi desenvolvido em CAD 2D e depois modelado com o
uso do software Autodesk Revit 2015, com nível de detalhamento LOD 300, nas
especialidades de arquitetura e estrutura de concreto, e não foi feito nenhum sistema
de classificação para os objetos do modelo.
Foram estudados os serviços de vedações, portas de madeira, janelas de
alumínio bem como seus componentes e acabamentos: (i) - ferragens, (iii) - vidros,
(iv) - acabamentos das portas de madeira, (v) - banda acústica, (vi) - reforço em
drywall para portas, (vii) - encunhamento e (viii) - vergas.
Para desenvolvimento do modelo BIM, foram enviados aos modeladores os
projetos arquitetônicos e estruturais desenvolvidos em 2D, as premissas de
modelagens (BIM Mandate) e os critérios de medição a serem seguidos para atender
as necessidades do orçamento da obra.
Modelou-se os seguintes serviços: paredes, pisos, revestimentos de piso,
parede e teto, luminárias, louças, metais e bancadas e pilares, vigas, lajes e escadas.
A fundação não foi modelada, pois a obra foi uma reforma com ampliação de uma
prédio já existente.
A planta e corte em CAD 2D e o modelo de arquitetura em Revit estão
retratados nas Figuras 14, Figura 15 e Figura 16, respectivamente:
Figura 14 - Planta de layout: 2º Pavimento.

Fonte: Projeto em CAD 2D.
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Figura 15 - Corte AA: 2º Pavimento.

Fonte: Projeto em CAD 2D.

Figura 16 - Modelo de arquitetura: 2º Pavimento.

Fonte: Modelo Revit.

4.2 Levantamento de quantidades pelo método tradicional

Os quantitativos extraídos com base no método tradicional foram feitos com o
uso de desenhos em Autocad 2018 versão estudante, com o apoio de planilhas
eletrônicas do software Excel, para servirem de memórias de cálculos.

102

4.2.1 Serviço de vedações:

Para a quantificação do serviço de vedações, foram identificadas e separadas
todas as tipologias de paredes do projeto. O estudo de caso avaliou as tipologias
identificadas em amarelo no Quadro 28: (i) - alvenarias em bloco de concreto e=14
cm, utilizadas para os fechamentos de escadas de emergência e poços de elevadores
(identificadas com o layer1 verde claro na Figura 17) e (ii) - parede de drywall tipo DW
US/90/SS: utilizadas no fechamento de sanitários dos quartos de internação
(identificadas com o layer1 azul claro na Figura 17).
Quadro 28 - Tipologias de vedações.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Alvenaria
Bloco de concreto e=9 cm
Bloco de concreto e=14 cm
Bloco de concreto e=19 cm
Parede de gesso acartonado
DW S - 1,25cm
DW S/70 - 8,25cm
DW S/90 - 10,25cm
DW SS/70 - 9,5cm
DW SS/90 - 11,5cm
DW SS/90/SS - 14cm
DW U - 1,25cm
DW U/90 - 10,25cm
DW US/70 - 9,5cm
DW US/90 - 11,5cm
DW US/90/SS - 14cm
DW US/90/SU - 14cm

Fonte: a Autora

A terminologia das paredes de drywall segue a terminologia do fabricante do
drywall, que também desenvolveu o projeto de vedações.

* 1 - layer é o termo em inglês utilizado no CAD 2D para camadas, que são utilizadas para desenhar as linhas do
projeto.
* 2 - polyline é o termo em inglês no CAD 2D para desenhar linhas dependentes entre si, que formarão um único
objeto.
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Figura 17 – Identificação em planta das vedações em estudo.

Fonte: a Autora

As demais paredes não foram estudadas, pois as análises e observações
seriam as mesmas das tipologia selecionadas, tornando o estudo repetitivo. Portanto,
com as paredes delimitadas, partiu-se para a nomeação de cada elevação, em planta
para então extrair as cotas de suas polylines2, pela face externa, conforme exemplo
ilustrado na Figura 18.

Figura 18 – Exemplo de cotas das paredes.

Fonte: a Autora
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Todas essas dimensões de cotas das elevações foram anotadas em uma
planilha eletrônica, utilizada para memória de cálculos, com as seguintes informações
de entrada e saída de dados:
Figura 19 - Entradas e saídas da quantificação de vedações.
DADOS DE ENTRADA
identificação da elevação
ambiente que se encontra
comprimento
altura
altura de elementos estruturais
vãos exitentes

DADOS DE SAÍDA
área de material
área de mão de obra
encunhamento
banda acústica
reforços em dry wall

Fonte: a Autora

As paredes cotadas, pela face externa, conforme exemplificadas na Figura 18,
foram nomeadas na planilha eletrônica com o número 67, conforme ilustrado no
Quadro 29. Como é uma parede de drywall, é importante observar que não foi
informado o desconto da porta na elevação, pois, conforme critérios de medição, nas
paredes de drywall não se descontam vãos, nem para o material. Não tem
encunhamento, mas têm a banda acústica.
Quadro 29 - Memória de cálculos da parede 67.

Fonte: a Autora

Esse processo exemplificado na Figura 18 e no Quadro 29 deve ser feito para
todas as vedações existentes no projeto de arquitetura e a memória de cálculos está
apresentada no Apêndice II. A área total, retratada no Quadro 30, é a somatória de
todas as áreas das paredes de mesma tipologia. A área total, de cada tipologia, é que
alimenta a quantidade do plano de contas.
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Quadro 30 - Resumo da memória de cálculos de vedações.
OBRA:
TORRE:
REV.:
DATA:

RESUMO - VEDAÇÃO

DESCRIÇÃO

ESP. UN

ESTUDO DE CASO
MESTRADO
00
21/ago

2º PAV

TOTAL

14

BLOCO - MATERIAIS
Bloco de concreto - esp=14 cm

14

m2

2.054,63

2.054,63
2.054,63

14

BLOCO - MÃO DE OBRA
Bloco de concreto - esp=14 cm

14

m2

2.210,14

2.210,14
2.210,14

ENCHIMENTO

305
350
351
352

-

DRY WALL
Parede de gesso acartonado US/90/SS, e=1414
cm
Reforço de bacias sanitárias
Reforço de bancadas
Reforço de portas

m2
un
un
un

2.771,89
227,00

2.998,89
2.771,89
227,00

OUTROS
Banda acústica
Encunhamento

m
m

1.893,67
500,76

1.893,67
500,76

Fonte: a Autora

A planilha de apoio do Excel, utilizada como memória de cálculos deve ser
padronizada, onde as entradas e saídas de dados são iguais tanto para alvenarias
quanto para paredes de drywall, o que “facilita” seu manuseio e uniformiza as
informações, entre os agentes envolvidos.
O processo de quantificação de vedações realizado está ilustrado na Figura 20:
Figura 20 - Processo de quantificação tradicional para vedações.

mapeamento da
elev. em
planta

cota a
elevação
no CAD
2D

anota a
dimensão
da cota
no Excel

informa a
altura da
elevação

desconto
da estrut.
de concr.

informa
vãos
existentes

fórmulas
calculam
as saídas

Fonte: a Autora

Verificou-se que esse processo é manual, tem o uso extensivo e alternado do
CAD 2D x Excel, é demorado e exige do orçamentista conhecimentos de leitura e
interpretação de projeto e manuseio de planilhas eletrônicas.
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4.2.2 Serviço de esquadrias:

De forma parecida com o processo de quantificação das vedações, antes de
começar a quantificação do serviço de esquadrias, foi analisado o memorial descritivo
de acabamentos para identificar qual o material de cada esquadria, para quantificalas separadamente. Foram identificados os materiais listados no Quadro 31:
Quadro 31 - Materiais e locais das esquadrias.
MATERIAL DAS ESQUADRIAS

LOCAL

Madeira

portas das suítes e sanitários de internação e ambientes de apoio

Alumínio

janelas de jardins internos e pele de vidro da fachada

Ferro

portas corta-fogo e corrimãos das escadas de emergência

Fonte: a Autora

Após identificar os tipos de material das esquadrias, nomeou-se cada esquadria
em planta e cotou-se a dimensão de cada tipologia. A Figura 21 ilustra a cota da porta
do ambiente sanitário:
Figura 21 - Detalhe da cota de porta.

