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RESUMO
Trabalho de Conclusão de Curso
Engenharia Civil
Universidade Federal de Santa Maria
VANTAGEM DO USO DE MODELAGEM BIM 4D E 5D NO
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO APLICADO AO
SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL
AUTOR: LAURA JASKULSKI CAPIOTTI
ORIENTADOR: BERNARDETE TRINDADE
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 16 de dezembro de 2015.
Diversos são os fatores que têm estimulado a indústria da construção a buscar
melhores níveis de desempenho, através de melhoras no seu sistema de planejamento e
controle da produção. As técnicas utilizadas atualmente pelo setor privado a fim de garantir a
eficiência em todas as fases de concepção e construção de um empreendimento utilizam
sistemas os quais falham por não preverem algumas atividades ou problemas dentro da
produção da obra. Surge dessa forma na construção civil a necessidade de um sistema de
planejamento e controle de obras o qual proponha de uma forma mais eficiente a antecipação
das atividades dentro e fora do canteiro de obras. O Building Information Modelling (BIM),
objeto desse estudo, traz conceitos e ferramentas capazes de apresentar vantagens no
planejamento da construção de um empreendimento, sendo este o objetivo do presente estudo.
Desenvolveu-se um trabalho fundamentado no referencial teórico e no estudo de caso de
forma a chegar às conclusões desse estudo. A tecnologia BIM emergente no setor propõe-se a
revolucionar o modo de projetar e desenvolver empreendimentos na construção civil podendo
oferecer inúmeras vantagens aos métodos tradicionais de planejamento e controle. Essas
vantagens estão fundamentadas principalmente na automatização dos processos, nas
visualizações geradas pelo modelo e no aumento de informações disponíveis para apoiar a
tomada de decisões referentes ao empreendimento. Dessa forma, tem-se a possibilidade da
redução de tempo e custo de execução dos empreendimentos na construção civil gerados,
respectivamente, pelas ferramentas 4D e 5D disponíveis para modelagem BIM.

Palavras-chave: BIM, 4D, 5D, planejamento, construção civil.
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ADVANTAGE OF USE THE 4D AND 5D BIM MODELING IN
PLANNING AND PRODUCTION CONTROL APPLIED IN THE CIVIL
CONSTRUCTION SECTOR
AUTHOR: LAURA JASKULSKI CAPIOTTI
ADVISER: BERNARDETE TRINDADE
Defense Place and Date: Santa Maria, December 16th, 2015.
There are several factors that have stimulated the construction industry to seek better
performance levels, through improvements in their planning and production control system.
The techniques currently used by the private sector in order to ensure efficiency in all phases
of design and construction of a project use systems which fail by not predict some activities or
problems within the production of the construction. In this way, the need for a planning and
control system which proposes the anticipation of activities inside and outside the
construction site in a more efficient way arises in civil construction. The Building Information
Modelling (BIM), object of this study, brings concepts and tools that can be advantageous in
planning the construction of a project, which is the aim of this study. A work based on
literature review and case study was developed in order to reach the conclusions of this study.
The emerging BIM technology in the sector aims to revolutionize the way of designing and
developing projects in civil construction offering many advantages to traditional methods of
planning and control. These advantages are based mainly in the automation of processes, the
views generated by the model and increase information available to support decision-making
related to the project. Thus, there is the possibility of reducing time and cost of
implementation of projects in construction generated respectively by 4D and 5D tools
available for BIM modeling.
Key words: BIM, 4D, 5D, planning, civil construction.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Considerações iniciais

A globalização dos mercados, o crescente nível de exigência por parte dos
consumidores e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de
empreendimentos, entre outros fatores, têm estimulado a indústria da construção a buscar
melhores níveis de desempenho, através de investimentos em gestão e tecnologia da produção
(GERHARD, 2008, p. 12).
Destaca-se nesse contexto o bom planejamento e gerenciamento de todas as fases da
construção de um empreendimento. Trata-se de prever eficientemente todas as etapas de uma
obra a fim de evitar problemas futuros, reduzir custos e garantir que a mesma seja executada
com qualidade dentro do prazo estipulado.
Diversas são as técnicas utilizadas atualmente pelo setor privado a fim de garantir a
eficiência em todas as fases que compõem a concepção e construção de um empreendimento.
A maioria dessas estratégias utilizam sistemas os quais falham por não preverem algumas
atividades ou problemas dentro da produção da obra. Baccarini (1996 apud BIOTTO, 2012, p.
17) complementa que um empreendimento complexo demandam ações, métodos, técnicas e
ferramentas apropriadas para gerenciá-lo com sucesso, pois o uso de ferramentas
convencionais de planejamento com as redes PERT-CPM e os diagramas de Gantt tem se
mostrado ineficaz.
Surge dessa forma na construção civil a necessidade de um sistema de planejamento e
controle de obras o qual proponha de uma forma mais eficiente a antecipação das atividades
dentro e fora do canteiro de obras. Uma das formas de melhorar o planejamento das
atividades dentro da construção civil é gerar a visualização de grandes empreendimentos
espacialmente de forma a apontar uma maior quantidade de informações em comparação com
os sistemas tradicionais de planejamento. Restrições físicas no canteiro são um exemplo de
situações visíveis somente em um modelo espacial que traga esses dados para o planejamento
de forma a apoiar toda a tomada de decisão necessária.
O Building Information Modelling (BIM), objeto desse estudo, traz conceitos e
ferramentas que promovem a integração entre todas as fases de construção gerando a
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mencionada visualização espacial do empreendimento. Além disso, o método é capaz de
desenvolver modelos os quais contenham a sequencia de atividades a serem executadas e
ainda os custos do empreendimento.
Antunes (2013, p. 5) define o BIM como uma tecnologia emergente que se propõe a
revolucionar o modo de projetar e desenvolver empreendimentos na construção civil. Dessa
forma, o conhecimento da tecnologia é capaz de gerar inúmeros ganhos para o setor
modificando concepção atual de planejamento de obras no Brasil.

1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivos gerais

Esse estudo tem por objetivo apresentar as vantagens que um novo sistema de gestão
de construção, o Building Information Modelling (BIM), através de suas ferramentas 4D e 5D,
podem trazer para a realização do planejamento e controle da produção aplicado a construção
de um empreendimento.

1.2.2 Objetivos específicos

•

Realizar uma revisão bibliográfica sobre o planejamento e controle da

produção das obras na construção civil;
•

Realizar uma revisão bibliográfica sobre o BIM e suas ferramentas 4D e 5D

disponíveis para planejamento;
•

Fazer um estudo de caso do sistema de planejamento empregado em uma

empresa do setor de construção civil;
•

Modelar parte da estrutura arquitetônica do empreendimento tratado no estudo,

no setor de planejamento, fazendo uso da metodologia BIM;
•

Analisar o uso do sistema BIM de forma a destacar as vantagens e

desvantagens de sua implantação no setor de planejamento.
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1.3

Justificativa

O índice de retrabalho e o atraso em obras de construção civil têm aumentado
significativamente ao longo do tempo. Esse crescimento é proporcional ao aumento do porte
das obras civis e à consequente falta de planejamento das construtoras. Acrescenta-se a esses
pontos a atual crise econômica em que o Brasil se encontra formando um ambiente em que o
planejamento eficiente é uma atividade crucial para empresas atuantes no mercado da
construção civil.
Dessa forma, justifica-se o estudo de novas metodologias que possam agregar
conhecimento ao sistema tornando o planejamento mais eficiente nos canteiros de obra. Além
disso, analisar e comparar o sistema tradicional de planejamento com a nova metodologia
BIM contribuirá para a escolha do sistema de planejamento mais adequado a cada empresa,
objetivando maior eficiência no sistema e uma redução de custos na obra.

1.4

Estrutura do trabalho

O presente estudo estrutura-se em capítulos temáticos de forma a apresentar todos os
dados pertinentes de forma eficiente. Foram elaborados 5 capítulos partindo da introdução
como capítulo inicial tendo as conclusões como capítulo final.
A introdução contém uma breve introdução ao tema, justificativa, objetivos e a
estrutura do presente trabalho. O segundo capítulo compreende uma revisão bibliográfica
sobre todos os assuntos no âmbito do planejamento de construção civil, abordando métodos
tendo como foco principal o planejamento físico e financeiro da obra além de apresentar a
metodologia BIM com todas suas ferramentas, vantagens, conceitos e aplicações para
planejamento. No terceiro capítulo é abordada a metodologia científica utilizada no presente
estudo. O quarto capítulo trata de um estudo de caso em uma empresa que não utiliza o BIM
apontando possíveis avanços que a metodologia BIM poderá trazer à empresa. Finaliza-se
com as conclusões no quinto e último capítulo.
Apresentam-se ainda as referências bibliográficas e os anexos ao trabalho.
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2

2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Planejamento e controle da produção

Na visão tradicional proposta por Koskela (1992 apud BERNARDES, 2001, p. 13), o
processo de produção consiste em atividades de conversão de matérias primas (inputs) em
produtos (outputs), constituindo o denominado modelo de conversão. De acordo com esse
modelo, segundo o autor, o processo de conversão pode ser dividido em subprocessos (figura
1). O modelo de conversão é adotado normalmente nos processos de elaboração de
orçamentos convencionais e de planos da obra, na medida em que são representados, nesses
documentos, apenas atividades que agregam valor ao produto.

Figura 1 - Modelo tradicional de processo
Fonte: Koskela (1992)

Segundo Laufer e Tucker (1987 apud BIOTTO, 2012, p. 35), planejamento é um
processo de tomada de decisão realizado para antecipar uma ação futura utilizando meios
eficazes para obtê-la. Para Formoso (2001, p. 5) planejamento é definido como um processo
gerencial que envolve o estabelecimento de objetivos e a determinação dos procedimentos
necessários para atingi-los, sendo eficaz somente quando realizado em conjunto com o
controle. Limmer (1997 apud BUENO; MORAES, 2010, p. 29) conceitua planejamento como
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um processo por meio do qual se estabelecem objetivos, discutem-se expectativas de
ocorrências de situações previstas, veiculam-se informações e comunicam-se resultados
pretendidos.
Esse vínculo de informações, no contexto da construção civil, consiste basicamente
em todos os caminhos necessários à organização para a execução de um empreendimento,
dessa forma, entendem-se, no âmbito desse estudo, que o orçamento e a programação da obra
são as principais atividades a serem planejadas de forma a produzir um planejamento
eficiente.
O conceito trazido por Barbosa (2014, p. 24) torna visual a ideia de que o cronograma
e o orçamento estão intrinsecamente ligados servindo como base para a gestão de qualquer
empreendimento. O autor aborda o conceito de “triângulo de gestão do Projeto” conforme
figura 2, defendendo que um projeto, seja ele de qualquer segmento, possui três pilares sendo
estes o tempo, o custo e a qualidade. Afirma ainda que não é possível alterar o orçamento, o
cronograma ou a qualidade do projeto sem afetar pelo menos uma das outras partes sendo
atribuição do planejador ponderar tais recursos a fim de garantir o melhor desenvolvimento do
projeto dentro das necessidades do cliente final.

Figura 2 - Triângulo de gestão do projeto
Fonte: Barbosa (2014).

