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RESUMO 

 

A Metadologia BIM se caracteriza pelo uso intensivo de informação aliado a um ou mais 

softwares de forma que a informação não é inserida pelo usuário como finalidade, mas como 

instrumento de trabalho do software, que através das informações inseridades pelo usuário 

propiciará um workflow mais fluido, justamente por todas as informações necessárias poderem 

estar ao acesso de todos os usuários do projeto na forma de camadas, idealizando uma maquete 

virtual da edificação, ao passo que documentação de uma obra é todo e qualquer documento 

gerado sobre a edificação e pela edificação com algum fim específico.  

Nesse enfoque, o uso de metodologia BIM quando da elaboração da documentação de uma obra 

visa garantir a conformidade entre as diversas disciplinas de projeto, de forma que a execução 

da edificação tenha fluidez, auxiliando o executor na tomada de decisões e no desenvolvimento 

da obra como um todo, desde o seu planejamento até o atendimento no período em que a 

construtora seja responsável por prestar garantia à mesma. Podendo ainda ser implementado 

continuamente duranto todo o ciclo de vida da obra.  

A implementação de metodologia BIM durante a fase de elaboração de projeto pode ser 

responsável por ajudar o profissional a superar desafios junto aos órgãos competentes pela 

aprovação dos mesmos, visto que todas as disciplinas de projeto devem estar em consonância 

tanto quanto na elaboração de projetos quanto na execução da obra. 

 

Palavras-chave: BIM. Instalações prediais. Interoperabilidade. Aprovação de Projeto. 

Documentação de Obra. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios, sempre ouve a necessidade de se desenvolver um método para 

as aplicações da indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), no começo da 

aplicação, esses processos eram todos desenvolvidos manualmente e feitos diretamente sobre o 

papel, e assim durou até meados da década de 50, onde datam as primeiras aplicações de 

desenho assistido por computador (do inglês, computer aided design, ou simplesmente CAD), 

porém o boom da tecnologia CAD se deu no começo da década de 80, com a introdução no 

mercado da primeira versão do Autodesk Autocad. As aplicações CAD tratavam inicialmente 

de desenvolvimento de desenhos 2D auxiliados por software, após algum tempo foram 

incluídos desenvolvimento em 3D e introdução a desenhos paramétricos. 

O segundo passo veio com a introdução de projetos desenvolvidos por meio do 

método BIM (Building Information Modeling, ou em termo traduzido para o português 

Modelagem da Informação da construção) onde ao contrário de desenhos feitos em CAD, um 

conjunto de linhas tem a informação de objeto. Apesar de os primeiros esboços de projetos 

desenvolvidos em método BIM serem mencionados por Eastman na década de 70, o principal 

avanço foi dado em 1985, com a introdução do Graphsoft ArchiCAD. 

O principal avanço do método BIM em referência aos desenhos CAD é a 

parametrização e a quantidade de informações embutidas no objeto. Em um exemplo prático, 

enquanto os desenhos CAD representam uma sequência de linhas e o usuário a interpreta como 

diversas camadas de uma parede (alvenaria, emboço, reboco, etc.), em um projeto baseado em 

método BIM o próprio programa entende uma sucessão de linhas como as diversas camadas de 

uma parede. A parametrização também se torna ponto importante da aplicação do método BIM, 

onde o objeto tem informação suficiente para interpretar além de propriedades geométricas, 

propriedades físicas, como material, propriedades termo-acústicas, custos, etc., junto a 

parametrização vem a noção de desenho integrado, isto é, o desenvolvimento do projeto é feito 

em 3D e a partir daí são extraídas as informações de vistas, cortes e plantas, isso reflete que 

automaticamente uma modificação feita em uma vista reflete no modelo 3D, refletindo então a 

mesma informação as outras vistas e plantas. 

Durante desenvolvimento da pesquisa, a ideia principal foi mostrar que apesar da 

resistência do mercado, o desenvolvimetno de projetos baseados em método BIM estão ao 

mesmo tempo próximas e distantes, visto que se mostra cada vez mais comum o 
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desenvolvimento paramétrico do projeto arquitetônico, porém apenas esse desenvolvimento 

não pode ser considerado BIM, visto que a metodologia engloba o processo de projetar e 

construir como um todo. 