Fonte: a Autora

Anotou-se a dimensão da esquadria, na planilha eletrônica, utilizada como
memória de cálculos, baseando-se nas informações de entrada e saída de dados,
descritos na Figura 22:
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Figura 22 - Entradas e saídas de dados da quantificação de esquadrias.
DADOS DE ENTRADA

DADOS DE SAÍDA

Nome da esquadria

Quantidade total, separada por tipologia

Descrição

Área total

Dimensão

Ferragens

Unidade

Acabamento das portas

DADOS DE ENTRADA
COMPLEMENTARES
Ferragens

Fonte: a Autora

A esquadria cotada, conforme exemplificada na Figura 21, foi nomeada na
planilha eletrônica com o nome PP3. Nas esquadrias, o nome do objeto pode ser
definido pelo arquiteto ou caso não conste em projeto, o orçamentista pode mapear,
uma vez que, esse mapeamento da esquadria é importante para identificá-la nos
processos: do Orçamento para custo da obra, do Suprimentos para compra do
material e de Produção da obra para instalação.
O Quadro 32 exemplifica a memória de cálculos da porta PP3 para a
quantidade unitária, com os dados de entrada e saída. Como no projeto de estrutura
de concreto armado tem uma viga que passa sobre a porta PP3, não precisa de verga.
Quadro 32 - Memórias de cálculos da PP3.

Fonte: a Autora

Esse processo exemplificado na Figura 21 e no Quadro 32 deve ser feito para
todas as esquadrias, e está descrito no Quadro 33, para as portas de madeira e no
Quadro 34 para as janelas de alumínio.

108

Quadro 33 - Resumo da memória de cálculos: esquadrias de madeira.

Fonte: a Autora
Quadro 34 - Memória de cálculos de esquadrias de alumínio.

Fonte: a Autora

As planilhas eletrônicas utilizadas como memória de cálculo das esquadrias de
madeira e alumínio são padronizadas, contém as entradas e saídas de dados,
“facilitando” a operação e, consequentemente, o processo de quantificação.
A Figura 23 ilustra o processo de quantificação de esquadrias:
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Figura 23 - Processo de quantificação tradicional: esquadrias.
mapeamento das
esquadrias
em planta

anota a
dimensão
das cotas
no Excel

cota as
esquadrias
no CAD 2D

informa
especif. de
vidro,
ferragens e
acabamento

fórmulas
calculam as
saídas

Fonte: a Autora

Verificou-se que esse processo é manual, tem o uso extensivo e alternado do
CAD 2D x Excel, porém um pouco menos demorado que o processo de vedações
(cotar as portas é mais rápido que cotar as vedações), porém não é um processo
rápido. Também exige do orçamentista conhecimentos, atenção em análise e
interpretação dos projetos e manuseio das planilhas eletrônicas.
O processo de quantificação de esquadrias é parecido com o processo de
quantificação de vedações, com isso, pode-se desenhar o processo de quantificação
do método tradicional, ilustrado na Figura 24:
Figura 24 - Processo de quantificação: método tradicional.

mapeamento
em
planta

SERVIÇO

cota no
CAD 2D

anota
dimensão
da cota no
Excel

informa
dados
complementares

fórmulas
calculam
as
saídas

Fonte: a Autora

O método tradicional de quantificação pode ser classificado como um processo
manual, demorado, com o uso extensivo e alternado de CAD 2D x Excel e exige do
orçamentista:
•

Análise e interpretação dos projetos: pode conter omissões de

elementos construtivos que estão no projeto mas não foram identificados.
•

Orçamentação: conhecimento de sistemas construtivos e como

eles devem ser retratados em forma de planilha (quantidades, CPU: insumos
envolvidos, produtividade e preço).
•

Informática: devem ser inseridas fórmulas na planilha eletrônica

utilizada como memórias de cálculos.
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Esses erros, sejam de omissões de elementos construtivos ou de fórmulas nas
planilhas eletrônicas utilizadas como memórias de cálculos, vão alterar o resultado
final das quantidades e, consequentemente, do orçamento, gerando um custo de
construção errado.

4.3 Levantamento de quantidades pelo método com uso da tecnologia BIM

Os quantitativos obtidos pelo método com uso da tecnologia BIM foram
definidos com o uso mesclado do BIM, junto a atuações “manuais” com a exportação
das tabelas de quantidades do modelo BIM para planilhas eletrônicas do Excel,
customizadas e complementadas com informações necessárias para atender ao
orçamento da obra e os critérios de medição.
O uso do Revit permite extrair informações do projeto em tabelas de
quantitativos (schedule/quantities) e em tabelas de materiais (material takeoff). As
tabelas do modelo BIM são uma outra vista do projeto, só que em forma de dados
(LIMA, 2014).
A Figura 25 ilustra a sequência de processamento da informação para elaborar
o modelo do estudo de caso:
Figura 25 - Sequência de processamento da informação na modelagem.

Fonte: a Autora

Para extrair quantidades do Revit, deve-se entender que é a quantidade do
objeto que será retratada nas tabelas de quantidades do sistema. Sendo necessário
a modelagem de um objeto, vinculado a uma família, que represente cada atividade
do serviço.
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Ao elaborar o modelo, demandou-se tempo, análise e interpretação dos
projetos 2D, por parte dos modeladores, para depois customizar as famílias. O Revit
vem com algumas famílias instaladas no programa, chamadas de famílias do sistema,
sendo possível criar novos objetos da mesma família duplicando-se o objeto da família
do sistema (também chamado de criação da biblioteca do projeto), possibilitando, com
isso, a criação de todos os objetos que compõe o projeto. Constitui-se de uma etapa
importante, pois é nesse momento que são atribuídas as características e parâmetros
dos objetos.

4.3.1 Serviço de vedações:

Para o serviço de vedações, a sequência do processamento da informação está
ilustrada na Figura 26:
Figura 26 - Sequência do processamento da informação na modelagem: paredes.

Fonte: a Autora

O Revit dá a opção de modelar: parede básica, parede cortina e parede
empilhada. A parede básica pode ser exemplificada como alvenarias de blocos, dry
wall, etc. A cortina como a pele de vidro e a cortina empilhada com a situação de
mureta de alvenaria com janela.
A parede básica, pode ser modelada em duas opções: no osso e com os
acabamentos. Porém, a modelagem com a opção de parede básica com acabamentos
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tem algumas desvantagens: (i) - modelagem mais demorada: deve-se separar a
parede em pedaços, conforme acabamentos do memorial descritivo de arquitetura, (ii)
- perde-se o foco da vedação: tem de ficar atento ao tipo de cada parede (9 cm, 14
cm, dry wall ST/ST, etc) e atento também aos tipos de acabamentos, (iii) - tem uma
quantidade grande de tipologias de paredes: dificulta a análise e extração de dados e
(iv) - dificuldade para ajustar as alturas dos acabamentos conforme altura do forro,
altura de vigas, de cada ambiente.
Em paredes deve-se descontar os vãos de portas e janelas, para compra de
material e pagamento de mão de obra, conforme descrito nos critérios de medição. A
área de paredes que o Revit calcula, desconta todo o vão, informando a área líquida
de material (inclusive para o drywall) e não calcula a área para pagamento da mão de
obra. Para calcular área para pagamento da mão de obra, deve-se preparar a
modelagem com a identificação de cada elevação, por exemplo: parede 01, parede
02, parede 03, etc. Essa identificação é feita nos parâmetros de identidade do objeto,
para que, na exportação da tabela de paredes do modelo BIM para planilhas
eletrônicas, consiga-se identificar parede por parede e depois relacioná-las com os
vãos que estão em cada parede, conforme destaque em vermelho na Figura 27 e
alimentado na tabela de parede do modelo BIM, descrita no Quadro 35.
Figura 27 - Identificação da parede 124.

Fonte: Modelo Revit
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Quadro 35 – Parte da tabela de paredes do modelo BIM

Fonte: Modelo Revit

A tabela de paredes do modelo BIM, deste projeto, não tem uma tipologia única
para as paredes em alvenaria de 14 cm, pois a modelagem foi feita com paredes
compostas, ou seja, parede mais o acabamento. Esse tipo de modelagem dificulta a
análise e verificação das quantidades, por parte do orçamentista e requer muito mais
atenção por parte do modelador, uma vez que ele precisa ter a sua atenção nos
sistemas construtivos de vedação e revestimentos de paredes. A tabela total de
paredes do modelo BIM, contendo todas as tipologias de paredes de alvenaria com
e=14cm, exportada para o Excel, está retratada no Apêndice II, ao final deste trabalho.
O Quadro 36 retrata outra apresentação da tabela de paredes do modelo BIM,
com filtro aplicado, para obter o resumo das paredes, separadas por tipologia, com as
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áreas totais de material de cada uma, com destaque em amarelo para a tipologia DW
US/90/SS (a tipologia de drywall em estudo nesse trabalho).
Quadro 36 - Tabela do modelo BIM de paredes com filtro para totais de tipologia.

Fonte: Modelo Revit

4.3.2 Serviço de esquadrias:

A Figura 28 exemplifica a Figura 25 Sequência de processamento da
informação na modelagem, para o serviço de portas, facilitando o entendimento da
sequência de processamento da informação.
Figura 28 - Sequência de processamento da informação da modelagem: portas.