González (2013, p. 6) trata o orçamento e o cronograma com uma abordagem mais
específica afirmando que o orçamento se faz necessário à compreensão das questões
econômicas e a programação trata especificamente da distribuição das atividades no tempo.
Essas atividades, apesar de contribuírem com dados bastantes distintos ao planejamento,
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juntas geram um forte impacto na produção de qualquer empreendimento conforme salientam
Bueno e Moraes (2010, p. 27).
Com outra abordagem, Losso e Araújo (1995 apud NOGUEIRA; ANDRADE, 2010)
trazem o mesmo ponto de vista de Limmer quando afirmam que a realização de um
empreendimento exige a combinação dos fatores tempo, custo e recurso e ainda acrescentam
que o estabelecimento da alocação eficiente de recurso no tempo e a possibilidade de controle
somente serão possíveis através de um bom sistema de planejamento e programação.
Acrescenta ainda Nocêra (2000) que além de estabelecer ações, é de fundamental
importância definir também os recursos a serem usados, os métodos e os meios necessários
para se alcançar os objetivos estipulados. Essa visão do autor estabelece a importância de um
plano o qual deve conter todos os caminhos pelos quais um bom planejamento deva passar a
fim de chegar a um objetivo pré-estabelecido.
Os conceitos acima expostos trazem ideias complementares no contexto da execução
de um empreendimento na construção civil. Enquanto Limmer, Losso e Araújo destacam a
importância do planejamento no contexto global da obra ponderando tempo e custo com
informações acerca de recursos e a consequente tomada de decisão, Nocêra trata do
planejamento de uma forma mais específica fundamentada em planos de ação para
efetivamente fazer com que a tomada de decisão abordada pelos autores acima seja colocada
em prática.
Faria (2013, p. 3) traz o conceito de planejamento da produção de obras como a
simples ação de realizar um plano de atividades e indexá-las ao calendário. O autor ainda
acrescenta que no fundo, é decompor a obra em tarefas ou atividades elementares e definir
para cada uma, datas de início, fim e folgas de realização.
De acordo com Barbosa (2014, p. 25) o processo de planejamento passa por etapas
pré-estabelecidas, sendo essas etapas discriminadas na sequencia conforme figura 3. Parte-se
da identificação das atividades as quais compõem todo o processo que se deseja planejar,
estima-se então, para cada uma dessas atividades identificadas, uma duração baseada no
conhecimento prévio do planejador e no dimensionamento da equipe para a execução da
tarefa quando se tratar de planejar a execução de um empreendimento na construção civil,
posteriormente, passa-se à definição da dependência entre tais atividades de forma a tornar
visual as implicâncias que o atraso ou a não execução de uma tarefa específica trará na
execução das tarefas subsequentes, bem como no planejamento de toda a obra. Finalmente,
identificam-se os recursos necessários e disponíveis e definem-se as capacidades desses
recursos para atuar no projeto em questão.
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Figura 3 - Fluxograma de elaboração de um planejamento

A autora acima ainda salienta que além de planejar a obra, existe a clara necessidade
de controlar o planejamento proposto, isto é, retirar da obra em curso informação
(balizamentos) para atualizar o plano traçado inicialmente sempre que ocorrer algum
imprevisto de forma a obter sempre um planejamento compatível com as condições da obra
bem como desenvolver futuros ajustes caso seja necessário.
Faria (2013, p. 3) explica que existem diversos níveis de definição das atividades
planejadas para execução sendo esses níveis definidos segundo uma estrutura piramidal em
que o número de atividades vai sucessivamente crescendo à medida que a unidade de duração
vai diminuindo. O autor atenta ainda para o nível em que se deseja individualizar as
atividades destacando que a individualização excessiva prejudica os planos de trabalho.
Segundo ele, usualmente consideram-se os seguintes níveis:
Nível 1 – Programa global definido as atividades em meses como terraplanagem,
estrutura, acabamentos exteriores, etc.
Nível 2 – Programa definido em semanas, de forma que para a estrutura definem-se as
atividades de fundações, pisos, alvenarias, cobertura, etc.
Nível 3 – Planejamento de pormenor definido em dias, de forma que para o piso
definem-se formas, armaduras, concreto, etc.
Nível 4 – Planejamento específico de detalhes

2.1.1 Dimensões de planejamento – horizontal e vertical

Biotto (2012, p. 35) divide o processo de planejamento e controle da produção (PCP)
em duas dimensões, horizontal e vertical, acrescentando ainda que na dimensão horizontal são
definidas as etapas as quais darão origem ao processo do PCP de uma forma geral e que na
dimensão vertical essas etapas são veiculadas a diferentes níveis gerenciais.
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A dimensão horizontal de planejamento é explicada por Laufer e Tucker (1987)
através do conceito de ciclo de planejamento conforme figura 4.

Figura 4- Ciclo de planejamento
Laufer e Tucker (1987)

Formoso (2001, p. 6-7) conceitua cada uma as etapas do processo definido por Laufer
e Tucker:
Preparação do processo de planejamento: define-se os procedimentos e padrões que
serão adotados pela empresa no processo de planejamento, incluindo definições referentes aos
níveis hierárquicos a serem adotados, periodicidade dos planos gerados e níveis de detalhe,
pessoas envolvidas e suas responsabilidades, técnicas e ferramentas de planejamento
(diagrama de Gantt, PERT, CPM).
Coleta de informações: a qualidade do processo de planejamento e controle depende
fortemente da disponibilidade de informações para os tomadores de decisão. Tais informações
são produzidas, em formatos e periodicidade variadas, por diversos setores da empresa e
também por outros intervenientes do processo, tais como clientes, projetistas, subempreiteiros, poder público e consultores. Assim, existe a necessidade de constituir um
sistema de informações relativamente complexo, no qual os papéis dos diferentes
responsáveis devem ser claramente definidos.
Elaboração dos planos: esta etapa é a que, geralmente, recebe maior atenção dos
responsáveis pelo planejamento devido ao fato de que, neste momento, é elaborado o produto
do processo de planejamento, ou seja, o plano de obra. Ao se conhecer a natureza do processo
de planejamento e controle, conclui-se que diversas técnicas podem ser utilizadas
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simultaneamente na elaboração de um plano de produção. Cada uma delas revela-se mais ou
menos eficiente em função do tipo de obra, do nível de plano a ser elaborado, da habilidade
dos responsáveis e de outros fatores que vão além da sua natureza.
Difusão das informações: as informações geradas a partir da elaboração dos planos
precisam ser difundidas entre os seus usuários, tais como diferentes setores da empresa,
projetistas, subempreiteiros e fornecedores de materiais. Cada um dos clientes internos do
processo de planejamento e controle demanda uma parcela de informação específica, muitas
vezes sob um formato único. Portanto, é importante que sejam definidos, para cada um deles,
a natureza da informação demandada, sua periodicidade, o formato a ser apresentado e o ciclo
de retroalimentação.
Avaliação do processo de planejamento: o processo de planejamento deve ser avaliado
de forma a possibilitar a melhoria do processo para empreendimentos futuros, ou para um
mesmo empreendimento, quando for relativamente longo o seu período de execução. Para
tornar possível tal avaliação, é necessária a utilização de indicadores de desempenho, não só
da produção propriamente dita, mas também do próprio processo de planejamento. É
necessário definir a periodicidade dos ciclos de avaliação, de forma a detectar falhas nas
diversas etapas, criando-se, assim, possibilidades de melhorias. Ciclos muito curtos podem
definir tomadas de decisão pouco amadurecidas, enquanto ciclos muito longos podem resultar
numa inércia que tende a gerar desmotivação nos envolvidos. As características próprias da
empresa, da obra e dos intervenientes precisam ser avaliadas para o dimensionamento destes
ciclos.
A dimensão vertical de planejamento segundo Laufer e Tucker (1987 apud BIOTTO,
2012, p. 36) conecta os horizontes de planejamento de acordo com os níveis gerenciais das
empresas e seus diferentes objetivos. Convencionalmente, segundo a dimensão vertical, são
três os níveis hierárquicos do planejamento: estratégico, tático e operacional sendo que cada
nível de planejamento requer diferentes graus de detalhes de forma que os planos devem ser
elaborados através de ferramentas consistentes entre os diferentes níveis gerenciais
(BERNARDES, 2001, p. 27).
Formoso (2001, p. 8) conceitua o nível estratégico como o momento em que se
definem os objetivos do empreendimento, a partir do perfil do cliente, envolvendo o
estabelecimento de algumas estratégias para atingir os objetivos do empreendimento, tais
como a definição do prazo da obra, fontes de financiamento, parcerias, etc. Nesse nível, as
decisões tomadas para a preparação dos planos estão relacionadas ao planejamento de longo
prazo (BERNARDES, 2001, p. 28).
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Tático: envolve, principalmente, a seleção e aquisição dos recursos necessários para
atingir os objetivos do empreendimento (por exemplo, tecnologia, materiais, mão de obra,
etc.), e a elaboração de um plano geral para a utilização destes recursos (FORMOSO, 2001;
BERNARDES, 2001). Esse nível gerencial é visto no planejamento de médio prazo de acordo
com Biotto (2012, p. 36).
Operacional: relacionado, principalmente, à definição detalhada das atividades a serem
realizadas, seus recursos e momento de execução (FORMOSO, 2001, p. 8). Biotto (2012, p.
36) relaciona o planejamento operacional com as decisões a serem tomadas no curto prazo
referentes às operações de produção da empresa.
A autora ainda relaciona as vinculações estabelecidas acima entre níveis e horizontes
de planejamento na figura 5, tornando visual as ideias dos autores. Os horizontes de
planejamento ainda serão objetos de uma breve descrição.

Figura 5 - Hierarquização do PCP
Adaptado de Biotto (2012)
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2.1.2 Horizontes de planejamento – Curto, médio e longo prazo

O planejamento de longo prazo é mais geral, com baixo grau de detalhamento,
considerando as grandes definições, tais como emprego de mão de obra própria ou
terceirizada, nível de mecanização, organização do canteiro de obra, prazo de entrega, forma
de contratação (preço de custo ou empreitada), e relacionamento com o cliente. O plano
inicial tem pequeno nível de detalhamento, em geral indicando macroitens, tais como
“fundações”, “estrutura”, “alvenaria” e assim por diante. Em uma obra de dois a três anos, o
plano da obra é definido em semestres, por exemplo. Esse nível é utilizado para a
compreensão da obra e tomado de decisões de nível organizacional (gerência da empresa)
(GONZÁLEZ, 2013).
No nível de planejamento de médio prazo trabalha-se com atividades ou serviços a
serem executados nos 4 a 6 meses seguintes. Nesse nível de planejamento a atenção está
voltada para a remoção de empecilhos à produção, através da identificação com antecedência
da necessidade de compra de materiais ou contratação de empreiteiros (“lookahead
planning”) (GONZÁLEZ, 2013).
O planejamento de curto prazo visa à execução propriamente dita. Esse planejamento
desenvolve uma programação para um horizonte de 4 a 6 semanas, detalhando as atividades a
serem executadas. Nesse caso, já há a garantia do fornecimento de materiais e mão de obra,
bem como o conhecimento do ritmo normal da obra. Adota-se a ideia de produção protegida
contra os efeitos da incerteza (“shielding production”), ou seja, as atividades programadas
têm grande chance de ocorrerem. É comum medir a qualidade desse plano através da medição
do Percentual de Planos Concluídos (PPC), com a identificação das causas das falhas. Desta
forma o planejamento das próximas atividades poderá ser aprimorado (GONZÁLEZ, 2013).
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2.1.3 Métodos de planejamento

2.1.3.1 Diagrama de barras ou diagrama de Gantt

O diagrama de Gantt é um dos métodos de planejamento das atividades mais
utilizados no setor de construção civil atualmente. Consiste basicamente em um gráfico,
conforme a figura 6, no qual o eixo das abcissas representa o tempo e o eixo das ordenadas
representa os recursos. ou seja, cada atividade é representada graficamente consoante a sua
duração (MENDES, 2013).

Figura 6 - Diagrama de Gantt
Fonte: Barbosa (2014).

A grande vantagem deste método de planejamento é a facilidade de leitura e utilização
em obra, uma vez que, facilmente se identifica o início e o término de cada tarefa. Como
principal inconveniente, destaca-se o facto de não demonstrar as inter-relações entre as
mesmas. Por exemplo, não permite observar o impacto que um atraso terá na duração total da
obra ou noutra tarefa. Tais impactos apenas são visíveis em diagramas de rede, daí ser
imprescindível a sua utilização em obras complexas ou de grandes dimensões (JACKSON,
2010 apud BARBOSA, 2014).
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2.1.3.2 Rede PERT/CPM

Além dos diagramas de Gantt, outra técnica extremamente difundida no mercado da
construção civil são os diagramas de rede. Os principais diagramas, os quais serão objetos do
presente estudo, são o Crítical Path Method - CPM ou método do caminho crítico e o
Program Evaluation and Review Technique – PERT os quais terão suas semelhanças e
diferenças descritas na sequencia.
Muitas das atividades de construção são dependentes entre si, enquanto outras se
podem ultrapassar ou desenvolver em paralelo, e este tipo de diagramas constitui a ferramenta
ideal para observar essas mesmas dependências. Em virtude da combinação das diferentes
relações entre elas, e respetivas durações, torna-se possível determinar qual o melhor caminho
a seguir (COUTINHO, 2013 apud BARBOSA, 2014).
A forma de estimar as durações das atividades no CPM e no PERT representa a
diferença fundamental entre as duas técnicas: enquanto no CPM temos durações
determinísticas, no PERT temos durações estocásticas, isto é, são atribuídas três durações –
uma otimista, provável e pessimista (MENDES, 2013 apud BARBOSA 2014).
O método do caminho crítico (CPM) é a técnica mais comum para organizar
planejamentos desta natureza. Trata-se de um simples processo de encadeamento de
atividades, onde é estabelecida a sucessão lógica e especificadas as relações de dependência
entre as atividades (MONTEIRO; MARTINS, 2011 apud BARBOSA, 2014).
Em conclusão, no CPM não há tempos incertos de realização como no PERT. O CPM
preocupa-se em especial com as relações tempo-custo. Por causa destas dificuldades, o PERT
é mais utilizado em Projetos de investigação e desenvolvimento enquanto o CPM é utilizado
em Projetos tais como de construção, onde já há previamente, uma experiência na resolução
de problemas análogos (GOUVEIA, 1999 apud BARBOSA, 2014).
Nos diagramas de redes, as tarefas são relacionadas entre si conforme 4 formas
distintas segundo Faria (2013, p. 5):
Fim – Início – A tarefa B inicia no momento em que a tarefa A estiver concluída
(figura 7).
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Figura 7 - Relação início - fim entre atividades
Fonte: Faria (2013)

Fim – fim – Relaciona-se o fim da tarefa A com o fim da tarefa B de forma que elas
podem acabar juntas ou a tarefa B acabar com uma diferença de tempo pré-estabelecida em
relação à tarefa A (figura 8).