Desta forma, propomos mostrar o leque de aplicações BIM disponíveis hoje, 

mostrar a importância de pontos e os benefícios que os mesmos podem trazer no 

desenvolvimento integrado de projeto.  

As aplicações BIM vão desde o desenvolvimento paramétrico da arquitetura e 

sistemas de instalações elétricas, mecânicas e hidrosanitárias (do inglês Mechanicals, Electrical 

and Plumbing, ou simplesmente MEP) e estruturais, porém mais que isso, durante o 

desenvolvimento do projeto é possível analisar o mesmo segundo o impacto energético, tanto 

focando nos custos quanto para o conforto do usuário. Além disso, o BIM permite, por meio da 

parametrização e integração de projetos, aplicações em Gestão de obra e Custos, permitindo 

ainda definições de estratégias pós obra, como planos de manutenção, etc. 

Dois pontos importantes devem ser pontuados quando da aplicação da metologia 

BIM no desenvolvimento de um projeto, o primeiro deles é deve haver a modelagem 

paramétrica da edificação em forma de maquete eletrônica, de forma que seja possibilitado 

todas as aplicações posteriores, o segundo ponto, surge como co-requesito ao primeiro, pois o 

profissional não deverá ter somente conhecimento técnico referente ao software, mas também 

conhecimento referete a legislação pertinente ao projeto que estará desenvolvendo. 

O referido trabalho vem então mostrar algumas possíveis aplicações da 

metodologia BIM na indústria AEC através da revisão bibliográfica sobre o assunto, seguido 

de estudo de caso, no qual mostraremos como se deu o processo de elaboração da documentação 

principal de uma obra situada na cidade de Águas Claras, Distrito Federal, que não foi 

desenvolvida com tal metodologia e que caso houvesse sido empregada, teria resultados 

interessantes para o construtor. 

A obra em questão foi construída em um terreno de 1.500 m², totalizando 2 subsolos 

contendo vagas de garagens, pavimento térreo contendo acesso e vagas de garagem, pavimento 

elevado onde se localizam as instalações de uso comum, 16 andares com unidades 

habitacionais, totalizando 62 apartmentos e ático composto por caixa d’água e casa de 

máquinas. 

A obra contou com financiamento de banco privado no valor de R$ 31.554.342,35, 
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dos quais R$ 482.000,00 são os valores referentes aos custos com os diversos tipos de projeto, 

o que representa aproximadamente 1,53% do valor total da obra, demonstrando, de acordo com 

Romano (2003) se tratar de uma porcentagem baixa, representando falta de investimento do 

construtor, pontuando ainda que o razoável seria algo próximo de 5% para uma obra de tal 

porte. 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo principal desse trabalho é mostrar que o processo de elaboração da 

documentação da obra, aprovação de projetos e emissão da carta de habite-se podem ser 

bastantes beneficiados com a adoção da metodologia BIM, através de um estudo de caso. Dessa 

forma fez-se uma revisão bibliográfica acerca dos temas abordados na metodologia BIM, bem 

como os principais documentos gerados para a Obtenção do Alvará de Construção, Cartas de 

aceite das concessionárias e emissão da carta de habite-se. Assim, com o desenvolvimento do 

estudo de caso, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Mostrar como o desenvolvimento de uma maquete eletrônica integrada pode 

gerar uma documentação mais consistente; 

 Mostrar a importância da comunicação entre os diversos projetistas das 

diversas disciplinas. 

 Evidenciar a importância da compatibilização de projetos e da 

retroalimentação da obra na questão do as built; 

 Concluir a real importância do desenvolvimento e da aplicação de BIM para 

a obtenção da carta de habite-se; 

 Mostrar que o processo BIM pode se estender pelo ciclo de vida da obra, 

não se restringindo a sua execução. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica foi feita com extensa pesquisa no assunto, será traçado um 

panorama entre as abordagens CAD e BIM, mostrando os pontos que fazem o desenvolvimento 

de um projeto não ser considerado BIM e explicitando os benefícios e as dificuldades de 

implantação do BIM. 