Fonte: a Autora
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A Figura 29 descreve as propriedades da porta PP4, descrevendo as
informações de: família, instância, parâmetros de construção, acabamento, dimensão
e identidade de dados.
Figura 29 - Propriedades da porta PP4.

Fonte: Modelo Revit.

Para conseguir descontar a área do vão da porta, da área da parede, deve-se,
informar a área da folha da porta nas propriedades, descrito na Figura 29 e também
informar, nos parâmetros de identidade, qual a parede que a porta está, conforme
exemplificado, na Figura 30, a PP4, do quarto 262 está inserida na parede 124.

116

Figura 30 - Detalhe dos parâmetros de identidade da PP4.

Fonte: Modelo Revit

Com as informações da área da porta e a identificação da parede onde a porta
está localizada, na exportação da tabela do modelo BIM de portas e de paredes, para
planilhas eletrônicas, consegue-se descontar a área do vão da porta (em alvenarias)
ou não descontar o vão da porta (em drywall), conforme critérios de medição de mão
de obra, alinhando as informações existentes nas duas tabelas do modelo BIM, com
auxílio de fórmulas específicas de planilhas eletrônicas.

117

Quadro 37 - Parte da tabela do modelo BIM de portas

Fonte: Modelo Revit

O Quadro 38 descreve outra apresentação da tabela de portas do modelo BIM,
com filtro aplicado, para obtenção do resumo das portas, separadas por tipologia, com
os totais de cada uma.
Quadro 38 – Tabela do modelo BIM de portas com filtro para totais de tipologia.

Fonte: Modelo Revit

Importante observar que não têm as informações de fechaduras, dobradiças e
acabamento das portas, isso se deve ao fato, que no Revit, apenas o objeto modelado
será retratado nas tabelas do modelo BIM.
Porém, na quantificação de esquadrias, conforme descrito nos critérios de
medição, quantifica-se também as fechaduras, dobradiças, vidros e acabamentos.
Como tem de ter o objeto modelado para obter-se as quantidades, portanto modelada-
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se a porta PP4, porém caso não modele: a fechadura, as dobradiças e o acabamento
da porta PP4, a tabela do modelo BIM informará apenas a quantidade unitária da porta
PP4 e não informará as demais quantidades.
Para obter a quantidade de fechadura e dobradiça tem duas opções: (i) –
modelando, cria-se uma família compartilhada com a família de portas para fechadura
e cria-se outra para as dobradiças, pois estará vinculada a família de portas e gera-se
a tabela para fechadura e dobradiças e (ii) uso mesclado do BIM com apontamentos
manuais, exporta-se a tabela do modelo BIM para planilhas eletrônicas, customiza-as
com entradas manuais de dados (insere-se fórmulas no Excel).
A opção (i) deixa o modelo carregado, o arquivo fica pesado, pois aumenta a
quantidade de informações.
Já para obter a quantidade de acabamento da porta é, pois o sistema entende
esse acabamento da porta como material (ver parâmetro na Figura 29). Possui duas
opções para extrair a quantidade: (i) - através da ferramenta: tabela de levantamento
de quantidades de material e (ii) - uso mesclado do BIM com apontamentos manuais.
Porém a quantidade extraída da opção (i) - tabela de levantamento de
quantidades de material é a quantidade de contato, ou seja, pintura dos dois lados da
porta somada a pintura do batente desenvolvido (largura × comprimento), o que não
retrata o critério de medição, descrito no capítulo 3.
Decidiu-se por não obter as quantidades das fechaduras, dobradiças e
acabamento das portas pelo Revit, devido as premissas do BIM Mandate, ponderando
tempo e custo da modelagem desses objetos e sim por entradas manuais feitas a
partir da exportação da tabela de portas do modelo BIM (Quadro 38). As entradas e
saídas manuais estão ilustradas na Figura 22.
A tabela de portas do modelo BIM foi exportada para a planilha eletrônica,
formatada e configurada para resultar nas informações necessárias a alimentar o
orçamento. Está ilustrada no Quadro 39. A descrição de cada porta foi alterada, pois
a descrição informada nas propriedades das portas (Figura 29) não estava adequada
para alimentar o orçamento.
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Quadro 39 - Tabela do modelo BIM de portas exportada para o Excel e formatada.
_Tabela de Porta
Largura
Descrição
Tipo
PP3 (0,82x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref. bege ,
batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - wc quarto,
0,82
racks, sanitários, sanit. func., sanit. plantonista,
PP3
PP4 (0,92x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref. bege ,
batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - wc quarto,
preparo, equipamentos, utilidades, rouparia, dml, sanitários, sanitário pne,
0,92
plantonista, depósito
PP4
PP5 (1,02x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref. bege ,
batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - circulação de
1,02
funcionários
PP5
PP6 (1,12x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref.
Carvalho Linheiro, batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor
1,12
Carvalho Linheiro - quartos, farmácia, copa
PP6
PP1D (1,20x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 2 folhas, Airo cor ref.
bege , batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege 1,20
equipamentos
PP1D
PP1Dv (1,20x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, acústica, 2 folhas, Airo
cor ref. bege , batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - ar
1,20
PP1DV condicionado
PP3D (1,60x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 2 folhas, Airo cor ref.
1,60
bege , batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - hall
PP3D
PP3DAc (1,60x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, acústica, 2 folhas,
Airo cor ref. bege , batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege
1,60
PP3DAc - ar cond.

PE4

PP8D
PP4C

F1
F2
DB1
PE1
PE2

PE4 (0,92x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref. bege ,
batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - wc quarto obeso
PP8D (1,56x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 2 folhas, Airo cor ref.
Carvalho Linheiro, batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor
Carvalho Linheiro - quarto obeso
PP4C (0,92x2,10 m) - Porta de correr (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref.
bege , batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - DML
Fechadura - Maçaneta 607(alumínio) + roseta 307(inox) - linha Classic
Basic, fechadura ST2 EVO-55 e cilindro ST2-5 pinos, padrão banheiro, La
Fonte
Fechadura - fecho inferior e superior para portas duplas
Dobradiça com cantos em raio rolamento tamanho 3"x2.1/2" ref. 395 - La
Fonte
Pintura esmalte sintético para madeira - cor bege
Pintura esmalte sintético para madeira - cor carvalho linheiro

Altura

Un.

Qtde. Fechad. cód. Dobrad. cód. Acabam. cód.

2,11

un.

7,00

2,11

un. 108,00

2,11

un.

2,11

7,00 F1

21,00 DB1

36,33 PE1

108,00 F1

324,00 DB1

628,95 PE1

1,00

1,00 F1

3,00 DB1

6,46 PE1

un.

96,00

96,00 F1

288,00 DB1

680,60 PE2

2,11

un.

1,00

1,00 F1

6,00 DB1

7,60 PE1

2,11

un.

1,00

1,00 F1

6,00 DB1

7,60 PE1

2,11

un.

2,00

2,00 F1

12,00 DB1

20,26 PE1

2,11

un.

2,00

2,00 F1

12,00 DB1

20,26 PE1

0,92

2,11

un.

4,00

4,00 F1

12,00 DB1

23,29 PE1

1,56

2,11

un.

4,00

4,00 F1

24,00 DB1

39,50 PE2

0,92

2,11

un.

1,00

1,00 F1

un.
un.

227,00
10,00

un.
m2
m2

708,00
756,56
720,10

-

5,82 PE1

Fonte: a Autora

No Revit, as portas pertencem a famílias diferentes das janelas, por isso, a
tabelas são distintas. O Quadro 40 descreve a tabela de janelas, filtrada por tipologia.
Quadro 40 - Tabela de janelas do modelo BIM com filtro por tipologias

Fonte: Modelo Revit.

O Quadro 41 ilustra parte da tabela de janelas do modelo BIM, com a coluna
“comentários” indicando a parede que está localizada cada janela. A tabela de janelas
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do modelo BIM, completa, exportada para a planilha eletrônica, encontra-se no
Apêndice III, ao final deste trabalho.
Quadro 41 – Parte da tabela de janelas do modelo BIM

Fonte: Modelo Revit.