Figura 8 - Relação fim - fim entre atividades
Fonte: Faria (2013)

Início – início – Relaciona o início das tarefas A e B de forma que as mesmas podem
começar juntas ou a tarefa B iniciar com um tempo pré-estabelecido após o início da tarefa A
(figura 9).
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Figura 9 - Relação início - início entre atividades
Fonte: Faria (2013)

Início – Fim – Relaciona-se o início da atividade A com o término da atividade B de
forma a estabelecer-se a duração entre essas atividades chamada pelo autor de D’ (figura 10).

Figura 10 - Relação início - fim entre atividades
Fonte: Faria (2013)

2.2

Planejamento financeiro

Há uma relação próxima entre o prazo de execução e o custo da obra, em função das
limitações dos clientes. Os recursos disponíveis mensalmente podem definir um prazo
mínimo para a obra. Por outro lado, o prazo da obra implica em alguns custos fixos mensais,
tais como aluguéis de equipamentos e mão de obra envolvida na organização (mestres,
técnicos, engenheiros ou arquitetos responsáveis pela execução) (GONZÁLEZ, 2013). Dessa
forma, é preciso ponderar tempo e custo na execução de um empreendimento, desenvolvendo
um plano geral para a obra, o qual guiará o planejamento.
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Na visão tradicional, um orçamento é uma previsão (ou estimativa) do custo ou do
preço de uma obra. O custo total da obra é o valor correspondente à soma de todos os gastos
necessários para sua execução. O preço é igual ao custo acrescido da margem de lucro. Em
diversos segmentos da construção civil, diz-se que o preço é dado pelo mercado, ou seja, o
cliente ou comprador pesquisa preços previamente e negocia a contratação com base nesta
informação (GONZÁLEZ, 2013). Dessa forma, faz-se necessária a elaboração do orçamento
bem como do planejamento antes do início da execução da obra, possibilitando o
gerenciamento dos custos a fim de manter o lucro da empresa.
Existem vários tipos de orçamento, e o padrão escolhido depende da finalidade da
estimativa e da disponibilidade de dados. Se há interesse em obter uma estimativa rápida ou
baseada apenas na concepção inicial da obra ou em um anteprojeto, o tipo mais indicado é o
paramétrico. Já o orçamento discriminado é mais preciso, mas exige uma quantidade bem
maior de informações (BUENO; MORAES, 2010).

2.3

Building Information Model - BIM

O Building Information Model (BIM) corresponde a uma tecnologia emergente que se
propõe a revolucionar o modo de projetar e desenvolver os empreendimentos (PISSARRA,
2010 apud ANTUNES, 2013). Essa revolução se dá, pois o BIM traz uma ponderosa
metodologia de modelagem tridimensional a qual carrega uma plataforma com todas as
informações pertinentes à gestão do empreendimento, incluindo dados do projeto, da obra e
de toda a vida útil do mesmo (MATTOS, 2014). O modelo resultante é uma representação da
edificação a partir da qual visões e dados podem ser extraídos e analisados visando à tomada
de decisão para melhorar o processo de entrega da edificação (AGC, 2011 apud BIOTTO,
2012). A figura 11 ilustra o modelo tridimensional resultante da modelagem BIM incluindo
todos os detalhes necessários à gestão do empreendimento.
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Figura 11 - Modelo BIM
Fonte: Allset (2012).

Addor (et al, 2010) resume de uma forma extremamente precisa e clara a revolução
que a nova modelagem de informação da construção, popularmente conhecida como
modelagem BIM, representa para a cadeia da construção civil quando explica que o processo
de projeto e construção sai da representação bidimensional em direção a uma realidade ndimensional. A autora ainda complementa com a ideia de que o movimento vem ao encontro
da necessidade de reduzir os erros no processo de trabalho decorrentes de complexidade da
troca de informações entre todos os envolvidos.
De acordo com Coelho e Novaes (2008) os sistemas baseados na tecnologia BIM
podem ser considerados uma nova ev1olução dos sistemas CAD, pois gerenciam a
informação no ciclo de vida completo de um empreendimento de construção, através de um
banco de informações inerentes a um projeto, integrado à modelagem em três dimensões. Em
outras palavras, o conceito BIM consiste em uma metodologia de partilha da informação
durante todas as fases do ciclo de vida de um edifício (projeto, construção, manutenção,
demolição e reciclagem) conforme pode ser visualizado na figura 12, permitindo explorar e
estudar alternativas desde a fase conceitual de um empreendimento, mantendo, dessa forma, o
modelo final atualizado até à sua demolição (ANTUNES, 2013).
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Figura 12 - O ciclo de vida
Lino et al. (2012)

Para Ferreira (2007), o BIM é mais que a modelagem de um produto, já que procura
englobar todos os aspectos relativos à edificação: produtos, processos, documentos, etc. Dessa
forma, a implantação de um sistema BIM em escritório de projeto reflete na alteração do
método de trabalho convencional. Essa alteração se dá, pois, tradicionalmente, os escritórios
de engenharia e arquitetura pensam seus projetos em duas e três dimensões (2D e 3D),
trabalhando de forma isolada com projetos de arquitetura, projetos complementares de
engenharia (projetos hidráulico, elétrico e estrutural), sendo que estes ainda são separados de
todo o processo de planejamento e execução do empreendimento.
Mattos (2014) explica como o BIM apresenta em uma mesma interface todas essas
informações trazendo o conceito de dimensões de desenho. Cada dimensão do modelo BIM
carrega informações próprias, as quais geram, finalmente, um modelo com dados integrados.
Esse conceito de dimensões de desenho é ainda explicado de uma forma mais completa pelo
autor a seguir.
O modelo BIM inicia com três dimensões de desenho (3D) contendo os dados
necessários à caracterização e posicionamento espacial do projeto da obra, contidos em um
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mesmo ambiente virtual. A quarta dimensão (4D) complementa os elementos gráficos do
projeto com informações referentes ao cronograma da obra, contendo a ordem e os
precedentes de execução de cada fase do empreendimento. Com a quinta dimensão (5D) cada
elemento do projeto passa a ser vinculado a dados de custo, contendo o orçamento e os
respectivos insumos de produção. A sexta dimensão (6D) constitui o gerenciamento do ciclo
de vida do bem em questão, incluindo o controle da garantia dos equipamentos, planos de
manutenção, dados de fabricantes e fornecedores, custos de operação e fotos (MATTOS,
2014).
A integração do todos os dados do empreendimento em uma mesma plataforma
facilita a gestão da informação, possibilitando detectar colisões entre projetos (clash
detection) além de alterar todos os dados de planejamento físico e financeiro conforme
alterações no projeto. Dessa forma, Mattos (2014) define o BIM como uma evolução da
filosofia de trabalho. Ayres Filho (2009, apud WITICOVSKI, L. C. 2011) complementa
conceituando o BIM como uma ferramenta com reconhecido potencial para aumentar
significativamente a qualidade dos processos e dos produtos da indústria da construção civil.
Importa salientar que o modelo BIM é baseado em objetos paramétricos, tais como
paredes, lajes, portas, etc. É, assim, uma coleção tridimensional de “objetos inteligentes”, com
propriedades intrínsecas bem definidas, que no conjunto formam um modelo virtual do que se
pretende construir (ANTUNES, 2013). Em outras palavras, Ruiz (2009 apud WITICOVSKI,
2011) também traz essa ideia, entendendo o modelo BIM como um conjunto digital de dados
orientado a objetos ricos, inteligentes e paramétricos, a partir de informações adequadas às
necessidades dos vários usuários.
Esses modelos paramétricos dos elementos construtivos de uma edificação permitem o
desenvolvimento de alterações dinâmicas no modelo gráfico, que refletem em todas as
pranchas de desenho associadas, bem como nas tabelas de orçamento e especificações
(COELHO; NOVAES, 2008).
Já os objetos ditos “inteligentes” por Antunes (2013) são explicados por Farias (2007)
o qual traz a ideia de que ao desenhar a parede, o projetista deve atribuir-lhe propriedades tipo de blocos, dimensões, tipo de revestimento, fabricantes etc. -, que são salvas no banco de
dados. A partir dele, é gerada automaticamente a legenda do desenho. Em outras fases da
construção, porém, também é possível extrair informações em outros formatos, como tabelas
de quantitativos de material para a equipe de orçamentistas. Farias (2007) traz uma ilustração
(figura 13) a qual representa claramente o conceito trazido por Antunes (2013) onde é
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representada uma parede de alvenaria a qual parte de um banco de dados do projeto e gera
planilhas e informações acessíveis a qualquer usuário.

Figura 13 – Gestão da informação no BIM
Fonte: Farias (2007)

Dessa forma, IAI (2010 apud WITICOVSKI, 2011) conclui que o BIM é uma nova
abordagem para descrever e apresentar as informações necessárias para a concepção,
construção e operação de instalações construídas, pois disponibiliza diferentes informações as
quais serão necessárias à construção em um único ambiente operacional.
A figura 14 apresenta a curva de MacLeamy a qual apresenta a diferença entre o
processo tradicional e o processo integrado (BIM) de planejamento em relação ao esforço
efetuado ao longo das etapas do projeto. Segundo Barbosa (2014) o gráfico tem o seguinte
significado:
Linha 1: Impacto nos custos e nas capacidades funcionais
Linha 2: Custos nas mudanças de projeto
Linha 3: Distribuição do esforço no processo tradicional
Linha 4: Nova distribuição do esforço num processo integrado (BIM)
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Pela análise do gráfico abaixo, conclui-se que no processo tradicional o pico de
esforço efetuado encontra-se numa fase posterior ao pico do esforço do processo integrado,
assim, qualquer alteração que implique uma mudança no projeto, irá originar mais custos. Por
outro lado, no processo integrado, o pico de esforço é concentrado na fase de concepção de
forma que as mudanças realizadas nessa fase irão conduzir a custos relativamente mais baixos
em comparação ao processo tradicional (RIBEIRO, 2012 apud BARBOSA, 2014). O gráfico
ilustra claramente a mudança de conceitos proposta pelo BIM em comparação ao sistema
tradicional de planejamento bem como as consequências que alterações realizadas no projeto
geram no custo global da obra.