Após definir a implantação do projeto, será mostrado como hoje se dá o 

desenvolvimento BIM, abordando não somente o desenvolvimento paramétrico, mas outros 

pontos como gestão, orçamento e análises, mostrando a amplitude que o método BIM tem, não 

se resumindo a prática de alguns profissionais do mercado, de desenvolver a maquete eletrônica 

em um programa, abrindo mão de parte dos recursos paramétricos e vendendo como projeto 

BIM. 

Por fim, a revisão bibliográfica explicitará as etapas de aprovação de aprovações e 

aceites parciais junto a concessionários de serviços, vistorias, emissão da carta de habite-se de 

acordo com a legislação local e a documentação de obra entregue na transição pós-habite-se 

para os proprietários e para a administração do condomínio. 

2.1 ABORDAGEM CAD 

O uso desenho assistido por computador, CAD, tem suas primeiras aplicações 

datadas do começo da década de 50, onde através de desenhos vetoriais primitivos, conseguiam-

se fazer a idealização de gráficos monocromáticos. O desenvolvimento da tecnologia CAD foi 

responsável por trazer a transição entre os sistemas feito a mão diretamento no papel e sistemas 

desenhados em computador e impresso em papel, trazendo ganhos significativos em tempo de 

desenvolvimento de projeto e reprodução seriada dos projetos desenvolvidos. 

O método CAD, apesar de atualmente permitir alguma parametrização entre os 

elementos, é basicamente uma ferramenta aprimorada do desenho manual, de forma que o 

traçado é inteiramente interpretado por quem está lendo o projeto, onde há pouca ou nenhuma 

informação de objeto agregado aos elementos básicos, dessa forma apesar do leitor identificar, 

por exemplo, um conjunto de linhas paralelas como as diversas camadas de uma alvenaria, o 

programa interpreta isso apenas como um conjunto de linhas paralelas, e não como uma parede. 

Com o continuo progresso dos programas CAD, no final da década de 60 e começo 

da década de 70 começaram a aparecer os primeiros desenhos assistidos por computador 
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desenhados em três dimensões. Ainda que com o desenvolvimento continuo dessa ferramenta 

de trabalho como aplicações em três dimensões, parametrização entre elementos, aplicação de 

texturas em desenhos 3D, a principal diferença entre o modelo BIM está em como o programa 

interpreta a informação inserida pelo usuário e de como a mesma é processada. 

No caso de tecnologia CAD, apesar de possível, é de difícil desenvolvimento de um 

projeto em três dimensões e então feita a extração das informações necessárias ao bom 

desenvolvimento do projeto, como cortes, vistas e plantas. O fluxo de trabalho em plataforma 

CAD usualmente consiste no desenho individual de cada vista, corte ou fachada, gerando a 

possibilidade de haver informações divergentes sobre um mesmo objeto entre as partes do 

projeto. 

Ainda se tratando da plataforma CAD, o sistema de avaliação métrica é 

completamente manual, isso quer dizer que a extração de medidas, áreas e volumes é feita 

através da interferência do usuário, e a extração de dados pertinentes para um orçamento por 

exemplo, são de responsabilidade do usuário. 

 

2.2 ABORDAGEM BIM 

Os primeiros usos da abordagem BIM como desenvolvimento de projeto inteligente 

datam do começo da década de 70, por Eastman. Porém o estudo do BIM como conhecido hoje, 

data-se de 1992, através do estudo de modelagem da construção em vistas múltiplas de Van 

Nederveen. 

De acordo com Penttilä (2006), Building Modeling Information é uma metodologia 

para gerenciar a base do projeto da construção e os dados do projeto em formato digital ao 

longo do ciclo de vida da construção. Dessa forma, pode-se afirmar que o desenvolvimento em 

metologia BIM não é aplicado somente ao desenvolvimento projeto, mas sim na construção 

como um todo, desde a sua conceituação inicial até todo o período do ciclo de vida da mesma. 