Da mesma forma que das ferragens das portas, as atividades: (i) - vidros, (ii) contramarcos e (iii) - vergas, devem ser modeladas como um objeto, caso contrário
suas quantidades não sairão nas tabelas do modelo BIM. Nesse estudo de caso,
decidiu-se por não obter as quantidades das atividades acima descritas pelo Revit
(informação do BIM Mandate), e sim por entradas manuais feitas a partir da tabela de
janelas (Quadro 40). O resultado das entradas e saídas manuais está ilustrado no
Quadro 42.
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Quadro 42 – Tabela de janelas do modelo BIM com filtro para totais das tipologias
formatada.
_Tabela de Caixilhos
Type Mark
Descrição do serviço
Largura
PA41 (1,10x1,20 m) - Janela de alumínio
anodizado fosco, tipo maxim-ar, 01 módulo, para
PA41 receber vidro
1,10
PA42 (2,00x1,20 m) - Janela de alumínio
anodizado fosco, tipo maxim-ar, 02 módulos,
PA42 para receber vidro
2,00
PA44 (3,00x1,20 m) - Janela de alumínio
anodizado fosco, tipo maxim-ar, 03 módulos,
PA44 para receber vidro
3,00
PA45 (4,00x1,20 m) - Janela de alumínio
anodizado fosco, tipo maxim-ar, 04 módulos,
PA45 para receber vidro
4,00
V1

Vidro comum incolor e=6 mm
Chumbamento de contramarco
Vergas

m2
m
m

Altura

Altura do peitoril

Un.

Qtde.

Vidros cód.

Contramarco

Verga

1,20

1,10

un.

5,00

6,60 V1

23,00

6,00

1,20

1,10

un.

17,00

40,80 V1

108,80

20,40

1,20

1,10

un.

34,00

122,40 V1

285,60

40,80

1,20

1,10

un.

2,00

9,60 V1

20,80

2,40

179,40
438,20
69,60

Fonte: a Autora

A descrição de cada janela foi alterada, pois a descrição informada nas
propriedades dos objetos não estavam adequadas para alimentar o plano de contas.
Foram inseridas informações de: chumbamento de contramarcos, vergas e vidros
conforme especificações do memorial descritivo de arquitetura e dados conforme
Figura 22.
O levantamento de quantidades com o uso mesclado da tecnologia BIM com
atuações manuais para a definição das quantidades pode ser classificado como
automático, para as quantidades relacionadas ao objeto, pois somente as informações
do objeto, que são retratadas nas tabelas do modelo BIM. Alguns serviços do estudo
de caso não foram modelados, por premissa de modelagem do BIM Mandate, que
foram tomadas em função do tempo necessário para modelar esses objetos e o tempo
para fazer os apontamentos manuais nas tabelas do modelo BIM exportadas para
planilhas eletrônicas. Outro aspecto importante da decisão de não modelar
determinados objetos, necessários para atender ao orçamento da obra, é o fato do
modelo não ser utilizado apenas pela área de Orçamentos e cada informação inserida
no modelo, vai deixando-o pesado, o tamanho do arquivo se torna grande e, com isso,
as

operações

no

sistema

e

a

interoperabilidade

consequentemente o trabalho torna-se demorado.

tornam-se

lentas

e,
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Precisa ser utilizado em conjunto com planilhas eletrônicas, devido a inserção
de fórmulas, exigindo do modelador atenção, análise e conhecimentos que antes
estavam com os orçamentistas:
•

Leitura e interpretação de Projeto: pode conter omissões de

objetos não modelados devido a erro de modelagem, que consequentemente
não aparecerão nas tabelas de quantitativos.
•

Orçamentação: pode conter objetos não modelados por decisão

das premissas de modelagem, que consequentemente não aparecerão nas
tabelas do modelo BIM de quantitativos. Essas atividades devem ser
identificadas e inseridas entradas “manuais” na tabela do modelo BIM
exportada para planilhas eletrônicas.
•

Informática: são inseridas fórmulas na planilha eletrônica

exportada para o Excel, de modo a obter dados necessários ao preenchimento
do plano de contas e pode ter erros nessas fórmulas.
Esses erros de omissões de modelagem, atividades não contempladas e de
fórmulas vão alterar o resultado final das quantidades e consequentemente gerar um
custo de construção não correto.
A Figura 31 descreve o processo de quantificação pelo método com o uso da
tecnologia BIM, com exportação para o Excel e complementado com entrada de dados
manuais:
Figura 31 - Processo de quantificação em BIM com a opção de exportação para o Excel.

modelo do
objeto

gera tabela de
quantidades

exporta
para Excel

Fonte: a Autora

entrada
de dados
manuais

análise,
formulas e
formatação
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4.4 Apresentação e análise dos resultados

Nessa etapa os resultados obtidos no levantamento das quantidades feito
através do método tradicional e através do método com o uso da tecnologia BIM com
exportação para o Excel foram analisados.
Para a análise comparativa das saídas e da precisão do levantamento das
quantidades feito nos dois métodos, os dados coletados foram tabulados para os
serviços em estudo (vedações e esquadrias) e suas atividades envolvidas (vidros,
acabamentos das esquadrias e ferragens), do 2º pavimento do projeto, descritos no
Quadro 43. A coluna diferença é dada pela fórmula: (tradicional - BIM) ÷ BIM.
Quadro 43 - Comparativo de quantidades entre os métodos.
ÍTEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

QUANTIDADES
TRADICIONAL

BIM

DIFERENÇA

m²

2.054,63

2.059,68

-0,25%

10.01.02 Parede de alvenarias em bloco de concreto - mão de obra

m²

2.210,14

2.185,28

1,14%

10.01.03 Encunhamento com argamassa industrializada

m

500,76

498,33

0,49%

10.01.04 Vergas e contra-vergas pré-moldada (14x10 cm) - material

m

69,60

69,60

-

10.02.01 Parede em placa de gesso acartonado tipo: DW US/90/SS - 14cm

m²

2.771,89

2.544,27

8,95%

10.02.02 Banda acústica

m

1.893,67

1.416,96

33,64%

10.02.03 Reforço em parede de gesso acartonado para portas

un.

227,00

227,00

-

un.

1,00

1,00

-

un.

1,00

1,00

-

un.

7,00

7,00

-

un.

2,00

2,00

-

un.

2,00

2,00

-

un.

108,00

108,00

-

un.

1,00

1,00

-

10

ALVENARIAS / FECHAMENTOS

10.01

Parede de alvenarias de vedação
Parede de alvenarias em blocos de concreto, e=14 cm, material, assentadas
10.01.01
com argamassa industrializada

10.02

11
11.01
11.01.01
11.01.02

11.01.03
11.01.04
11.01.05

Paredes em Placas de Gesso Acartonado (dry wall)

ESQUADRIAS DE MADEIRA
Portas Comuns
PP1D (1,20x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 2 folhas, Airo cor ref. bege,
batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - equipamentos
PP1Dv (1,20x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, acústica, 2 folhas, Airo cor
ref. bege, batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - ar
condicionado
PP3 (0,82x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref. bege,
batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - wc quarto, racks,
sanitários, sanit. func., sanit. plantonista
PP3D (1,60x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 2 folhas, Airo cor ref. bege,
batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - hall
PP3DAc (1,60x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, acústica, 2 folhas, Airo cor
ref. bege, batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - ar cond.

PP4 (0,92x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref. bege,
batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - wc quarto, preparo,
11.01.06
equipamentos, utilidades, rouparia, dml, sanitários, sanitário pne, plantonista,
depósito
PP4C (0,92x2,10 m) - Porta de correr (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref. bege,
11.01.07
batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - DML
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ÍTEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
PE4 (0,92x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref. bege,
batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - wc quarto obeso
PP5 (1,02x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref. bege,
batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor bege - circulação de
funcionários
PP6 (1,12x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 1 folha, Airo cor ref. Carvalho
Linheiro, batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor Carvalho Linheiro quartos, farmácia, copa
PP8D (1,56x2,10 m) - Porta de giro (lisa) pronta, 2 folhas, Airo cor ref. Carvalho
Linheiro, batentes reguláveis e guarnição ref. 45 (6cm) cor Carvalho Linheiro quarto obeso

UN.

QUANTIDADES
TRADICIONAL

BIM

un.

4,00

4,00

-

un.

1,00

1,00

-

un.

96,00

96,00

-

un.

4,00

4,00

-

un.

5,00

5,00

-

un.

17,00

17,00

-

un.

34,00

34,00

-

un.

2,00

2,00

-

m

438,20

438,20

-

un.

708,00

708,00

-

un.

10,00

10,00

-

un.