Figura 14 - Curva de MacLeamy, as fases do projeto em função do processo tradicional e integrado.
Fonte: Barbosa (2014)

2.3.1 Níveis de desenvolvimento do modelo (LOD)

O modelo BIM pode apresentar níveis de detalhamento diferentes sendo que a escolha
de determinado nível depende dos resultados esperados na modelagem. De uma forma mais
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específica, para uma estimativa rigorosa dos custos, o modelo deve ser suficientemente
detalhado para fornecer listas de quantidades e materiais rigorosas. Por outro lado, para uma
análise 4D (planejamento do tempo) um modelo menos detalhado é adequado, apesar de ser
necessário conter informação acerca dos trabalhos temporários (colocação de andaimes,
escavações) e definir as fases da construção (ANTUNES, 2013).
O conceito de nível de desenvolvimento do modelo BIM, internacionalmente
conhecido como level of development (LOD), foi desenvolvido e normatizado pela American
Institute of Architects (AIA) e é classificado em uma escala que compreende cinco níveis,
compreendendo um detalhamento que vai ocorrendo progressivamente ao longo do projeto.
LOD 100: Esse nível de detalhamento é uma fase conceitual do projeto. Trata-se de
um estudo da volumetria espacial do projeto em geral para determinar a área, altura, volume,
localização e orientação.
LOD 200: Nesse LOD, apresenta-se uma geometria aproximada do projeto além de
poderem ser adicionadas algumas informações não gráficas do desenho. Neste nível as
paredes, pisos, telhados, aberturas são definidos, mas podem não especificar exatamente quais
os materiais ou componentes que são utilizados.
LOD 300: Apresenta uma geometria precisa e perfeitamente definida. Além disso,
fornece mais informação acerca das quantidades, tamanho, forma, localização e orientação
dos elementos.
LOD 400: Neste nível, os elementos devem conter ou terem disponível, de alguma
forma, detalhes e pormenores relacionados com o seu projeto, montagem e fabricação, para
além de outras informações que permitam análises precisas e estimativas de custos rigorosas
(HENRIQUES, 2012 apud ANTUNES, 2013).
LOD 500: Esse nível de detalhamento apresenta o projeto em seu nível mais
detalhado, representando a obra concluída. O LOD 500 pode ser considerado uma
representação digital asbuilt da construção. Neste nível de desenvolvimento, todos os
elementos e sistemas são modelados de acordo com a construção e precisos em todos os
detalhes.
A figura 15 representa esquematicamente os níveis de detalhamento aplicados a
modelagem de um prédio, tornando visual os conceitos abordados acima.
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Figura 15 - LOD aplicado a construção de um prédio
Fonte: Adaptado de Autodesk

A escala mencionada acima é detalhada na tabela adaptada de Exhibit (2008 apud
MANZIONE 2013) conforme diferentes usos do BIM.

2.3.2 Desafios de implantação

Khemlani (2004, p. 1) aponta que os principais desafios que as empresas encontram na
implantação do conceito BIM no setor privado estão relacionados à mudança na forma de
pensar e trabalhar o projeto e ainda salienta que sem essa mudança não haverá um projeto
eficiente.
Além disso, a tecnologia tem seu preço conforme aponta Faria (2007). As licenças dos
softwares podem chegar aos R$ 17 mil e ainda, com essa avalanche de informações, os
computadores demandam capacidade de processamento muito maior, segundo o autor.
O autor citado acima, ainda salienta que não há uma compatibilidade entre as
plataformas de diferentes softwares. As mesmas informações de arquitetura ou de projetos
complementares, como o hidráulico, são perfeitamente “lidas” por softwares da mesma
empresa, entretanto, não são completamente entendidas por softwares similares de outras
empresas. Essa falta de compatibilidade entre softwares dificulta muito a troca de informações
entre o setor privado bem como entre este e órgãos governamentais que possam futuramente
vir a utilizar a plataforma BIM, como prefeituras por exemplo. Nesse sentido, a IAI (Aliança
Internacional para a Interoperabilidade) é um consórcio internacional que desenvolve uma
plataforma comum que permita a integração dos softwares de todos os fornecedores.
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Quadro 1 - Níveis de desenvolvimento do modelo BIM
Fonte: Adaptado de Exhibit (2008) apud Manzione (2013)
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Muitas vezes, pode não fazer sentido modelar componentes tridimensionais muito
pequenos, cuja especificação não seja decisiva na obra, como maçanetas ou parafusos
(FARIA, 2007). Dessa forma, por muito tempo os programas de projetos em BIM precisarão
do auxílio de desenhos bidimensionais simples até que existam bancos de dados disponíveis
que contenham esses elementos, como hoje em dia acontece com os “blocos” disponíveis para
programas CAD.
Dentro desse contexto, uma das maiores desvantagens da tecnologia é o tempo
necessário para a aprendizagem. O processo de treinamento é demorado, passa por toda uma
readaptação da equipe e ainda assistência na retirada de duvidas, podendo levar até um ano
(FARIA, 2007). O autor ainda menciona que a tendência é que os escritórios percam um
pouco de produtividade durante o processo de aprendizagem, mas consigam níveis até
melhores quando tiverem assimilado a tecnologia, pois no BIM, todos os objetos da
edificação precisam ser modelados - lavatórios, janelas, portas. No começo, o projetista
precisa fazer isso manualmente, o que tomará tempo de trabalho. Depois, ele apenas usa esses
modelos já prontos, explica.

2.3.3 Benefícios da metodologia BIM

Em uma pesquisa realizada pela AutoDesk, os usuários apontaram que a mudança na
forma de projetar trouxe benefícios relacionados ao aumento da qualidade e do desempenho
dos serviços oferecidos aos clientes. Além disso, metade desses usuários apontou um ganho
de produtividade de mais de 50% e outros 17% dos usuários pesquisados apontaram um
ganho de mais de 100%.
De uma forma mais específica, Khemlani (2004, p. 1) apontou dados de usuários os
quais garantem ter realizado os projetos em BIM com a metade dos funcionários necessários
anteriormente à implantação do sistema na metade do tempo necessário para projetar. Além
disso, a autora aponta que houve uma grande redução nos erros de projeto.
Com a aplicação da tecnologia BIM é possível ter uma melhor visualização da obra,
maior produtividade devido ao fácil acesso à informação, maior coordenação dos documentos
específicos da construção, integração de informações sobre os elementos e processos de
construção, menor tempo de execução e redução de custos (LIMA, et al, 2014).
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A base do sistema é um banco de dados que além de definir a geometria dos elementos
construtivos em três dimensões, armazena atributos e, portanto, transmite mais informações
do que os modelos Computer-aided design (CAD) convencionais. Outra vantagem é que
como os elementos são paramétricos, as atualizações e alterações são instantâneas em todo o
projeto, facilitando assim, a revisão e aumentando a produtividade (FLORIO, 2007).
Comparando com outros softwares como o CAD, o BIM apresenta vantagens, pois
modela e gerencia não somente gráficos, mas também informações que permitem gerar
automaticamente desenhos, relatórios, análise de projeto, simulação de cronogramas,
facilidade de gerenciamento, entre outras. Assim, a equipe de trabalho pode tomar decisões
com base em informações mais precisas e confiáveis (LIMA, et al, 2014).
Finalmente, a principal vantagem de utilizar a tecnologia BIM é, indubitavelmente, a
possibilidade de poupar tempo e dinheiro. Além disso, permite um melhor controle da gestão
da construção, uma vez que torna possível otimizar a duração da obra, diminuir os custos e
detectar antecipadamente potenciais erros e omissões de projeto (ANTUNES, 2013).

2.3.4 Ferramentas BIM para planejamento

Dentro do contexto de planejamento, a quarta e a quinta dimensão da modelagem BIM
possuem ferramentas de úteis no planejamento e gerenciamento físico-financeiro do
empreendimento. A quarta dimensão, conforme explica Mattos (2014), traz informações
referentes ao cronograma de execução do empreendimento apresentando alternativas ao
planejamento e controle da produção. Por outro lado, o 5D contém ferramentas as quais
automatizam os processos de orçamentação e análise de custos da obra. Rocha (2010) ilustra a
obtenção dos dados para planejamento a partir de um modelo em três dimensões, o qual é a
base para toda a modelagem BIM (figura 16).
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Figura 16 - Obtenção do modelo 4D de gestão e planejamento e 5D dos custos através do modelo 3D
Fonte: Adaptado de Rocha, 2010

Apesar do uso das ferramentas BIM estarem crescendo rapidamente, o BIM é ainda
uma tecnologia que se encontra nas fases iniciais de implantação. Por isso, as empresas de
construção seguem diferentes abordagens para tirar proveito das suas potencialidades
(EASTMAN, et al., 2011).

No âmbito da gestão, acompanhamento e planejamento da

construção, as potencialidades da aplicação do BIM residem, essencialmente, nos aspectos
mencionados por Antunes (2013):

Detecção de erros e omissões de projeto;
Obtenção automática de listas de quantidades e estimativa de custo;
Análise e planejamento da construção;
Suporte adicional integrado na gestão da construção;
Auxílio no uso de elementos pré-fabricados;
Verificação e acompanhamento das atividades da construção.

2.3.4.1 O BIM 4D

Segundo Monteiro e Martins (2011), um dos vetores de desenvolvimento nas
ferramentas BIM é a introdução da dimensão tempo nos seus modelos. Em termos de
produção na construção, esta dimensão pode ser vista na perspectiva de um planejamento de
atividades. Através da integração deste tipo de funcionalidade num modelo tridimensional
BIM, surge o BIM 4D (BARBOSA, 2014, p. 28).
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Os diagramas de barras e diagramas de rede, usualmente utilizados no planejamento e
controle da produção, não relacionam diretamente a configuração espacial do projeto com as
atividades, nem vinculam essas atividades com o modelo construção. Dessa forma, o
planejamento das atividades torna-se uma tarefa manual e morosa e, não raras vezes, essas
atividades não coincidem com a configuração e as necessidades do projeto original. Além
disso, os sistemas tradicionais de planejamento ocasionam dificuldades aos intervenientes da
obra para entender a calendarização e o encadeamento das atividades definidos e qual o seu
impacto na logística da obra. Deste modo, apenas algumas pessoas totalmente familiarizadas
com o projeto e com o modo de como será construído podem avaliar se o planejamento
realizado é exequível e plausível (ANTUNES, 2013, p. 47).
Buscando uma alternativa a essa problemática, a modelagem de informações da
construção, por meio da introdução do fator tempo ao modelo, possibilitou aos construtores
gerenciar e simular as etapas da construção, bem como analisar melhor a construtibilidade
antes da execução (FLORIO, 2007, p. 2). Dessa forma, o sistema se torna útil como forma de
apoio à decisão na análise da viabilidade do projeto e nas operações de construção, para
desenvolver estimativas e gerir recursos (MONTEIRO; MARTINS, 2011). As associações
temporais tornam essas antecipações possíveis, pois, aliadas ao modelo 3D, exportam dados
do sequenciamento de execução das atividades gerando uma visualização interligada do
planejamento da construção. A figura 17 torna visual o conceito abordado acima, pois traz
uma imagem gerada por um programa o qual utiliza a plataforma BIM especificamente com
ferramentas de gestão 4D. A parte superior da imagem traz o modelo 3D o qual recebeu
informações do usuário sobre a ordem correta de execução de cada elemento possibilitando a
criação automática da planilha correspondente ao planejamento e controle da produção
mostrada na parte inferior da imagem.
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Figura 17 - Associação do modelo 3D à sequência temporal das atividades da construção
Fonte: Antunes 2013)

Essas simulações e associações geradas pelas ferramentas 4D dos programas de gestão
da construção trazem inúmeras vantagens aos usuários utilitários da plataforma pois abre mão
de um planejamento limitado de informações físicas sobre o empreendimento, contido
somente em planilhas de gestão, em detrimento de um planejamento visual da obra fazendo
uso da geração automática das planilhas de dados a medida que o projeto ou as atividades são
alteradas, consequentemente, reduzindo as falhas no planejamento físico das atividades.
Cabe salientar outra vantagem da utilização do BIM 4D para planejamento e gestão da
produção a qual diz respeito a antecipação das interferências e problemas os quais seriam
visualizados somente no momento da execução das atividades. Isso se dá, pois à medida que a
execução do projeto vai sendo simulada em 3D, interferências advindas da falta de
compatibilização entre diferentes projetos, ou mesmo de falhas como diferenças entre
dimensões de projeto e execução ou falta de planejamento da execução de estruturas
temporárias como tapumes vão aparecendo antes mesmo do início da obra propriamente dita.
Isso faz com que o engenheiro responsável tenha mais tempo para solucionar tais problemas e
ainda evita o retrabalho que tais falhas podem gerar.
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O BIM 4D ainda permite ainda fazer animações que demonstram a simulação virtual
da construção, permitindo visualizar toda a sequência temporal dos trabalhos que, no
conjunto, contribuem para a otimização da execução da obra (ANTUNES, 2013, p. 47). Além
disso, essas animações são muito válidas para a apresentação da obra a colaboradores bem
como a clientes finais podendo ser inclusive utilizadas para publicidade e divulgação da obra
como acontece em alguns escritórios de engenharia já adeptos a essas ferramentas.
As ferramentas 4D de gestão da produção podem importar modelos em sistemas CAD
ou BIM, entretanto, Eastman et al (2011 apud BIOTTO, 2012, p. 50) salienta que na maioria
dos casos as informações extraídas são limitadas à geometria e a um conjunto mínimo de
elementos ou propriedades como nome, cor, grupo e nível hierárquico. A cada tarefa do
modelo é atribuído o tipo de construção (construção, demolição ou serviço temporário) ou
comportamento visual como é o caso de elementos temporários (elementos de canteiro) os
quais podem aparecer somente por um período específico da simulação (BIOTTO, 2012, p.
50). A figura 18 apresenta um diagrama com o processo de modelagem por ferramentas
especializadas para geração de modelos 4D. O processo parte de um modelo 3D e plano de
execução da obra sendo que esses dados são manipulados, reorganizados e conectados
possibilitando a criação do modelo 4D contendo todas as informações necessárias a gestão da
produção em um mesmo modelo.