Um dos pilares, assim por dizer, do BIM trata-se justamente do desenvolvimento 

do projeto em modelo espacial e através disso são extraídas as informações pertinentes em 

vistas, cortes e plantas, de forma que uma alteração no modelo espacial remete 

automaticamente, guardada as devidas proporções, na mesma alteração nos modelos de vista 

pertinente. Da mesma forma que a alteração de qualquer informação em uma das vistas ou 
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desenhos é remetido em alteração no modelo espacial e consequentemente atualizada nas 

demais vistas. 

Outro pilar fundamental do desenvolvimento BIM é a capacidade de inserir 

informação as entradas definidas pelo usuário; se corretamente inserido, o programa consegue 

identificar as mesmas linhas paralelas mencionados na abordagem CAD como as diversas 

camadas de uma parede, isto é, o programa reconhece que o espaço definido entre duas linhas 

representa alvenaria, chapisco, recobo ou pintura.  

Depois de definidos o desenvolvimento espacial e a possibilidade de fornecer 

informações ao programa para o mesmo gerar saídas condizentes ao usuário, é importante 

definir que o método BIM necessita que o desenho seja parametrizado, isto é, estabeleça e 

entende relações automáticas entre os próprios elementos básicos, como posicionamento 

automático de paredes ou parametrização de objetos, de forma que o mesmo posso ser moldado 

ao inserir informações no mesmo. 

É importante salientar que BIM não é um programa ou diversos programas com a 

mesma finalidade de desenvolvimento, o método BIM baseaia-se na ideia de objeto inteligente, 

dessa forma, BIM pode ser entendido como um processo ou forma de trabalhar, na qual através 

do uso de um ou mais programas e de entradas de dados consistentes pelo usuário, geram saídas 

de dados com fins específicos, que pode ser o projeto em si, o conjunto compatibilizado de 

projetos de diversas disciplinas, a agregação do desenvolvimento do edifício ao longo do tempo 

de obra e sua manutenção, o custo e até mesmo características inerentes ao desenvolvimento e 

simulação do projeto, como fluxo de ventilação natural, fluxo luminoso ou qualquer outra 

informação relevante.  

2.3 PARAMETRIZAÇÃO 

Por definição, parâmetro é todo elemento cuja variação de valor altera a solução de 

um problema sem alterar-lhe a natureza (Dicionário Michaelis), para Justi (2007) 

parametrização é uma forma de alterar as características de um determinado objeto sem que o 

mesmo perca a sua natureza através de um formulário contido no próprio programa. Isto é, 

inserir um objeto parametrizado do tipo “vaso sanitário com caixa acoplada” nos permite alterar 

características do mesmo, como cor, altura, modelo de acionamento, formato da caixa, ente 

outros sem que o objeto deixe de ser identificado da mesma forma que for inserido. Ainda em 

se tratando de parametrização, é possível estabelecer relações entre objetos diversos, isto é, se 
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ao introduzirmos o mesmo vaso sanitário do exemplo acima vincularmos o mesmo a sua 

tubulação de entrada e saída, ao alterar a posição do mesmo, ajusta-se automaticamente a 

posição da sua respectiva tubulação. 

2.4 O QUE NÃO É APLICAÇÃO DO MÉTODO BIM 

Alguns fornecedores utilizam a sigla BIM para descrever a capacidade de seus 

produtos e muitas vezes está sujeita a variações, dessa forma, para Eastman et al (2010) é 

necessário descrever algumas soluções de modelagem que não correspondem a tecnologia BIM: 

 Modelos que só contém dados 3D, sem atributos de objetos 

Esses modelos só podem ser utilizados para atribuições gráficas e não possuem 

inteligência a nível de objeto. Isto é, o programa não reconhece um conjunto de linhas como 

objeto. Exemplo disso são os desenvolvimentos em Google Sketchup (FIGURA 2.1), que 

geram objetos espaciais, e muitos profissionais utilizam-se da simplicidade do programa para 

elaborar detecção de conflitos de forma grosseira. 