227,00

227,00

-

m²

179,40

179,40

-

23.03.01 Pintura esmalte sintético para madeira - cor bege

m2

756,56

756,56

-

23.03.02 Pintura esmalte sintético para madeira - cor carvalho linheiro

m2

720,10

720,10

-

11.01.08
11.01.09

11.01.10

11.01.11

13.01
13.01.01
13.01.02
13.01.03
13.01.04
13.02

Esquadrias de alumínio
PA41 (1,10x1,20 m) - Janela de alumínio, tipo maxim-ar, 01 módulo, para
receber vidro
PA42 (2,00x1,20 m) - Janela de alumínio, tipo maxim-ar, 02 módulos, para
receber vidro
PA44 (3,00x1,20 m) - Janela de alumínio, tipo maxim-ar, 03 módulos, para
receber vidro
PA45 (4,00x1,20 m) - Janela de alumínio, tipo maxim-ar, 04 módulos, para
receber vidro
Esquadrias de alumínio - Diversos

13.02.01 Chumbamento de contramarcos

14
14.01

FERRAGENS
Dobradiças

14.01.01 Dobradiça com cantos em raio rolamento tamanho 3"x2.1/2" ref. 395 - lafonte
14.02

Fechaduras

14.02.01 Fechadura - fecho inferior e superior para portas duplas
Fechadura - Maçaneta 607(alumínio) + roseta 307(inox) - linha Classic Basic,
14.02.02
fechadura ST2 EVO-55 e cilindro ST2-5 pinos, padrão banheiro, La Fonte
15.01 Vidros laminado
15.01.01 Vidro comum incolor, e=6 mm

23
23.03

DIFERENÇA

PINTURA
Pintura em esquadrias

Fonte: a Autora

Verificou-se que as tabelas do modelo BIM exportadas para o Excel informam
somente as quantidades referentes aos objetos modelados, que para as esquadrias
são: tipo, descrição, dimensões e quantidade unitária total e para os fechamentos são:
numeração, tipo, descrição, área líquida e comprimento.
No serviço de paredes de alvenaria de blocos de concreto teve pouca diferença
devido a dois fatores: (i) - arredondamento, que no Excel usam-se duas casas
decimais e o Revit trabalha com quatro casas decimais, (ii) - os vãos da tipologia em
estudo são somente janelas e, consequentemente o desconto da área de material no
BIM é o mesmo que nas planilhas eletrônicas, pois conforme critérios de medição, a
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área descontada para os vãos considera o perfil e os vidros. Se o vão fosse uma porta
de madeira, o desconto do BIM seria diferente das planilhas eletrônicas, pois o BIM
desconta o batente mais a folha (vão osso, área líquida) e os critérios de medição,
retratados nas fórmulas inseridas nas planilhas eletrônicas, descontam o vão luz, ou
seja, a área da folha da porta.
A área de mão de obra de parede de alvenaria do método BIM, foi obtida pelo
uso mesclado do BIM, junto com apontamentos manuais, ou seja, a exportação da
tabela do modelo BIM de paredes e de janelas para planilhas eletrônicas, formatadas
e inseridas fórmulas específicas para identificar os vãos existentes em cada parede
de modo a fazer o desconto do vão na área da parede de alvenaria, conforme critério
de medição. O modelo BIM não fornece as quantidade de máo de obra de parede de
alvenaria automaticamente.
A quantidade de encunhamento do método em BIM foi obtida pela soma do
comprimento das alvenaria e a diferença se deve ao arredondamento de casas
decimais.
As vergas e contra-vergas não foram modeladas e suas quantidades foram
obtidas através da planilha de portas e janelas, exportada para o Excel, e inserido
dados manuais, por esse motivo não teve diferença entre os métodos.
A área de drywall do método em BIM foi retirada da tabela do modelo BIM de
paredes; como foi selecionada uma tipologia para a parede de drywall, a tipologia
US/90/SS a quantidade saiu automaticamente da tabela do modelo BIM. Teve
variação de quantidades, pois o Revit desconta os vãos das portas e janelas de todas
as elevações, inclusive das paredes de drywall. No método tradicional não descontouse nenhum vão, conforme critérios de medição. Portanto a quantidade informada na
tabela de paredes não está correta, pois não atende aos critérios de medição de
paredes de drywall. Evidencia que a modelagem não é automática para serviços que
dependem de critérios de medição, devendo ser trabalhada para definir a quantidade
correta.
A quantidade de banda acústica do método BIM foi retirada da tabela de
paredes, através da somatória do comprimento da parede DW US/90/SS multiplicado
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por dois (teto e piso). Existe diferença entre os métodos, pois o Revit desconta o
comprimento das portas, sendo mais preciso que o método tradicional, que não
desconta os vãos das portas do comprimento.
Os reforços para portas não foram modelados e suas quantidades foram
obtidas através do uso mesclado do BIM, com exportação das tabelas do modelo BIM
de portas e de janelas, para planilhas eletrônicas e inserido apontamentos “manuais”.
As quantidades dos serviços de esquadrias de madeira e alumínio foram
definidas com o uso mesclado do BIM, junto a apontamentos manuais, através da
exportação da tabela de portas e da tabela de janelas para planilhas eletrônicas,
formatando-as e inserindo fórmulas para a saída de dados, por esse motivo não teve
diferença entre os métodos.
As quantidades de ferragens, vidros e acabamentos das portas não foram
modeladas e suas quantidades foram definidas também com ouso mesclado do BIM,
junto a apontamentos manuais. Por esse motivo não teve diferença entre os métodos,
o que mostra que esses objetos não necessitam ser modelados, somente para
atender as necessidades do orçamento da obra.
Outra análise feita foi em relação ao tempo gasto para extrair as quantidades,
conforme descrito no Quadro 44, que informa o tempo gasto com o levantamento de
quantidades tradicional e o tempo gasto com o uso da tecnologia BIM, para os serviços
estudados. A diferença (%) é dada pela fórmula: % = (tradicional - BIM) ÷ BIM.
Quadro 44 - Comparativo de tempo entre métodos.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TEMPO (horas)
TRADICIONAL

BIM

Análise dos projetos / modelos

2

2

Planejamento: adequação das planilhas
padronizadas / desenvolvimento de famílias

4

9

-56%

Levantamento de quantidades - fechamentos

13

4

225%

Levantamento de quantidades - esquadrias

4

1

300%

TOTAL

23

16

44%

Fonte: a Autora

%
-
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A diferença de tempo entre os métodos de levantamento das quantidades é
estimada, foi calculada especificamente para esse estudo de caso e tende a aumentar
quando o projeto for estudado por inteiro, com todos os pavimentos e todos os
serviços existentes no empreendimento.
Verificou-se que o processo de extração de quantidades pelo método com o
uso mesclado da tecnologia BIM, junto a apontamentos manuais é oposto ao método
tradicional, ou seja, é automático para as quantidades referentes ao objeto e,
consequentemente mais rápido. Precisa ser utilizado junto com planilhas eletrônicas
(pois as tabelas do modelo BIM são exportadas para planilhas eletrônicas do Excel) e
necessitam de dados complementares para atender as necessidades do orçamento
da obra, aos critérios de medição, portanto precisa ter conhecimentos de
orçamentação.
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5

PROPOSTA DE PROCESSO PARA USO DO BIM NA QUANTIFICAÇÃO

A modelagem com informações de quantidades exige do modelador e da
construtora alinhamentos do escopo de modelagem, de modo a atender as
expectativas dos dois lados (o que será entregue e o que será recebido,
respectivamente). Para isso, antes do início da modelagem em BIM, precisa saber
qual o nível de desenvolvimento, ou nível de detalhamento (LOD) da etapa do projeto
que está sendo desenvolvida, pois servirá de informação para as demais atividades.
Juntamente com o LOD, deve-se definir quais as diretrizes de modelagem, o
que atenderá as expectativas, ou seja definirá o escopo da modelagem, como ela será
entregue e como se dará o desenvolvimento dos projetos x modelagem, para que não
fiquem em revisões diferentes.
Com essas duas questões definidas: LOD e Diretrizes de modelagem, parte
para a descrição de uma proposta de processo de modelagem, com o intuito de listar
quais atividades devem ser feitas e quais as informações devem ser carregadas para
o modelo, fazendo com que as quantidades extraídas do modelo atendam aos critérios
de medição e possam ser utilizadas no orçamento da obra.
Serão analisados apenas os serviços quantificados no estudo de caso, do
capítulo 4: vedações e esquadrias.
A proposta de processo para uso no BIM na quantificação está ilustrada na
Figura 32 e foi dividida em cinco partes: 1. Criar eixos, níveis e famílias, 2. Carregar o
CAD 2D (estrutura de concreto), 3. Modelar estrutura de concreto (pilares, vigas e
lajes), 4. Criar arquivo separado para a arquitetura e 5. Modelar a arquitetura.
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Figura 32 - Proposta de processo para uso do BIM na quantificação.