Figura 18 - processo de modelagem 4D utilizando sistema BIM.
Fonte: EASTMAN et al., 2011

As ferramentas de análise do modelo BIM 4D incorporam o método construtivo, o
espaço, a utilização de recurso e informações de produtividade de forma a possibilitar aos
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planejadores ajustar o sequenciamento das atividades (EASTMAN et al, 2011 apud BIOTTO,
2012, p. 50). A figura 19 apresenta a imagem de um empreendimento planejado com a
ferramentas BIM 4D de forma que pode-se visualizar as atividades as quais estão em
execução de forma que esse mapeamento pode ser utilizado para tomada de decisões em
relação a obra e ajustes no sequenciamento das atividades caso seja necessário.

Figura 19 - Planejamento BIM 4D - Atividades em execução

Fonte: Biotto (2012)

O modelo 3D deve ser construído segundo a finalidade a que o projeto se destina. Para
encadear as atividades de forma a obter um cronograma 4D de execução, deverá se especificar
as etapas de construção conforme o projeto e as macro ou micro atividades que se necessita
no projeto. A figura 20 contém uma laje especificada com uma camada de concreto maciço
com espessura pré-estabelecida, uma camada de regularização e outra camada de
revestimento, sendo esses os elementos que serão encadeados no planejamento das atividades.
Devido à necessidade de evoluir tecnologicamente, os vários fornecedores de software
começaram a oferecer ferramentas especializadas para produção de modelos baseados em
BIM. Atualmente, estas ferramentas já contêm blocos com algumas especificações pré-
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estabelecidas de forma a evitar que o usuário necessite configurar os elementos antes de
utilizar. O processo como um todo se encontra em melhoria contínua para que possa facilitar a
produção de informação e relatórios (BARBOSA, 2014, p. 30).

Figura 20 - Detalhe de um pavimento
Fonte: Barbosa (2014)

O quadro 2 apresenta um resumo comparativo entre as técnicas de planejamento
tradicional e as técnicas oferecidas pelo sistema BIM 4D mostrando inúmeras facilidades
oferecidas pelo sistema BIM nas questões de visualização, integração e análise dos dados.
Em questão do nível de detalhamento nos modelos 4D, Riley (2005 apud BIOTTO,
2012, p. 52) aponta quatro aspectos que deverão ser considerados:
a) Planejamento de intervalo: o autor entende que se deve decidir o intervalo a ser
planejado e avaliado no modelo, tais como, por exemplo, horas, dias, semanas;
b) Utilização do espaço: definir os espaços a serem modelados como, por exemplo,
descarga, armazenamento e trabalho conforme intenções na modelagem.
c) Tipo de atividade: é necessário, segundo o autor, definir o nível de detalhe do
trabalho das equipes que será considera no planejamento como é o caso de
considerar as atividades de assentamento de blocos ou somente a atividade macro
de alvenaria.
d) Zonas de trabalho: definir as áreas específicas das instalações candidatas à
interferências.
Khanzode (et al, 2006 apud BIOTTO, 2012, p. 53) sugere que os níveis de
detalhamento do modelo 4D devem ser classificados em macro e micro. O nível macro diz
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respeito às movimentações no canteiro de obras, incluindo movimentação de material,
andaimes, estoques e rotas de acesso. O nível micro, segundo o autor, pode ser utilizado para
apresentar a sequencia de construção de uma área ou período específico.

Quadro 2 - Comparativo entre técnicas de planejamento tradicionais e o BIM 4D
Adaptado de Koo e Fischer (1998)

2.3.4.2 O BIM 5D

Barbosa (2014, p. 40) apresenta o conceito de BIM 5D definido por Tarar (2012) o
qual, segundo o autor, consiste em integrar o custo do projeto no modelo 3D do
empreendimento, tornando possível prever e controlar os custos em todas as fases de
construção. Dessa forma, a utilização desse modelo pelos construtores apresenta como
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principal vantagem o aumento na precisão dos dados utilizados na gestão da construção, com
menos desperdício de tempo, de materiais além de menores índices de retrabalho. É possível
controlar tanto as atividades críticas que se sobrepõem durante a execução, como obter um
melhor entendimento e controle visual do projeto final, agregando a um mesmo ambiente
todos os dados necessários ao gerenciamento do empreendimento (FLORIO, 2007, p. 2).
O BIM possibilita, à medida que o projeto se aperfeiçoa, a extração rápida das listas de
materiais e quantidades detalhadas automaticamente. Todas as ferramentas BIM possuem
capacidades para extrair quantitativos de elementos, de áreas e volume, de espaços, de
materiais, e descrever estes em qualquer fase ou estado do projeto. Estas quantidades são mais
do que adequadas para produzir estimativas de custo aproximadas (ANTUNES, 2013, p. 44).
Para orçamentação mais rigorosa e adequada aos construtores, há a referir a
necessidade de modelar o projeto com o nível de detalhe adequado. Por exemplo, um software
BIM pode fornecer a quantidade exata de barras de ferro nos pilares, entretanto, se o modelo
não contemplar a modelação do aço nos pilares, as listas de quantidades do material não
poderão ser obtidas conforme enfatiza o autor citado acima.
A figura 21 mostra como é realizado o processo do BIM 5D. O caso apresenta a
produção de um pilar sendo necessário extrair quantitativos de armaduras, formas, concreto e
revestimento final. Além de todos esses valores, é necessário identificar todos os recursos
envolvidos como é o caso de equipamentos, mão-de-obra e materiais. Essas informações
serão agrupadas de forma a gerar o custo final de construção do pilar.
Barbosa (2014, p. 41) acrescenta que no processo tradicional, a extração das
quantidades envolve selecionar individualmente cada elemento nos desenhos CAD e
determinar as dimensões manualmente, além de introduzir essas quantidades na lista dos itens
e materiais envolvidos no projeto. Este processo, além de requerer um gasto substancial de
tempo aos profissionais, apresenta resultados sujeitos a erros e omissões por se tratarem de
operações manuais.
Os autores Eastman, Teicholz, Sacks e Liston (2011, p. 220) aconselham a utilização
da metodologia BIM para extração de quantidades, fundamentando que, tanto as extrações de
quantidades como a lista dos materiais terão uma maior precisão com menos erros e omissões.
Barbosa (2014, p. 42) complementa que esta metodologia proporciona aos profissionais
utilitários da metodologia BIM o estudo das diferentes alternativas de custos para qualquer
fase do projeto, sendo que a análise de custos extraída do modelo 5D também pode ser
utilizado para medir o desempenho financeiro do estado atual de construção.
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Figura 21 - Processo integrado do BIM 5D
Fonte: Barbosa (2014)

Além da extração de quantidades e de listas de materiais fundamentada acima,
Eastman, Teicholz, Sacks e Liston (2011, p. 220) apresentam três métodos para a estimativa
de custos do empreendimento:


Exportar a lista de quantidades do modelo para um software externo

A maioria das ferramentas BIM disponíveis no mercado possui a capacidade de
exportar informações acerca de todos os componentes. Esta capacidade inclui a possibilidade
de exportar listas de quantidades para folhas de cálculo ou base de dados externas. Segundo
inquéritos, o software Microsoft Excel é uma das ferramentas mais usadas na realização de
orçamentos (ANTUNES, 2014). Por exemplo, os profissionais da indústria da construção civil
podem utilizar o Revit da Autodesk e com facilidade extrair a lista de materiais e quantidades
para uma tabela Excel, facilitando, dessa forma, a realização de estimativas orçamentais mais
precisas para o projeto. No entanto, esta abordagem requer configuração e uma adoção de um
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processo padrão para a modelação (BARBOSA, 2014, p. 43). A capacidade de extrair
quantidades do BIM para o Excel é geralmente suficiente para muitos orçamentistas.
 Ligar a ferramenta BIM diretamente ao software de estimativa de custos
A segunda alternativa trata-se da utilização de uma ferramenta BIM que é capaz de
ligar diretamente a um software de estimativa de custos, através de um plug-in ou uma
ferramenta externa. Muitos dos softwares de estimativa de custos têm plug-ins para várias
ferramentas BIM. Alguns exemplos de softwares: Sage Timberline via Innovaya
(INNOVAYA); Vico Estimator (VICO), entre outros (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston,
2011).
Com esse método, os profissionais poderão utilizar as ferramentas BIM para realizar
os quantitativos de materiais de cada elemento podendo associar o modelo a softwares
capazes de associar os objetos do modelo de construção diretamente com uma base de dados
externa de custos unitários. Como resultado, todas as informações necessárias para
desenvolver uma estimativa de custos ficam disponíveis.


Utilizar uma ferramenta de Quantity Takeoff.

A terceira alternativa trata-se da utilização de uma ferramenta especializada em
extração de quantidades que importa dados de várias ferramentas BIM. Este método permite
aos profissionais utilizar especificamente esta ferramenta sem ter que aprender todas as
funcionalidades das ferramentas BIM. Alguns exemplos de softwares: CostX®Takeoff
(EXACTAL);

Autodesk

QTO

(AUTODESK);

Innovaya

Visual

Quantity

Takeoff

(INNOVAYA), entre outros.
Estas ferramentas possuem diferentes níveis de extração de quantidades, sendo estes
classificados como automáticos ou manuais. Por vezes, é necessária a utilização da
combinação de ambos, ferramentas manuais e automáticas, para apoiar a vasta gama de
extração. Algumas ferramentas fornecem um modelo visual de todos os objetos do modelo,
destacando a cores os elementos que foram esquecidos de inserir na quantificação
(EASTMAN, et al, 2011).

2.3.5 Softwares de mercado

Existem, atualmente, diversos empresas do setor privado explorando o mercado
emergente da tecnologia BIM. Cada uma dessas empresas desenvolveu, dentro de um mesmo
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conceito e uma mesma tecnologia, um software com sua própria interface e suas próprias
ferramentas. Alguns dos programas mais conhecidos e difundidos pelos usuários da
tecnologia BIM são o Revit da Autodesk, o ArchiCad da Graphisoft, o Bentley Architecture da
Bentley Systems e o VectorWorks da Nemetscheck.
Diante desse cenário emergente de tecnologia de informação na construção, surgiu
uma aliança internacional para interoperabilidade, conhecida como International Alliance for
Interoperability (IAI) e atualmente chamada de BuildingSMART. Essa organização
basicamente visa garantir a interoperabilidade entre todos os softwares os quais desenvolvam
projetos na metodologia BIM. Essa interoperabilidade é garantida por meio da Industry
Foundation Classes (IFC), um formato de dados neutro, o qual é compatível com qualquer
um dos softwares que trabalham com a metodologia BIM, permitindo a troca entre modelos
de diversos fabricantes.
O Autodesk Revit (Figura 22) é o software BIM mais conhecido e mais popular no
setor da construção (ANTUNES, 2013, p. 33). Esse software apresenta uma plataforma
completamente diferente e independente do Autodesk Autocad, software este utilizado em
larga escala na construção civil.