 

FIGURA 2.1: Desenvolvimento em Google Sketchup. Fonte: Acervo pessoal  

Observa-se do desenvolvimento acima que foi detalhado a tubulação de esgoto em 

verde, porém o programa não reconhece as linhas como sendo tubulação, não podendo gerar 

quantitativos ou ser modelados em fases para uma simulação posterior. 
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 Modelos sem suporte para parametrização 

Nesse ponto, o programa reconhece que determinado conjunto de linhas se trata de 

um objeto, porém não é capaz de ajustar suas proporções ou posicionamento de forma 

automática, de forma que a alteração de medidas ou proporções se torna tão trabalhosa a ponto 

de se equiparar ao desenvolvimento de um novo objeto.  

Conforme observado na FIGURA 2.2, para ser considerado BIM, o modelo deve 

ser paramétrico e permitir alterar características gerais de forma simples, sem a necessidade de 

desenvolver novamente o objeto em questão. 

 

 

FIGURA 2.2: Janela de Parametrização para luminária no Autodesk Revit. Fonte: Autodesk Help 
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 Modelos que são compostos de múltiplas referências a arquivos CAD 2D que devem 

ser combinados para definir a construção 

Isto é, o objeto espacial é composto da composição de plantas e vistas em 2D que 

não tem ligações entre si, é possível alterar determinado dado em uma vista sem que 

automaticamente o seja alterado nas demais. É o processo inverso que o desenvolvimento BIM 

idealiza, onde é desenvolvido o projeto de forma espacial e a partir do objeto já modelado são 

extraídas as informações de plantas, vistas e cortes. 

 Modelos que permitem modificações de dimensões em uma vista que não são 

automaticamente refletidas em outras vistas. 

Nesse ponto o modelo pode até ser desenvolvido de forma espacial e então extraído 

as vistas, porém a modificação de um objeto singular em uma vista automaticamente não remete 

a mesma modificação, guardado as devidas proporções, nas outras vistas ou plantas.  

2.5 INTEROPERABILIDADE 

Segundo Eastman et al (2010), nenhuma aplicação pode suportar sozinha todas as 

tarefas associadas ao projeto e à necessidade de uma construção. Dessa forma há duas formas 

de workflow que permitem o trabalho de um projeto em mais de um software, a primeira, menos 

prática é sempre trabalhar com a linha de produtos de um mesmo fabricante, por exemplo, 

adotar toda a linha de produtos Autodesk, apesar de ser possível, é limitante tanto quando a 

capacidade dos programas escolhidos, quanto a escolha dos profissionais que integrarão o 

desenvolvimento do projeto. A segunda opção é trabalhar com interoperabilidade entre os 

programas, de acordo com Kiviniemi et al (2008), interoperabilidade é a capacidade de dois ou 

mais sistemas trocarem informações entre si, sem que as mesmas sejam prejudicadas. 

Tal troca de dados é feita através de modelos de dados Industry Foundation Classes, 

ou simplesmente arquivo .IFC. O modelo IFC armazena informações quanto a geometria do 

projeto e suas relações, propriedades e metapropriedades. (FIGURA 2.3). 

De acordo com Kiviniemi et al (2008), a utilização de modelo IFC torna capaz de 

integrar profissionais das diversas áreas de projeto, utilizando os mais diversos programas.  

Porém, conforme observado por Andrade e Ruschel (2009), na operação com arquivos IFC 

existem perdas de qualidade no projeto, sendo que o IFC utilizado como troca de dados, hoje 
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se limita a geometria do edifício e poucas informações complementares, visto que propriedades 

não geométricas como identificação, material, disposição e custos apresentam perdas 

significativas quando são exportados para IFC, sobretudo quando o arquivo de origem é obtido 

do programa Autodesk Revit (extensão tipo .RVT).    

 

 

FIGURA 2.3: Desenvolvimento e Integração de modelo BIM. Fonte: GreenBiz.com 

Segundo Haagenrud et al (2007) um esforço internacional no sentido de criar 

objetos e bibliotecas para a indústria AEC poderá melhorar o padrão de classificação de 

propriedades dos componentes, tornando melhor o uso de IFC.  