3. modelar a
estrutura de
concreto
(pilres, vigas
e lajes)

1. criar
eixos, níveis
e famílias

2. carregar
CAD 2D
(estrutura de
concreto)

5. modelar a
arquitetura

4. criar
arquivo
separado
para a
arquitetura

Fonte: a Autora

Essas partes são as mesmas para qualquer modelagem, mas a diferença entre
uma modelagem 3D e uma modelagem 5D está no conteúdo de cada parte, como
alimentar a informação, criação de famílias e as propriedades de cada objetos.
Parte 1 – criar eixos, níveis e famílias: devem ser criados os eixos x, y e z,
sendo que a descrição dos eixos z deve estar igual a descrição do corte do projeto de
arquitetura. A elaboração das famílias deve conter as informações do memorial
descritivo de acabamentos de arquitetura e do projeto de esquadrias, além de seguir
um padrão de nomenclatura e descrição (descrito nas diretrizes de modelagem) para
os objetos, relacionando a classificação. No caso das famílias de vedação, deve-se
criar um padrão de texturas, sendo separadas por espessuras e tipologia de parede,
por exemplo, alvenaria de espessuras: 9cm, 14cm, 19cm, drywall ST/ST, etc, com
cores diferentes, definindo uma legenda, que ajudará na visualização do modelo.
Cada elevação deve conter um “nome ou número”, descrito no parâmetro de
identidade do objeto. As esquadrias, além de ter o “nome”, devem conter também, no
parâmetro de identidade, a área unitária. Esses parâmetros deverão ser carregados
nas: tabela de paredes, tabela de portas e tabela de janelas, para a extração das
quantidades, e com a inserção de fórmulas específicas nas planilhas eletrônicas,
conseguir extrair a área de material e mão de obra, conforme critério de medição, pois
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com o cruzamento das informações dessas tabelas do modelo BIM, consegue-se
identificar o vão que está em cada parede.
Parte 2 – carregar CAD 2D (estrutura de concreto): sugere-se começar a
modelagem pela estrutura de concreto, pois é o nível osso. Caso tenha o arquivo, do
software TQS, do cálculo estrutural, pode, através de plug-in, gerar arquivo em Revit,
não sendo necessário modelar a estrutura de concreto.
Parte 3 – criar arquivo separado para a arquitetura: em um arquivo em branco
começa a modelar a arquitetura, carregando o CAD 2D da arquitetura e vincula o
modelo Revit da estrutura de concreto.
Parte 4 – modelar a arquitetura: deve seguir a sequência dos serviços:
a. Alvenaria: sugere-se que seja feita no osso, sem acabamento, por ser mais
rápida (está modelando apenas o sistema de vedação) e depois descontase os elementos estruturais (laje, vigas e pilares). Separa-se por tipologia
(texturas e legenda) e com os parâmetros de identidade (descrição e “nome”
de cada elevação). Não há a necessidade de modelar as vergas, contra
vergas e encunhamento, para atender ao orçamento detalhado, pois podem
ser obtidas através das tabelas do modelo BIM de paredes, portas e janelas
exportadas para planilhas eletrônicas do Excel e dados complementares
inseridos.
b. Piso: contrapiso e revestimentos, conforme memorial descritivo de
arquitetura, projetos de arquitetura e decoração. Verificar, nas diretrizes de
modelagem, se o contrapiso será executado antes da alvenaria ou depois.
c. Esquadrias: com base no memorial descritivo de arquitetura, projeto de
esquadrias e mapa de esquadrias. Não há a necessidade de modelar:
vidros, ferragens e acabamentos, para atender ao orçamento detalhado,
pois podem ser obtidas através das tabelas do modelo BIM de portas e
janelas exportadas para planilhas eletrônicas do Excel e formatadas com
dados complementares. Devem ser separadas por tipologia e com os
parâmetros de identidade (descrição, “nome” e área unitária de cada
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esquadria). A descrição deve seguir um padrão de nomenclatura, descrito
nas diretrizes de modelagem.
d. Revestimentos de parede: com base no memorial descritivo de arquitetura,
projetos de arquitetura e decoração. Modelar até o fundo da laje. Os
descontos de revestimentos de paredes, dentro do forro serão feitos na
etapa de Ajustes.
e. Revestimentos de forro: sancas, tabicas, cortineiros, fechamentos verticais,
luminárias, etc. Com base no memorial descritivo de acabamentos de
arquitetura e projetos de arquitetura e decoração. Verificar qual o critério de
medição de forros, com a área de Suprimentos e que devem estar nas
diretrizes de modelagem, se serão feitos descontos na área de forro ou de
revestimento de gesso liso, devido aos cortineiros, sancas, etc. Se não
forem descontados, os forros devem ser modelados, de modo a passar por
baixo desses elementos.
f. Louças, metais e bancadas: nas diretrizes de modelagem deve estar claro
se os objetos serão modelados idem sua aparência real ou se serão
modelados com aparência genérica, porém com parâmetros de identidade,
descrição e nomenclatura, de modo a constar em tabelas do modelo BIM.
g. Ajustes: corrigir revestimentos de paredes (nos ambientes com forro, devese descontar o revestimento de parede e teto dentro do forro), viradas e
detalhes construtivos.
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6

CONCLUSÃO

Os resultados indicaram que a definição das quantidades com o uso mesclado
do BIM, junto a entradas “manuais” de dados, com a exportação de tabelas do modelo
BIM para planilhas eletrônicas, é automático somente para o objeto modelado,
portanto mais rápido, pois não necessita contar os elementos construtivos no projeto.
Os dados resultantes mostraram que não é necessário modelar: vergas,
encunhamento, banda acústica, ferragens e vidros somente para atender as
necessidades do orçamento da obra. A definição destas quantidades pode ser obtida
com apontamento “manuais” complementares, nas planilhas eletrônicas. Porém a
quantidade de acabamento das portas, obtida das tabelas de quantidades de
materiais do modelo, não atende aos critérios de medição e a quantidade de mão de
obra para a execução das paredes de alvenaria não é fornecida pelo modelo, portanto
precisam ser obtidas com entradas “manuais” complementares, nas planilhas
eletrônicas.
Avaliou que têm o domínio das informações retiradas das planilhas eletrônicas,
na definição das quantidades dos serviços, incentivando o uso do BIM por parte dos
orçamentistas, consequentemente interagindo as funções dos modeladores e
orçamentistas com troca de informações e conhecimentos. Com isso constatou-se
que o uso do BIM, para definir as quantidades pode ter influência na forma de trabalho
dos modeladores e das construtoras, pois para gerar o modelo da obra, ou seja, uma
construção virtual, retratando a forma da construtora construir suas obras, os
modeladores precisam ser alimentados com informações que vão além dos seus
escritórios, ou seja, o conhecimento das atividades envolvidas na execução dos
serviços, os critérios de medição, as unidades de medida, etc. As construtoras
precisam alimentá-los com essas informações, que ficam dentro de seus canteiros de
obras e escritório central.
Retratou a importância do processo de quantificação dentro da orçamentação,
listando as atividades envolvidas e os conhecimentos que o orçamentista precisa ter,
baseados nos critérios de medição; com a descrição das atividades envolvidas na
execução dos serviços, os dados de projetos e o manuseio das planilhas eletrônicas.
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Evidenciou que o uso mesclado do BIM com apontamentos “manuais” pode
ser utilizado como apoio à elaboração do orçamento, desde que a modelagem seja
acompanhada pelos orçamentistas, caso contrário, seu uso não vai eliminar aspectos
negativos da quantificação, devido a erros humanos. Portanto a função do
orçamentista não será extinta com o uso do BIM na quantificação, pelo contrário, vai
continuar existindo e terá duas alterações positivas: (i) - vai otimizar seu tempo,
aproveitando seu expertise em outros assuntos, relativos a orçamentação, pois não
precisará contar determinados elementos construtivos no projeto e (ii) - terá que se
atualizar com conhecimentos da tecnologia BIM para poder operar, interpretar e
analisar as entradas e saídas que o sistema entrega.
A curto prazo, o uso mesclado do BIM com apontamentos “manuais” não vai
automatizar totalmente a etapa de quantificação, mas é o caminho a ser seguido
visando uma futura automatização completa da quantificação e, consequentemente
otimizar a elaboração do orçamento.