Figura 22 - Logotipo do Autodesk Revit
Fonte: Antunes (2013)

Designado por Revit Architecture, o software era exclusivamente vocacionado para a
concepção de projetos de arquitetura. Rapidamente o Revit ganhou espaço no mercado,
tornando-se o mais utilizado nas empresas que utilizam o BIM. Depois de anos de
desenvolvimento, o pacote Revit evoluiu no sentido de fornecer diversas ferramentas que se
estendem aos engenheiros de redes e instalações (Revit MEP) e aos engenheiros estruturais
(Revit Structures). A partir da versão 2013, a Autodesk passou a disponibilizar uma versão de
Revit que contem estas três vertentes num só programa (JIANG, 2011 apud ANTUNES,
2013, p. 34). A figura 23 representa o layout do Revir 2013.
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Figura 23 - Layout do Revit 2013
Revit (2013)

O Revit possui um mecanismo de alteração paramétrica o qual atualiza os dados de
todas as tabelas e vistas 2D e 3D de desenho automaticamente, a media que qualquer um dos
elementos é alterado. Em outras palavras, enquanto o usuário utiliza as informações do
modelo de construção o Revit coleta esses dados sobre o projeto e redistribui para as outras
representações.
Além disso, o programa é dividido em famílias de objetos de construção como, por
exemplo, famílias de portas ou janelas. Cada elemento desses é associado a propriedades
paramétricas fixas, podendo o usuário alterar apenas alguns valores.
Uma particularidade do Revit é o fato de o software não trabalhar “salvando” os
arquivos em um formato compatível com as versões mais antigas. Esse fato gera uma grande
desvantagem na utilização do software, pois um escritório de engenharia ou arquitetura que
utilize o programa precisa trabalhar com todos os arquivos em uma mesma versão, não sendo
possível receber arquivos externos em outra versão no Revit, tampouco, atualizar os
computadores em momentos diferentes, o que causaria a geração de arquivos em diferentes
versões do software.
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3

METODOLOGIA

De forma a alcançar os objetivos e solucionar as questões relacionadas ao
planejamento de obras na construção civil além de esclarecer as dúvidas relacionadas à
metodologia BIM, optou-se por utilizar o método dedutivo no presente estudo. De acordo
com Lakatos e Marconi (1991, p. 17) o método dedutivo tem o objetivo de esclarecer
premissas previamente definidas as quais sustentam de modo completo a conclusão. Freitas e
Prodanov (2013, p. 27) fundamentam que o método parte de princípios, leis ou teorias
consideradas verdadeiras e indiscutíveis de forma a predizer a ocorrência de casos particulares
com base na lógica.
O embasamento teórico foi realizado buscando-se fontes da literatura conhecida, sobre
o assunto em questão, para se obter um conhecimento sobre a abrangência do mesmo, e
estabelecer as premissas

que servirão de base para a conclusão deste trabalho. No

desenvolvimento documental teórico, acrescentou-se a análise de projetos e trabalhos
similares existentes em outros centros de referências, com a finalidade da ampliação das
discussões sobre os resultados, bem como alcançar os objetivos propostos. Freitas e Prodanov
(2013, p. 131) destacam ainda que a finalidade da pesquisa científica não é apenas um
relatório ou uma descrição de fatos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um
caráter interpretativo no que se refere aos dados obtidos.
De forma a aplicar os conhecimentos obtidos na fundamentação teórica, optou-se pela
metodologia do estudo de caso. De acordo com Freitas e Prodanov (2013, p. 60), o estudo de
caso possui uma metodologia de pesquisa classificada como aplicada a qual consiste
basicamente em coletar e analisar informações de acordo com o assunto da pesquisa em
questão objetivando a aplicação pratica de um conhecimento teórico obtido previamente.
O estudo de caso foi realizado em uma empresa do ramo de construção civil da região
de Santa Maria – RS. Tratou-se basicamente de analisar o esquema de planejamento da
empresa em questão, enquadrá-lo no conhecimento adquirido pelo embasamento teórico,
propor uma solução de planejamento fazendo uso da metodologia BIM de forma a trazer
vantagens ao sistema atual. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com
colaboradores da empresa e acesso direto aos arquivos e dados utilizados no planejamento das
obras.
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4

4.1

ESTUDO DE CASO

Características da Obra

Foi realizado um estudo de caso em uma construtora da região de Santa Maria - RS. A
construtora tem o foco de seu trabalho dividido entre obras residenciais unifamiliares de alto
padrão e obras multifamiliares de médio padrão, sendo estas ultimas geralmente com cinco
pavimentos destinados a estudantes. Escolheu-se para esse trabalho analisar os dados do
empreendimento de uma casa de 310m² a qual no momento do estudo encontrava-se em fase
de início de obra e concomitantemente planejamento de execução. O projeto foi elaborado
pela própria construtora visando os requisitos e limitantes do próprio cliente final. Chegou-se
finalmente no projeto de uma casa com dois pavimentos, conforme visualização 3D abaixo
(figura 24).

Figura 24 - Visão 3D do empreendimento
Fonte: Arquivos do autor.
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4.2

Projetos

A empresa em questão tem um setor destinado a elaborar projetos para os próprios
empreendimentos bem como para terceiros. O projeto arquitetônico é elaborado em duas
dimensões com auxílio do software Autocad da Autodesk Incorporações. O projeto é alinhado
com o cliente passando posteriormente por todos os trâmites de aprovação junto aos órgãos
competentes. As figuras 25 e 26 representam, respectivamente, a planta baixa do pavimento
térreo e do pavimento superior. Parte-se desse projeto para a elaboração de um modelo 3D
para o cliente, contando com o auxílio do software Sketchup da Trimble Navigation, bem
como elaboração dos projetos complementares de engenharia. Os projetos complementares
são elaborados com o auxílio dos softwares da AltoQi Inc., sendo que a empresa dispõe de um
software competente com cada projeto de engenharia que se deseja elaborar. O projeto
estrutural conta com o Eberick, o projeto hidráulico conta com o Hidros e o elétrico com o
Lumine. Todos esses softwares possuem uma interoperacionalidade entre si de forma a
permitir a compatibilização dos projetos quando necessário. Os softwares da AltoQi ainda
emitem quantitativos de materiais e memoriais de cálculo quando necessários.

Figura 25 - Planta baixa pavimento térreo do empreendimento.
Fonte: Arquivos do autor.
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Figura 26 - Planta baixa 2º pavimento do empreendimento
Fonte: Arquivos do autor

4.3

Planejamento da obra

Foi realizada uma coleta de dados sobre o empreendimento em questão o que
possibilitou a análise do planejamento realizado pela construtora para gestão da obra. Essa
coleta se deu por meio de entrevistas, visitas à obra e coleta de informações contidas em
planilhas, projetos e memoriais no próprio escritório da referida construtora.
O setor de planejamento estrutura-se de forma a elaborar orçamentos e cronograma
para as obras na medida em que recebem os projetos aprovados pela Prefeitura Municipal de
Santa Maria. Realiza-se primeiramente um orçamento preliminar, seguido de um orçamento
discriminado os quais serão detalhados na sequência. À parte, realiza-se um cronograma de
longo prazo o qual fornece uma visão geral do empreendimento.

4.3.1 Orçamento

O orçamento preliminar é baseado no custo unitário básico (CUB) tendo três itens
como referência para determinar o seu valor: o custo pré-definido para o período, o padrão da

54

obra e a região de Santa Maria – RS. Esse CUB é fornecido pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Rio Grande do Sul (SINDUSCON-RS). O orçamento preliminar tem o
objetivo de fornecer ao cliente uma noção inicial referente ao custo total da obra.
Em um segundo momento, realiza-se um orçamento discriminado incluindo todas as
fases da obra com seus próprios quantitativos e custos por material e mão de obra de
execução. Essas fases são discriminadas em subitens de forma que se forneçam exatamente as
quantidades de cada material. O quadro 3 contém um trecho da planilha de orçamento
discriminado referente ao item supra-estrutura. A planilha completa contém todas as
atividades necessárias à realização do empreendimento, incluindo desde serviços iniciais
como levantamento tipográfico até serviços finais como entrega do habite-se para o cliente e
pode ser visualizada nos anexos desse trabalho. Cada uma dessas atividades possui um custo
de material e de mão de obra agregada, os quais combinados com as quantidades compõem o
custo total de cada item, os totais desses itens são agrupados em subtotais conforme o quadro
3 abaixo.

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANÁLITICO
Item

Discriminação

Unid.

SUPRA ESTRUTURA
3.1
Supra - Estrutura 1º Pavimento - TERREO
3.1.1 Pilar, Viga e Laje - Concreto Armado
3.1.2 Laje trelicada pré-moldada com tavela
3.1.3 Verga e contra-verga

m³
m²
m²
m

Supra - Estrutura 2º Pavimento
Pilar, Viga e Laje - Concreto Armado
3.2.2 Laje trelicada pré-moldada com tavela
3.2.3 Verga e contra-verga

m³
m²
m²
m

Supra - Estrutura 3º Pavimento
Pilar, Viga e Laje - Concreto Armado
3.3.2 Laje trelicada pré-moldada com tavela
3.3.3 Verga e contra-verga

m³
m²
m²
m

Quantidade

Material

Custo Unitário
Mão de obra

Total

Custo total
item

Sub-total

3

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

SUB TOTAL

Quadro 3 - Trecho da planilha de orçamento analítico

Cada uma das fases do quadro acima possui uma planilha associada a qual discrimina
todos os subitens necessários à correta execução da atividade. De forma a exemplificar e
fornecer um correto entendimento da elaboração desse orçamento tem-se abaixo o quadro 4
referente ao item 3.1.1 do quadro anterior. Esse item se refere a pilares, vigas e lajes da
supraestrutura do empreendimento e contem quantitativos de aço e madeira bem como o
dimensionamento da equipe necessária para a execução da atividade no período estipulado.
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Esses quantitativos são retirados do projeto recebido do setor encarregado e demandam um ou
mais membros do corpo técnico, dependendo do porte da obra em questão, somente para
elaborar esses quantitativos e atualizá-los conforme alterações em projetos. Os preços dos
insumos são fornecidos diretamente de empresas parceiras que fornecem os materiais e são
atualizados sempre que necessário. O preço de mão de obra também vem de parceiros da
construtora e o sistema de execução, bem como dimensionamento das equipes, depende dos
limitantes de cada empreendimento.

Quadro 4 - Composição de preço de viga, pilar e laje
Fonte: Arquivos do autor

Além disso, os valores específicos de materiais são recalculados sempre que é
necessário encomendar algum insumo bem como acontece com o cálculo da metragem de
paredes, vigas, pilares e demais componentes da estrutura a fim de realizar medições para
pagamentos de mão-de-obra. Esse exaustivo e repetitivo trabalho se dá, pois não há
confiabilidade total nos valores da tabela de orçamento analítico de forma que a construtora
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entende que existem diversas variáveis as quais podem influenciar nas alterações desses
valores, como erros de cálculo devido ao fato de os mesmos serem realizados manualmente,
alterações de projeto entre as etapas de orçamentação e compra de insumos, pois, não raras
vezes, ocorrem longos períodos entre os mesmos e ainda mudança de equipe o que gera
dúvidas quando a forma de considerar os dados no cálculo.

4.3.2 Cronograma

O planejamento físico da obra é realizado por meio de um cronograma de longo prazo
elaborado com auxílio do software Microsoft Excel. Este cronograma parte dos limitantes
prazo e custo pretendidos para a execução do empreendimento em questão. Ponderando essas
duas variáveis, dimensiona-se a equipe necessária e distribuem-se as atividades ao longo do
tempo de execução. As atividades são distribuídas de uma forma empírica pelo engenheiro
por meio de macro atividades, não havendo um cronograma de médio e curto prazo que as
discrimine. O acompanhamento desse cronograma bem como a garantia de execução no prazo
é tarefa do engenheiro responsável pela execução empreendimento. A obra em questão foi
planejada para 14 meses conforme mostra o cronograma do quadro 5 fornecido pela empresa.

57

Quadro 5 - Cronograma de execução da obra
Fonte: Arquivos do autor
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4.4

Enquadramento e análise do sistema de planejamento em questão

A decomposição das tarefas realizada pela empresa em questão, pelo fato de abordar
atividades as quais serão executadas ao longo de todo o período da obra, enquadra-se em um
planejamento de longo prazo. Tal planejamento é realizado de uma forma mais geral, com
baixo grau de detalhamento, considerando as grandes definições, tais como emprego de mão
de obra própria ou terceirizada, nível de mecanização, organização do canteiro de obra, prazo
de entrega e forma de contratação (preço de custo ou empreitada). A empresa não conta com
planejamentos de médio e curto prazo, dessa forma, as compras de materiais e contratações,
antecipadas pelo planejamento de médio prazo, bem como as decisões referentes a questões
específicas da execução da obra não possuem uma sistematização e organização.
Considerando os tipos de planejamentos físicos de obra estudados, o cronograma da
empresa aproxima-se das definições trazidas para os diagramas de Gantt, pois traz no eixo das
abcissas o tempo e no eixo das ordenadas as tarefas estabelecidas, além de não conter as interrelações dos diagramas de redes. Conforme conhecimento trazido anteriormente por
autoridades no assunto, esse método possui uma distinta facilidade de leitura, entretanto não
permite observar o impacto que um atraso terá na duração total da obra ou na execução de
outra atividade.
Há uma relação próxima entre o prazo de execução e o custo da obra de forma a ser
responsabilidade do corpo técnico da empresa ponderar esses dois fatores de acordo com as
necessidades do cliente. Na obra estudada, o planejamento financeiro foi realizado em duas
etapas, a primeira trata-se de uma estimativa apresentada ao cliente final sendo esta
enquadrada como orçamento paramétrico. A segunda etapa tratou de um orçamento
discriminado exigindo uma quantidade bem maior de dados e um corpo técnico maior e mais
especializado. O orçamento discriminado é realizado pela empresa estudada de forma a obter
resultados compatíveis com o esperado, entretanto, os processos intermediários são passiveis
de falhas já que é uma atividade manual retirar quantitativos de projetos em duas dimensões
sendo esse fato agravado com aumento do grau de complexidade dos projetos. Além disso, o
fato de não haver uma comunicação direta e automática entre o setor de projetos e o setor de
planejamento torna possível a ocorrência da alteração de projetos sem que haja alteração no
planejamento. Cabe salientar ainda que o fato de o planejamento não ser realizado
concomitantemente com uma visualização 3D do que se está planeando ou orçando torna
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possível a ocorrência de falhas conforme Antunes (2013, p. 47) explicou quando afirma que
não raras vezes as atividades não coincidem com a configuração e as necessidades do projeto
original por tratar-se de uma tarefa manual e morosa sem uma relação direta das atividades
com a configuração espacial do projeto.