O desenvolvimento do IFC baseia-se em camadas, desta forma em um modelo 

ideal, cada programa deveria preencher e utilizar apenas as entidades que lhe são necessárias, 

sem alterar as entidades que não estão relacionadas com a disciplina escopo.  De acordo com a 

buildingSmart, desenvolvedora do modelo IFC, o modelo atual é desenvolvido em quatro 

camadas, conforme FIGURA 2.4, a sequência de leitura de um arquivo IFC é da camada mais 

abaixo para cima:
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FIGURA 2.4: Visão Geral do Esquema IFC. Fonte: BIM Handbook, traduzido e adaptado. 

A primeira camada é a camada dos recursos, nela se encontram informações 

individuas dos objetos, tais como topologia, geometria, materiais e medidas.  

A segunda camada de leitura é a Camada do Núcleo, ela se subdivide em quatro 
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outras subcamadas: Núcleo, Controle, Produto e Processo. A Subcamada Núcleo interpreta as 

relações e conceitos fundamentais nos quais são definidos o processo, o produto e os 

relacionamentos entre si. A subcamada produto define componentes abstratos da construção, 

como espaço, local construção e elemento. A subcamada do processo possui a sequência lógica 

do planejamento e as etapas para conclusão do projeto. A Subcamada de controle trabalha com 

as informações de controle do processo.  

A terceira camada é a Camada de Interoperabilidade, ela contém as informações de 

elementos físicos de uma edificação, nesse ponto são definidos os conjuntos de informações 

que definem vigas, pilares, paredes e outros elementos construtivos, bem como propriedades 

para controles de fluxos, fluidos, acústica, etc. 

 Por fim, a quarta e última camada define as entidades das disciplinas específicas, 

nesse ponto, o conjunto de tubulações e entendido como Instalações hidráulicas ou o conjunto 

de pilares, vigas e lajes é entendido como Estrutura. (FIGURA 2.5) 

 

FIGURA 2.5: Exemplificação das camadas de domínios e modelo combinado. Fonte: Coordenar.com.br 
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2.6 OS BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO BIM 

De acordo com Birx (2006) e Eastman et al (2010), os benefícios da implementação 

BIM são diversos, dentre eles pode-se citar: 

 Aumento da qualidade e do desempenho da Construção: desenvolver um 

modelo detalhado antes da construção do mesmo permite avaliar mais 

cuidadosamente se a edificação cumpre os requisitos funcionais e de 

sustentabilidade da construção, além de avaliações através de simulação e 

análises feitas antecipadamente aumentas a qualidade da construção em 

geral; 

 Visualização antecipada e mais precisa do projeto: no modelo BIM as 

informações são geradas diretamente em 3D e extraídos para as vistas 2D, 

isso garante que os objetos terão dimensões consistentes em todas as vistas; 

 Correções automáticas de baixo nível quando as mudanças são feitas na 

etapa de projeto: quer dizer que se o projeto é modelado em 3D e é 

parametrizado, os alinhamentos são garantidos por conta da parametrização; 

 Geração de desenhos 2D precisos e consistentes: se a qualquer momento do 

desenvolvimento do projeto há uma alteração, tal alteração seja refletida em 

todas as pranchas automaticamente, inclusive de disciplinas diferentes; 

 Extração das estimativas de custo durante a etapa de projeto: se o 

desenvolvimento do projeto for corretamente parametrizado, então a 

qualquer etapa do projeto é possível estimar os custos envolvidos; 

 Incrementação da eficiência energética: através das análises e simulações, é 

possível determinar o uso e o impacto energético do projeto; 

 Sincronização de projeto e planejamento: se corretamente vinculados, a 

qualquer momento pode-se simular graficamente o desenvolvimento da 

construção ao longo do tempo, isso permite comparar o estágio do canteiro 

com o planejado; 

 Detecção de erros de projeto: através de ferramentas de Clash detection, 

pode-se verificar concorrências de disciplinas que ocorram no projeto e 

descobri-las precocemente; 

 Uso de modelos de projeto para componentes fabricados: o uso de 

modelagem BIM permite a elaboração de peças e conjuntos pré-fabricados 
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e pré-montados de acordo com as necessidades reais da obra; 