6.1 Pesquisas futuras

O universo BIM tem muito a ser estudado, principalmente na modelagem com
informações de quantidades e custos.
Identifica-se a necessidade de elaborar uma norma técnica ou manual que
contenha os critérios de medição para os serviços de: contenções, estrutura de
concreto, impermeabilização, revestimentos internos de piso, parede e teto e
revestimentos de fachada, visando uma base uniforme de quantificação e auxiliando,
alimentando os modeladores com informações que, no momento presente, estão
dentro dos escritórios das construtoras, pois fazem parte do conhecimento técnico
delas. Porém, para se obter o modelo, que é a construção virtual da obra, os
modeladores precisam dessas informações.
Analisar e pesquisar a interação do modelo BIM com outros softwares de
extração de quantidades para, com isso, extrair as quantidades do modelo via troca
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de informações, o IFC, buscando no futuro próximo, a automatização completa da
quantificação.
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Anexo I - Definições segundo a NBR 12721

•

Projetos-padrão: projetos selecionados para representar os

diferentes tipos de edificações, que são usualmente objeto de incorporação
para construção em condomínio, definidos pelas características: (i) - número
de pavimentos, (ii) - número de dependências por unidade, (iii) - áreas
equivalentes a área de custo padrão privativas das unidades autônomas, (iv) padrão de acabamento da construção e (v) número total de unidades. Estas
características servem de base aos SINDUSCONs regionais, para o cálculo do
CUB.
•

Unidade autônoma: parte da edificação vinculada a uma fração

ideal de terreno, constituída de dependências e instalações de uso privativo e
de parcela das dependências e instalações de uso comum da edificação,
destinada a fins residenciais ou não.
•

Área real total da unidade autônoma: soma das áreas cobertas e

descobertas reais e condominiais que definem a área total da unidade
autônoma considerada, calculadas a partir do projeto de arquitetura.
•

Área de uso privativo: áreas cobertas ou descobertas que definem

o conjunto de dependências e instalações de uma unidade autônoma, cuja
utilização é privativa dos respectivos titulares de direito. Subdividem-se em
áreas privativas principais e áreas privativas acessórias.
•

Área equivalente: área virtual cujo custo de construção é

equivalente ao custo da respectiva área real, utilizada quando este custo é
diferente do custo unitário básico da construção adotado como referência. Pode
ser, maior ou menor que a área real correspondente.
•

Custo global da construção: valor mínimo que pode ser atribuído

a construção da edificação, calculado com a utilização do CUB, divulgado pelos
Sinduscon da localidade do imóvel e correspondente ao projeto-padrão mais
semelhante, correspondente ao somatório dos seguintes itens: (i) - valor
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resultante da multiplicação desse CUB pelo somatório de todas as suas áreas
equivalentes a área de custo padrão e (ii) - valor de todas as demais despesas
não incluídas no cálculo do CUB.
•

Custo unitário da construção: Quociente da divisão do custo

global da construção pela área equivalente em área de custo padrão total.
•

Custo de construção da unidade autônoma: Valor atribuído à

parcela da construção da unidade autônoma, para os fins do disposto no art.
32, da Lei 4.591/64, produto da área equivalente em área de custo padrão da
unidade autônoma pelo custo unitário da construção.

1 Plantas de cada Informações
pavimento.
obrigatórias
2 Cortes principais,
com indicação de
altura de piso à piso.
3 Elevações
(fachada).
4 Qualquer outro
tipo de trabalho
significativo que
envolva a alvenaria.

1 Dimensões
Serviços e materiais
horizontais e
considerados
verticais.
inclusos.
2 Tipos de materiais
empregados nas
paredes e outras
estruturas.
3 Estrutura de
concreto.

Projetos que
precisam
acompanhar essa
seção de
quantificação.

Informações mínimas
de projetos que
precisam
acompanhar essa
seção de
quantificação.

parede de tijolo/blocos
parede de bloco de vidro
parede de pedras

14 Alvenaria

1 Encontros, fixações.
2 Encunhamentos.
3 Material extra ou serviço
curvo.
4 Vãos, requadros,
detalhamento de serviços
específicos da alvenaria.
5 Classificação de juntas.
6 Classificação de juntas
frisadas.
7 Andaimes.
8 Trabalhos em enchimentos.
9 Trabalhos em paredes em
ângulos.
10 Centralização.
11 Horas extras.
12 Fixação da parede com
outros serviços.
13 Materiais para a execução da
fixação.
14 Materiais extra devido ao
desperdício.
15 Preparo de superfície para
receber acabamento.

1 Todas as paredes são cotadas
pelo centro.
2 Espessuaras indicadas são
nominais.
3 Trabalho considerado vertical, a
não ser onde especificado.
4 Os revestimentos não fazem parte
das paredes.
5 Vãos < 0,50 m² não são
descontados.

1 Tipo, qualidade e dimensões Notas, comentários e glossário
dos blocos/tijolos/pedras.
2 Tipo de acabamento de cada
lado da parede.
3 Detalhes de amarração.
4 Traço da argamassa.
5 Tipo de fixação.
6 Amarração com outros
serviços.
7 Descrição de serviços curvos.
8 Raio dos serviços curvos.
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Anexo II – Tradução da tabela do serviço de alvenaria do NRM2

Un Etapa 1
.

m 1 Descrição da
dimensão ou
dimensão da parede
dupla com vazio no
meio.

m 1 Altura da
elevação.
m 1 Cheio.
2 Profundidade de
recuo.
3 Projetando ajuste
definido.

6 Arcos

7 Faixa

5 Projeções anexas. m

4 Paredes soltas,
isoladas.

3 Parede curva de m²
todas as espessuras.

1 Paredes de todas m² 1 Tijolos.
as espessuras.
2 Blocos.
2 Parede duplas
3 Tijolo de vidro.
com vazio no meio.
4 Pedra natural.
5 Pedra moldada.
6 Outros tipos
especificados.

Item a ser
mensurado
Etapa 3

1
2
3
4

1
2
3
4

Vertical.
Sequenciais.
Horizontal.
Curva.

Vertical.
Sequenciais.
Horizontal.
Curva.

1 Vertical.
2 Em más
consições.
3 Curva.

1 Fixações.
2 Encunhamento.
3 Alternado
Encunhamento/fixações.
4 Outros vínculos.

1 Paredes ocas.
1 Método de execução.
2 Paredes em más
condições.
3 Paredes
afuniladas.
4 Paredes
geminadas.
5 Paredes usadas
como forma.

Etapa 2

1 O comprimento é dado pelo
comprimento da elevação.

1 Ocorrem quando o comprimento é
menor ou igual a 4x sua espessura
mais rodapés.

1 Ocorrem quando o comprimento é
menor ou igual a 4x sua espessura,
exceto em aberturas de vãos.
2 Vãos < 0,10 m² não são
descontados.

1 A descrição deve conter o tipo de
alvenaria a ser executada e sua
altura.
2 Paredes medidas pelo centro,
exceto onde indicado.
3 O raio de paredes curvas é dado
pela linha de centro.
4 A espessura de paredes
geminadas é dada pela espessura
maior.
5 Vãos < 0,50 m² não são
descontados.
6 A espessuras das paredes duplas
com vazio no meio é dada pela
somatória de cada parede mais o
vazio central.

Notas, comentários e glossário
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Un Etapa 1
.

Juntas

m 1 Largura e
espessura
especificada.

1 Tipo de selante,
preenchimento, método de
aplicação e preparo.

1 Juntas são quantificadas apenas
onde sua composição e posição está
especificada, projetada.

1 Tipo de acabamento, material. 1 Está relacionado ao
preenchimento de juntas, molduras e
etc.

m 1 Largura e
profundidade a ser
preenchida.

21
Preenchimentos.

22

1 Clima.
2 Ângulo.
3 Outros.

m 1 Largura e
espessura
especificada.

20 Faixas

1 A descrição de pedras é feita
como os menores blocos, moldados
ou naturais.

1 Inclui: soleiras, guarnições e
degraus.

1 Esse serviço inclui trabalho em
beirais.

Notas, comentários e glossário

m 1 Largura
especificada

Etapa 3

19 Tratamento de
juntas

16 Faixa à prova de m 1 Espessura.
umidade, larg. ≤ 300
2 Números de
m² camadas.
mm.
3 Insumos
17 Faixa à prova
de umidade, larg. > m envolvidos.
300 mm.
Vertical.
Sequenciais.
Horizontal.
Curva.

m² 1 Largura e método 1 Tipos e
de execução.
espaçamento de
amarração.

14 Execução de
cavidade.
1
2
3
4

1 Função definida.

un 1 Descrição da
. dimensão.

13 Blocos
especiais.

12 Paredes extras m
para fechamentos de
perímetros externos.

11 Paredes extras
para enchimento de
pilares (bonecas).
1 Método de
execução.
2 Fechamento de
vãos é considerado
incluso.

1 Método de
execução.

Etapa 2

m 1 Descrição da
dimensão.