4.5

Aplicabilidade do sistema de gestão BIM à empresa estudada

Com base no cenário mapeado nesse estudo, bem como referencial teórico produzido
previamente, propõe-se para a empresa estudada um sistema de planejamento e gestão de
obras o qual faz uso de ferramentas de gestão BIM em quatro e cinco dimensões.
A gestão integrada da informação proposta pela metodologia BIM, por fornecer o
acesso a todas as informações do empreendimento em uma mesma plataforma bem como
possibilitar a extração de visões e dados do empreendimento a qualquer momento trará
inúmeros benefícios ao planejamento e controle das obras da empresa. Além disso, a
necessidade de reduzir os erros no processo de trabalho decorrentes de complexidade da troca
de informações entre todos os envolvidos possibilitará aos gestores uma tomada de decisão
antecipada sobre problemas os quais são identificados somente no decorrer da obra, conforme
relato da empresa.
Entende-se como um desafio para a empresa a mudança na forma de pensar os seus
projetos partindo-se de duas e três dimensões (2D e 3D), incluindo todo um processo de
projeto, planejamento e execução de obra sendo realizado de forma isolada em detrimento de
um sistema unificado de informações acerca do empreendimento possibilitado pela gestão
BIM. Propõe-se, em um primeiro momento, que a mudança tenha origem no sistema de
planejamento e controle de obras, objeto desse estudo, atingindo, posteriormente, os demais
setores da empresa. A mudança mencionada deve ser estabelecida de uma forma gradual
atingindo ao longo do tempo todas as necessidades do setor.
De forma a evitar o trabalho excessivo na modelagem, o que inviabilizaria a
implantação do sistema em um primeiro momento, propõe-se a utilização dos projetos
arquitetônicos 2D e 3D produzidos pela própria empresa de forma a alimentar os dados
iniciais de modelagem BIM.
Em termos de BIM 4D, optou-se pelo desenvolvimento de um modelo o qual pudesse
substituir o planejamento de longo prazo elaborado anteriormente pela empresa com o auxílio
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da ferramenta Microsoft Excel. Dessa forma, a empresa passa a dispor, com o auxilio da
ferramenta BIM, de um modelo de gestão da informação capaz de gerir o planejamento e
controle da produção da obra e ainda facilitar a tomada de decisões e antecipação de
interferências.
Com relação ao nível de detalhamento do modelo BIM 4D interessa, para questões de
planejamento físico por meio de cronograma, detalhar o projeto em um nível micro. Essa
necessidade se dá, pois esse nível compreende o detalhamento suficiente de todas as etapas de
construção de forma que as mesmas possam ser colocadas em um cronograma de execução da
obra.
Com base nas ferramentas apresentadas para gestão de custos utilizando o BIM 5D,
propõe-se a sistemática que trata de exportar os quantitativos para um software externo, por
entender que esse método simplificaria o sistema já que a empresa dispõe de um banco de
dados o qual contém os valores unitários comerciais de material e mão-de-obra para a região.
A base de dados externa a qual receberá os dados provenientes da modelagem BIM bem como
fará a ligação dessas informações com os valores unitários da empresa foi escolhida como
sendo a Microsoft Excel, pertencente à Microsoft, pois a empresa já domina e aplica a
tecnologia do software na gestão da informação proveniente das próprias obras.
Optou-se ainda pela utilização do modelo BIM somente para extração de quantitativos
referentes à estrutura física do empreendimento como pilares, alvenarias, lajes, incluindo
todos os componentes de cada uma dessas estruturas, pois a empresa conta com o auxílio da
tecnologia de softwares os quais exportam os quantitativos referentes aos elementos dos
projetos complementares de engenharia, sendo estes os projetos elétrico, hidráulico e
estrutural.

4.6

Modelagem BIM

O mesmo projeto fornecido pela empresa para estudo de caso foi modelado na
plataforma BIM com o auxílio do software REVIT pertencente à Autodesk Inc. de forma a
implantar parte do sistema de gestão BIM proposto à empresa. Optou-se nesse estudo por
modelar parte da estrutura física da obra incluindo paredes (alvenaria e reboco) e esquadrias
de forma a verificar parcialmente os resultados oferecidos pela revisão bibliográfica.
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A planta baixa do empreendimento foi importada em formato DWG pelo programa, o
que facilitou consideravelmente o trabalho de modelagem visto que esse formato é o adotado
pelo setor de projetos da empresa e foi fornecido a esse estudo.
A figura 27 representa o modelo que foi desenvolvido, sendo este elaborado em um
nível de detalhe e de fases de execução simplificados devido ao tempo disponível para
execução deste estudo.

Figura 27 - Modelo BIM elaborado.
Fonte: Arquivos do autor.

As figuras 28 e 29 representam o detalhamento das paredes externas e internas,
respectivamente. As imagens foram extraídas diretamente do software utilizado e contém os
materiais em cada camada da parede bem como a espessura de cada componente e a
visualização de parte do elemento pronto. As camadas bem como as espessuras foram
executadas conforme memorial descritivo da obra estudada.
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Figura 28 - Detalhamento das paredes externas.

Figura 29 - Detalhamento das paredes internas.

A figura 30 representa uma das portas inseridas no modelo. O próprio software contém
famílias de elementos pré-estabelecidos e configurados de forma que apenas as dimensões
precisaram ser configuradas para a inserção da porta conforme o projeto de estudo fornecido.
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Figura 30 - Detalhamento das portas.

Os quadros 6 e 7 apresentam os resultados obtidos da modelagem. O quadro 6 contém
o quantitativo de portas facilmente obtido com o auxílio do comando view quantities
disponível no software Revit. As informações das colunas podem ser alteradas conforme
necessidade do autor. Optou-se por inclusão do número de itens, tipo de porta, dimensões e
custo total, podendo ainda ser agregado o valor referente a material e mão-de-obra de forma
separada, totais, entre outras funcionalidades.

Quadro 6 - Quantitativo de portas
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O quadro 7 contém os quantitativos referentes aos materiais componentes das paredes.
Os dados foram manipulados conforme necessidade do autor de forma a apresentar uma
visualização funcional dos valores. Incluiu-se dados referentes ao material o qual compoe a
camada, o volume que essa camada representa no projeto, seu custo unitário por unidade de
volume e o custo total agregado. Os dados podem ser manipulados conforme necessidade e
apresentam extrema facilidade na sua quantificação destacando-se ainda que qualquer
alteração realizada no projeto reflete direta atualização nas tabelas de valores.

Quadro 7 - Quantitativo de materiais das paredes
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5

CONCLUSÕES

É uma realidade da construção civil a ocorrência de contratempos e alterações das mais
diversas naturezas ao longo do período de planejamento e execução de um empreendimento.
Esses imprevistos são objeto de decisões tomadas em canteiro de obra além de causarem
atrasos no cronograma de execução gerando custos adicionais não previstos em orçamento.
Existe ainda a possibilidade da falta de compreensão a essas situações por parte do cliente
final, muito comum nas tratativas de tais imprevistos.
É objeto do estudo em questão identificar apontar as vantagens da utilização da
metodologia BIM no planejamento e controle da produção aplicado ao setor de construção
civil. Utilizando-se ferramentas do método dedutivo e fundamentando-se o trabalho no estudo
bibliográfico bem como no estudo de caso realizado, fazem-se as considerações desse
capítulo.
O planejamento e controle da produção dentro de um canteiro de obra são
fundamentais para garantir que o empreendimento seja executado dentro do prazo e custo
disponíveis para tal. Por outro lado, a falta tanto de planejamento quanto de controle gera
imprevistos, os quais podem comprometer o andamento da obra.
A metodologia BIM aplicada ao planejamento apresenta um novo sistema de gestão de
obras o qual oferece inúmeras vantagens aos métodos tradicionais. A principal vantagem
fundamenta-se na automatização do processo que gera, consequentemente, a redução de
desperdícios nos custos e no tempo de execução do empreendimento. A automatização,
comprovada pelo estudo de caso realizado, reduz atividades, as quais não agregam valor ao
empreendimento como a quantificação manual de componentes da estrutura, reduzindo os
desvios comumente evidenciados no setor. A visualização gerada pelo modelo possibilita
ainda a antecipação da tomada de decisões as quais seriam evidenciadas, provavelmente,
quando vivenciadas em canteiro de obras, o que gera um desperdício de tempo na produção,
além de desperdícios advindos do retrabalho de situações por vezes não resolvidas.
A redução de custo aparece no aumento da precisão dos valores quantitativos que
levam às efetivas contratações. Além disso, houve um aumento de informações disponíveis
para apoiar a tomada de decisão e o controle da obra como informações temporárias de
equipamentos, visualização de cada fase podendo facilmente identificar sobreposições de
atividades e contratempos.
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O estudo de caso evidenciou a simplicidade de modelação BIM com o auxílio das
ferramentas do software Revit. Essa facilidade se dá, especialmente, pela plataforma oferecer
um layout de simples utilização sendo ainda intensificada para conhecedores do sistema CAD
por apresentarem interfaces extremamente similares. Essa simplicidade de modelagem bem
como de extração de quantitativos de materiais é um dos fatores que leva a economia de
tempo e recursos humanos quando comparados aos sistemas tradicionais. O software ainda
disponibiliza famílias de elementos como portas, paredes e janelas simplificando a
necessidade de detalhamento dos objetos. Essas economias foram evidenciadas de forma
empírica pela autora não havendo uma análise detalhada como parte desse estudo.
Outro fator que leva o sistema como um todo a apresentar economia em relação aos
métodos tradicionais de planejamento é o fato da redução do tempo de planejamento gerar um
aumento da produtividade das equipes, fazendo com que a mesma equipe tenha a capacidade
de planejar uma quantidade significativamente maior de empreendimentos que se planejavam
sem o auxílio do BIM. O aumento da qualidade do planejamento obtido com o uso da
metodologia estudada, o que advém claramente do aumento da quantidade de informações
inseridas no modelo, destaca-se como vantagem do sistema podendo ainda auxiliar no
esclarecimento de questões relacionadas ao empreendimento. O planejamento 4D traz ainda a
possibilidade de realização de animações relacionadas a construção do empreendimento o que
pode gerar ganhos significativos com relação a clientes, facilitando a visualização do
empreendimento por leigos no setor.
O uso da modelagem BIM implica a necessidade de tomada de decisões dos gestores
acerca dos resultados esperados pelo modelo, podendo dessa forma ser determinado o LOD
adequado, evitando uma modelagem inadequada em questão de nível de detalhamento.
Destaca-se, da mesma forma, a importância da tomada de decisões em relação a definição dos
horizontes de planejamento e dos intervalo em que se pretende elencar as atividades.
Um desses principais desafios, podendo ser considerado uma desvantagem
competitiva do sistema, é o investimento inicial necessário em toda infraestrutura a qual
suportará a nova metodologia BIM. Além disso, evidenciou-se na literatura brasileira que o
conceito BIM para planejamento é uma nova tendência de forma que ainda existem poucos
estudos traduzidos para a língua portuguesa acerca do assunto. Dessa forma, apesar das
barreiras à implantação do sistema e considerando o constante crescimento do setor, projetase que em pouco tempo a nova metodologia se tornará indispensável a um planejamento
eficiente dentro da construção civil.

67

Destaca-se finalmente, a importância de novos estudos acerca do tema proposto nesse
trabalho de forma a estabelecer no país uma base de dados confiável em relação a
metodologia BIM bem como qualificar a população atuante no setor para a implantação dessa
tecnologia emergente no mercado. Propõe-se, então, a realização de workshops, disciplinas
complementares de graduação bem como o incentivo por parte das instituições de ensino à
qualificação dos estudantes.
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ANEXOS

Anexo A - Planilha de orçamento analítico do estudo de caso
(Continua)
PLANILHA DE ORÇAMENTO ANÁLITICO
Item

Discriminação

Unid.