 Sincronização da aquisição de material: pode-se avaliar a necessidade dos 

insumos na obra cruzando as informações do modelo com o planejamento 

prévio; 

2.7 AS DIFICULDADES DE SE IMPLEMENTAR O BIM 

De acordo com estudo de campo feito por Souza, Amorim e Lyrio (2009) as maiores 

dificuldades para implementação do BIM são: 

 Falta de tempo: os escritórios afirmam que por conta do fluxo de trabalho 

era inviável paralisar a demanda de serviço para implementação de uma 

nova tecnologia; 

 Resistência de mudança por parte da equipe: foi observado que por exigir 

uma mudança na maneira de pensar e de agir quando se está projetando, 

algumas equipes oferecem resistência a implementação de novas 

tecnologias; 

 Incompatibilidade com parceiros de projetos: foi observado que muitos 

escritórios não implementam novas tecnologias pelo fato de seus parceiros 

não trabalharam com a mesma linguagem de projetos. Atualmente a 

implementação de programas BIM parte em boa parte de escritórios de 

arquitetura e os parceiros que elaboram projetos de instalações ou 

calculistas não estão alinhados com as novas tecnologias; 

 Investimento em novos equipamentos: Fator limitante para alguns dos 

escritórios, é fato que arquivos gerados em programas como Revit, 

ArchiCAD ou Bentley são grandes, além de os próprios programas exigirem 

máquinas mais robustas; 

 Carência e custo de profissionais especializados: juntamente com o custo de 

novos equipamentos, há também o custo com o treinamento da equipe ou 

contratação de profissionais qualificados, que sabidamente tem custo maior, 

dessa forma, torna-se fator limitante; 

 O Software não se adequa ao trabalho desenvolvido: o argumento é que o 

trabalho demasiado com projetos não padronizados demandaria elevada 

perca de tempo em modelagem e parametrização de peças que não poderiam 
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ser utilizadas seguidas vezes. 

2.8 AS “N” DIMENSÕES DO BIM 

Apesar de não haver um consenso entre os autores, a linha de raciocínio mais aceita 

hoje é de termos 5 dimensões relativas ao desenvolvimento do BIM (3D, 4D, 5D, 6D e 7D). 

Cada uma delas representa uma etapa de desenvolvimento da aplicação da metodologia, 

conforme mostrado abaixo: 

A FIGURA 2.6 mostra claramente no ciclo de vida da edificação as dimensões do 

BIM como são conhecidas hoje. 

 

 

FIGURA 2.6: Ciclo de Vida da edificação. Fonte: Hagerman & Company Blog. 

 

Atualmente são definidas as dimensões do BIM, como mostra a FIGURA 2.7, 

como: 

 3D – Modelagem paramétrica de Projeto: Desenvolve as disciplinas de 
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projeto em si, é onde através do desenho paramétrico temos uma visão 

espacial dos elementos da edificação; 

 4D – Planejamento do Projeto no tempo: Utilizado para fazer a gestão do 

projeto ao longo do tempo; permitindo a simulação da situação que a obra 

se encontra; 

 5D – Estimativa de orçamento: através da correta modelagem paramétrica 

é desenvolvido uma estimativa de custo baseado diretamente nos insumos 

aplicado no modelo 3D; 

 6D – Análise energética e Sustentabilidade: desenvolve análise baseadas em 

fatores como consumo, reaproveitamento de energia e conforto ao usuário; 

 7D – Gerenciamento e facilidades de manutenção: acontece no pós- obra, 

faz o gerenciamento e plano de manutenção ao longo do ciclo de vida após 

a construção da edificação. 

 

 

FIGURA 2.7: As 7 dimensões do BIM Fonte: bimtak.co.uk 

 

2.8.1  3D – Modelagem de Projeto 

A primeira etapa do projeto em BIM é a modelagem do projeto e de seus sistemas, 



  17  

 

nessa etapa é elaborado e pensado como irá se desenvolver o projeto a fim de atender as 

necessidades do cliente. 