8 Chaminés.
m 1 Descrição da
9 Revestimentos de
dimensão.
chaminés.
10 Enchimentos ao
redor de chaminés.

Item a ser
mensurado
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Apêndice I – Memória de cálculo da quantificação de vedações, pelo método
tradicional
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Apêndice II – Tabela total de paredes de alvenaria esp=14 cm do modelo BIM
exportada para a planilha eletrônica.
Tabela de parede - alvenaria e=14 cm
Numeração
parede 100-1
parede 100-2
parede 100-3
parede 100-4
parede 100-5
parede 100-6
parede 100-7
parede 100-8
parede 100-9
parede 100-11
parede 100-12
parede 100-13
parede 100-14
parede 100-15
parede 100-16
parede 100-17
parede 100-18
parede 100-19
parede 100-20
parede 101-21
parede 101-22
parede 101-23
parede 101-24
parede 102-25
parede 102-26
parede 102-27
parede 102-28
parede 102-29
parede 102-29
parede 102-30
parede 102-31
parede 102-32
parede 102-33
parede 102-34
parede 102-35
parede 102-36
parede 102-37
parede 102-38
parede 102-39
parede 102-40
parede 103-41
parede 103-42
parede 103-43
parede 103-44
parede 103-45
parede 103-46
parede 103-47
parede 103-47a
parede 103-48
parede 103-49
parede 103-50
parede 103-51
parede 103-52
parede 103-53
parede 104-54
parede 104-55
parede 104-57
parede 104-58
parede 104-59

Tipo
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria R/19/R - 24cm_CavArq
Alvenaria R/19/R - 24cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria UR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria UR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria 14cm_CavArq
Alvenaria 14cm_CavArq

Comprimento

Área líquida

Área material

Área mão de obra

4,81
7,33
2,67
2,85
2,36
3,94
1,39
1,56
3,71
31,09
2,36
5,38
2,09
22,39
4,02
6,18
19,40
4,77
17,64
14,98
2,05
7,16
7,13
1,36
0,65
4,94
2,02
4,93
38,65
0,62
3,84
19,05
2,13
7,63
2,20
20,11
6,36
2,75
5,01
2,75
0,76
6,03
2,67
4,88
1,15
0,76
2,71
2,71
4,77
5,05
3,80
2,85
4,70
2,95
4,82
4,26
2,23
1,13
1,10

79,88
125,21
54,69
48,74
7,35
16,09
5,28
6,04
61,02
116,55
9,49
19,60
2,94
69,50
15,95
20,02
79,93
19,81
71,68
47,14
6,42
22,48
21,29
6,21
2,03
14,85
8,19
16,08
135,71
2,61
12,31
58,19
8,47
30,38
7,99
62,03
20,42
10,09
15,64
10,09
2,35
24,57
10,64
20,30
4,37
3,03
10,78
10,02
14,17
20,72
14,69
10,91
14,96
11,65
17,01
17,33
9,69
4,03
5,40

79,88
125,21
54,69
48,74
7,35
16,09
5,28
6,04
61,02
116,55
9,49
19,60
2,94
69,50
15,95
20,02
79,93
19,81
71,68
47,14
6,42
22,48
21,29
6,21
2,03
14,85
8,19
16,08
135,71
2,61
12,31
58,19
8,47
30,38
7,99
62,03
20,42
10,09
15,64
10,09
2,35
24,57
10,64
20,30
4,37
3,03
10,78
10,02
14,17
20,72
14,69
10,91
14,96
11,65
17,01
17,33
9,69
4,03
5,40

79,88
125,21
54,69
48,74
7,35
16,09
5,28
6,04
61,02
116,55
9,49
19,60
2,94
86,30
15,95
24,42
79,93
19,81
71,68
58,34
6,42
30,88
26,89
6,21
2,03
14,85
8,19
30,08
135,71
5,41
15,11
72,19
8,47
30,38
7,99
76,03
20,42
10,09
15,64
10,09
2,35
24,57
10,64
20,30
4,37
3,03
10,78
10,02
14,17
20,72
14,69
10,91
14,96
11,65
17,01
17,33
9,69
4,03
5,40
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Numeração
parede 104-60
parede 104-61
parede 104-62
parede 104-63
parede 105-64
parede 105-65
parede 105-66
parede 106-67
parede 106-68
parede 106-69
parede 106-70
parede 106-71
parede 106-72
parede 106-73
parede 106-74
parede 107-77
parede 107-78
parede 107-79
parede 107-80
parede 107-81
parede 108-82
parede 108-83
parede 108-84
parede 108-85

Tipo
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria UR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria UR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria R/14 - 16,5cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
Alvenaria SR/14/R - 19cm_CavArq
TOTAL

Comprimento

Área líquida

Área material

Área mão de obra

1,56
3,72
0,43
7,17
20,50
20,28
4,98
15,08
2,55
2,07
3,12
4,06
8,21
7,43
3,12
4,36
2,68
2,28
2,79
4,66
2,89
5,03
2,79
5,03
498,33

6,01
14,33
2,04
28,14
68,34
65,72
19,82
46,95
9,32
7,00
12,44
11,94
32,11
23,50
11,12
17,21
10,20
9,63
8,95
17,79
11,66
20,06
10,33
20,06
2.059,68

6,01
14,33
2,04
28,14
68,34
65,72
19,82
46,95
9,32
7,00
12,44
11,94
32,11
23,50
11,12
17,21
10,20
9,63
8,95
17,79
11,66
20,06
10,33
20,06
2.059,68

6,01
14,33
2,04
28,14
68,34
78,92
19,82
58,15
9,32
7,00
12,44
14,74
32,11
27,90
11,12
17,21
10,20
9,63
8,95
17,79
11,66
20,06
10,33
20,06
2.185,28
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Apêndice III – Tabela total de janelas do modelo BIM exportada para a planilha
eletrônica.
Tabela de janela
Marca de tipo
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA45
PA45
PA44
PA42
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA41
PA41
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA41
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA44
PA42
PA42
PA41
PA42
PA42

Tipo
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L400 x A120
L400 x A120
L300 x A120
L200 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L110 x A120
L110 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L110 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L300 x A120
L200 x A120
L200 x A120
L110 x A120
L200 x A120
L200 x A120

Altura Largura Contador Comentários
1.200
3.000
1
parede 102-32
1.200
3.000
1
parede 102-32
1.200
3.000
1
parede 102-32
1.200
3.000
1
parede 102-32
1.200
3.000
1
parede 102-32
1.200
3.000
1
parede 102-29
1.200
3.000
1
parede 102-29
1.200
3.000
1
parede 102-29
1.200
3.000
1
parede 102-29
1.200
3.000
1
parede 102-29
1.200
3.000
1
parede 102-36
1.200
3.000
1
parede 102-36
1.200
3.000
1
parede 102-36
1.200
3.000
1
parede 102-36
1.200
3.000
1
parede 102-36
1.200
4.000
1
parede 102-37
1.200
4.000
1
parede 102-27
1.200
3.000
1
parede 102-31
1.200
2.000
1
parede 106-73
1.200
3.000
1
parede 106-67
1.200
3.000
1
parede 106-67
1.200
3.000
1
parede 106-67
1.200
3.000
1
parede 106-73
1.200
3.000
1
parede 106-71
1.200
1.100
1
parede 106-68
1.200
1.100
1
parede 106-68
1.200
3.000
1
parede 101-24
1.200
3.000
1
parede 101-24
1.200
3.000
1
parede 101-21
1.200
3.000
1
parede 101-21
1.200
3.000
1
parede 101-21
1.200
3.000
1
parede 101-23
1.200
1.100
1
parede 101-23
1.200
3.000
1
parede 100-15
1.200
3.000
1
parede 100-15
1.200
3.000
1
parede 100-15
1.200
3.000
1
parede 100-15
1.200
3.000
1
parede 100-15
1.200
3.000
1
parede 100-15
1.200
2.000
1
parede 100-17
1.200
2.000
1
parede 100-17
1.200
1.100
1
parede 105-64
1.200
2.000
1
parede 105-64
1.200
2.000
1
parede 105-65
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Tabela de janela
Marca de tipo
PA42
PA42
PA42
PA42
PA42
PA42
PA42
PA42
PA42
PA42
PA41
PA42
PA44
PA42

Tipo
L200 x A120
L200 x A120
L200 x A120
L200 x A120
L200 x A120
L200 x A120
L200 x A120
L200 x A120
L200 x A120
L200 x A120
L110 x A120
L200 x A120
L300 x A120
L200 x A120

Altura Largura Contador Comentários
1.200
2.000
1
parede 105-64
1.200
2.000
1
parede 105-65
1.200
2.000
1
parede 105-64
1.200
2.000
1
parede 105-64
1.200
2.000
1
parede 105-64
1.200
2.000
1
parede 105-65
1.200
2.000
1
parede 105-65
1.200
2.000
1
parede 105-65
1.200
2.000
1
parede 101-21
1.200
2.000
1
parede 101-23
1.200
1.100
1
parede 106-74
1.200
2.000
1
parede 106-67
1.200
3.000
1
parede 102-30
1.200
2.000
1
parede 105-65