1

SERVIÇOS INICIAIS GERAIS

1.1

Serviços Técnicos

1.1.1

Orçamento e Cronograma

vb

1.1.2

Levantamento topográfico

vb

1.1.3

Sondagens, estudos do solo

vb

1.2

Serviços Preliminares

1.2.1

Cópias Heligráficas e documentos

1.2.2

Licenças e Taxas (CREA, PREFEITURA)

vb

1.2.3

Assessoria contabil e jurídica

mês

1.3

Instalações Provisórias

1.3.1

m²

1.3.2

Tapume de Vedação
Barracão da obra Deposito/Banheiro/cozinha/vest.

1.3.3

Placa da Obra

m²

1.3.5

Instalação provisória de água

pt

1.3.6

Instalação provisória de esgoto

pt

1.3.7

Instalação provisória de luz

pt

1.3.9

Entrada provisória de energia

pt

1.3.8

Serviços de locação de obra

m²

1.4

Maquinas e ferramentas

1.4.1

Betoneira

mês

1.4.3

Vibrador

mês

1.4.2

Guinchos/carrinhos

mês

1.4.3

Serra

mês

1.5

Responsável e despesas gerais

1.5.1

Responsável técnico

mês

1.5.2

Mestre de Obra

mês

1.6

Consumos

1.6.1

Consumo de água

mês

1.6.2

Consumo de luz

mês

1.7

Limpeza da Obra

1.7.1

Limpeza permanente da obra

Quantidade

vb

m²

mês
SUB TOTAL

Custo Unitário
Mão de
Material
obra
Total

Custo
total
item

Subtotal
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2

INFRAESTRUT. E OBRAS COMPL.

2.1

Trabalhos em terra e drenagem

2.1.1

Limpeza do terreno

m²

2.1.2

Bota fora - remoção de material orgânico

cga

2.1.3

Terraplenagem - escavação mecânica

m³

2.1.4

Reaterro

m³

2.1.5

Compactação

m³

2.2

Fundações outros

2.2.1

Fundações em estacas

m

2.2.2

Bloco de fundação

m³

2.2.3

Viga de Fundação - Baldrame

m

2.2.4

Pavimentação em brita

m²

2.2.5

Contrapiso em concreto

m²

2.2.6

Muros de contenção

m²
SUB TOTAL

3

SUPRA ESTRUTURA

3.1

Supra - Estrutura 1º Pavimento - TERREO

m³

3.1.1

Pilar, Viga e Laje - Concreto Armado

m²

3.1.2

Laje trelicada pré-moldada com tavela

m²

3.1.3

Verga e contra-verga

m

3.2

Supra - Estrutura 2º Pavimento

m³

3.2.1

Pilar, Viga e Laje - Concreto Armado

m²

3.2.2

Laje trelicada pré-moldada com tavela

m²

3.2.3

Verga e contra-verga

m

3.3

Supra - Estrutura 3º Pavimento

m³

3.3.1

Pilar, Viga e Laje - Concreto Armado

m²

3.3.2

Laje trelicada pré-moldada com tavela

m²

3.3.3

Verga e contra-verga

m
SUB TOTAL

4

PAREDES E PAINÉIS

4.1

Alvenarias

4.1.1

Alvenaria de tijolo furado 20 cm

m²

4.1.2

Alvenaria de tijolo furado 15 cm

m²

4.1.3

m²

4.1.4

Alvenaria de tijolo maciço
Alvenaria de tijolo refratário para
churrasqueira

4.2

Esquadrias Internas

4.2.1

Porta interna semi-oca 80x210

Un.

4.2.2

Porta interna semi-oca 70x210

Un.

4.2.3

Porta interna semi-oca 60x210

Un.

4.2.4

Porta interna de correr

Un.

4.3

Esquadrias externas

4.3.1
4.3.2

Esquadrias PVC/Aluminio/Madeira
Porta de entrada - Madeira maciça
90/100/120

unid

4.3.3

Janela basculante ferro

und

4.3.4

Outros – especificar

und

m²

m²
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4.4

Vidros e Plásticos

4.4.1

Virdro jateado (banheiros)

m²

4.4.2

Vidro liso transparente 6 mm

m²

4.4.3

Vidro aramado

m²

4.5

Guarda Corpo e proteção

4.5.1

Guarda corpo em aluminio/aço (estrutura)

4.5.2

Guarda corpo em vidro

m²
m²
SUB TOTAL

5

COBERTURAS E PROTEÇÕES

5.1

Telhados

5.1.1

Estruturas para telhado

m²

5.1.2

Telhas e cummeiras

m²

5.1.3

Acessórios

m

5.1.4

Calhas

m

5.1.5

Rufos e algerosas

m

5.2

Impermeabilização

5.2.1

Impermeabilização de vigas de fundação

m²

5.2.2

Impermeabilização de box de banheiro

m²

5.2.3

Impermeabilização de terraços

m²

5.2.4

Outros – especificar

m²
SUB TOTAL

6

REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS

6.1

Revestimentos internos

6.1.1

Chapisco

m²

6.1.2

Emboço (massa grossa)

m²

6.1.3

Reboco (massa fina)

m²

6.1.4

Massa Corrida

m²

6.2

Revestimentos internos especiais

6.2.1

Azulejo p/ Paredes banheiros 01

m²

6.2.2

Azulejo p/ Paredes banheiros 02

m²

6.2.3

Azulejo p/ Paredes banheiros 03

m²

6.2.4

Azulejo para cozinha

m²

6.2.5

Revestimentos com pedra

m²

6.2.6

Revestimento com madeira

m²

6.3

Revestimentos externos

6.3.1

Chapisco

m²

6.3.2

Emboço (massa grossa)

m²

6.3.3

Reboco (massa fina)

m²

6.3.4

Revestimentos externo especiais

m²

6.3.5

Azulejo para cozinha

m²

6.3.6

Revestimentos com pedra

m²

6.3.7

Revestimento com madeira

m²

6.5

Forros e elementos decorativos

6.5.1

Forro de madeira

m²

6.5.2

Rodaforro de madeira

m²

6.5.3

Forro em gesso simples

m²
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6.5.4

Forro em gesso - Sancas e elementos
decorativos

m²

6.5.5

Rodaforro de gesso

m

6.6

Marcenaria e serralheria

6.6.1

Fechamento de shafts

m²

6.6.2

Alçapão

und

6.6.3

Porta de ferro serviço 01

und

6.6.4

Porta de ferro serviço 02

und

6.6.5

Porta de ferro serviço 03

und

6.6.6

Porta de ferro serviço 04

und

6.6.7

Porta de entrada

und

6.6.8

Portão de Garagem com movimentador

und

6.6.9

Gradis de aço

m²

6.6.10

Serpentina em aço

m

6.6.11

Cerca Elétrica

m

6.7

Pinturas

6.7.1

Pintura PVA em paredes e tetos internos

m²

6.7.2

m²

6.7.4

Pintura acrilica em paredes externas
Pint. esmalte c/ emassamento em portas
internas
Pint. esmalte c/ emassamento em portas
externas

6.7.5

Pintura em rodapé de madeira

m²

6.7.6

Pinturas externas - Muros, calçadas, escadas

m²

6.7.7

Texturas

m²

7

PAVIMENT. SOLEIRAS E RODAPÉS

7.1
7.1.1

Pavimentação
Contrapisos de concreto simples com malha
de ferro

m²

7.1.2

Nivelamento de contrapiso com argamassa

m²

7.1.3

Piso Ceramico tipo 01

m²

7.1.4

Piso Ceramico tipo 02

m²

7.1.5

Piso Ceramico tipo 03

m²

7.1.6

Piso laminado em madeira

m²

7.1.7

Piso vinilico/flutuante

m²

7.2

Soleiras, Peitoril e Rodapés

7.2.1

Soleiras em granito

m²

7.2.2

Peitoril em granito

m²

7.2.3

Rodapé de cerâmica h=10cm

m

7.2.4

Rodapé de madeira maciça

m

7.2.5

Rodapé em PVC

m

8

INSTALAÇÕES E APARELHOS

8.1

Instalações eletricas, telefonica e antenas

8.1.1

Tubulação e caixas nas Lajes

unid

8.1.2

Tubulação e caixas nas Alvenarias

unid

8.1.3

Prumadas gerais

vb

8.1.4

Enfiação áreas privativas

vb

8.1.5

Enfiação prumadas/áreas comuns

vb

8.1.6

Quadros de distribuição

6.7.3

m²
m²

unid
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8.1.7

Tomadas, interruptores e disjuntores

8.1.8

Pré-instalação da Climatização

unid

8.1.9

Luminárias (partes comuns)

unid

8.1.10

Quadro medição/entrada

unid

8.1.11

Subestação transformadora

8.1.12

Caixas em alvenarias

vb

8.1.13

Pára-raio

Vb

8.1.14

Antena coletiva

unid

8.1.15

Interfone

unid

8.1.16

Porteiro eletrônico

unid

8.1.17

Tubulação de antenas/net

8.2

Instalações água fria

8.2.1

Cavalete/Hidrom.

8.2.2

Barriletes

m

8.2.3

Prumadas

m

8.2.4

Distribuição

m

8.2.5

Reservatório

unid

8.3

Instalçaoes àgua quente

8.3.1

Barriletes

m

8.3.2

Prumada

m

8.3.3

Distribuição

8.3.4

Equipamento

8.4

Instalações de Gás

8.4.1

Prumadas

8.4.2

Distribuição

m

8.4.3

Medidores

unid

8.4.4

Equipamento

unid

8.5

Instalações de esgoto e águas pluviais

8.5.1

Prumadas - esgoto/ventilação

8.5.2

Ramais – esgoto

unid

8.5.3

Rede Térreo – esgoto

unid

8.5.4

Prumadas – pluvial

unid

8.5.5

Rede Térreo – pluvial

8.5.6

Caixas de esgoto e pluvial

8.5.7

Calhas e Ralos

8.5.8

Fossa séptica, sumidouro e filtro

8.5.9

Movimentação em terra - retroescavadeira

8.6

Instalações Mecânicas

8.6.1

Elevadores

Un.

8.6.2

Exaustores

Un.

8.6.3

Bombas D'água

Un.

8.6.5

Un.

8.6.6

Aparelhos
Vaso sanitário autosifonado com caixa
acoplada

8.6.7

Lavatório com coluna com metais

Un.

8.6.8

Kit metais - porta toalha/cabides/papel

Un.

8.6.9

Papeleira de louça externa

Un.

8.6.10

Saboneteira de louça 15 x 15 cm

Un.

m

vb

m

unid

m
unid

m

m

m
unid
m
unid
hs

Un.
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8.6.11

Porta toalha com suporte de louça

Un.

8.6.12

Cabide simples de louça

Un.

8.6.13

Armário de banheiro embutir 33 x 50 x 10

Un.

8.6.14

Chuveiro elétrico

Un.

8.6.15

Tanque plástico

Un.

8.6.16

Torneiras tipo 01 - cozinha

Un.

8.6.17

Torneiras tipo 02 - banheiros

Un.

8.6.18

Acabamentos de registros

Un.
SUB TOTAL

9

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

9.1

Calafate e limpeza

9.1.1

Rejuntamento de cerâmica nos pisos

m²

9.1.2

Rejuntamento de azulejos nas paredes

m²

9.1.3

Limpeza de pisos de cerâmica e azulejos

vb

9.1.4

Limpeza de vidros

vb

Limpeza de grossa

vb

9.2

Complementação artística e paisagismo

9.2.1

Nivelamento do terreno - readequações

vb

9.2.2

Gramado no pátio

m²

9.2.3

Calçadas em concreto

m²

9.2.4

Pavimentação em brita

m²

9.2.5

Pavimentação em bloco de concreto

m²

9.3

Obras complementares

9.3.1

Desmontagem das instalações provisórias

vb

9.3.2

Limpeza total da área externa

vb

9.4

Ligações definitivas e certidão

9.4.1

Ligação de água, telefone, esgoto e energia

9.5

Recebimento da obra

9.5.1

Testes gerais nos aparelho sanitários

Un.

9.5.2

Testes gerais nos aparelhos elétricos

Un.

9.5.3

Arremates finais/acabamentos finais

vb

9.5.4

Limpeza final da obra - fina

vb

9.5.5

Habite-se

vb

vb