O nível de detalhamento dessa etapa irá influenciar diretamente nos passos 

seguintes, visto que para o planejamento e orçamento de uma obra é crucial que o detalhamento 

do projeto englobe todas as necessidades e seja o mais detalhado possível, isso garantirá maior 

precisão no orçamento, vincular corretamente cada elemento a fase correspondente e exigido 

para que haja êxito na etapa 4D. 

Dois softwares que trabalham com projeto paramétrico de acordo com as 

necessidades do método BIM são o Autodesk Revit (FIGURA 2.8) e o Graphisoft ArchiCAD 

(FIGURA 2.9), importante mostrar que apesar de alguns softwares como o Autodesk 3D Studio 

Max ou a associação de Google Sketch Up com o V-Ray serem utilizados para desenvolvimento 

de projetos ou apresentação de produto para clientes, conforme definido por Eastman et al 

(2010) os mesmos não se enquadram no critério BIM por não identificarem objetos e 

especificações dos mesmos, ainda que seja possível certo nível de parametrização.  

 

FIGURA 2.8: Exemplo de execução Arquitetônica e MEP em Autodesk Revit. Fonte: dimensiondrawings.co.uk 
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FIGURA 2.9: Desenvolvimento de projeto em Graphisoft ArchiCAD. Fonte Graphisoft. 

Dentro do escopo arquitetônico se faz necessário o detalhamento de peças básicas, 

como alvenaria e seus revestimentos e vedações, pisos, contrapisos, revestimentos e 

acabamentos gerais, esquadrias dos diversos materiais que forem utilizados, peças de 

serralherias como alçapões, corrimãos, grelhas, etc., soleiras, rodapés, bancadas e seus 

componentes, fachadas, revestimentos externos, etc. 

Ao detalhar a estrutura se faz necessário detalhar tanto a infraestrutura quanto a 

superestrutura, dessa forma, para a infraestrutura se faz necessário detalhar estacas e tubulões, 

blocos, sapatas, contenções e seus componentes, para a superestrutura se faz necessário o 

detalhamento de lajes, vigas, pilares, escadas, rampas e demais peças estruturais, sejam elas de 

madeira, metálica ou concreto, importante orientar que ao desenvolver o projeto para método 

BIM, é necessário que armaduras, ligações e conexões sejam detalhados, pois isso deverá ser 

considerado em etapa posterior de orçamento. 

Nos sistemas MEP, em se tratando de hidro sanitários (Plumbing) se faz necessário 

detalhamento de todo a tubulação de todos os sistemas necessários ao projeto, por exemplo, 

água fria, água quente, esgotos primários e secundários, reusos, águas pluviais, etc., bem como 

registros, conexões, válvulas, joelhos, plugs, tês, curvas, caixas de inspeção diversas e qualquer 

outro objeto que se faça necessário ao correto dimensionamento do projeto ou quantificação 

dos insumos, em se tratando de sistemas elétricos (Electrical) se faz necessário detalhar 

interruptores tomadas, caixas de passagem, geradores, transformadores, quadros e painéis, bem 
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como luminárias, e conjunto de calhas, eletrodutos e leitos, e por fim, junto aos sistemas 

Mecânicos (mechanical) é crucial que sejam detalhados com dimensão real dutos e caixas de 

sistemas de pressurização e exaustão, motores, quadros e painéis, em sistemas de ar 

condicionado se faz necessário detalhar, de acordo com o tipo utilizado, splits, condensadores, 

dutos ou rede frigorígena, fan-coils, grelhas e todas as demais peças importantes ao sistema. 

Referente a rede de gás, se for o caso, detalhar redes, prumadas, registros, 

medidores, válvulas, tanques e etc. 

E por fim, junto aos sistemas de incêndio, rede de tubulação, bombas e quadros de 

comando, caixas de hidrantes com seus componentes, extintores, sistema de iluminação de 

emergência, placas de rota de fuga, chuveiros tipo sprinkler, detectores de fumaça, sensores de 

calor, acionadores e sirenes. 

Além dos demais sistemas, como proteção contra raios, instalações de antenas, 

circuito interno de câmeras, Impermeabilização e demais sistemas que forem compor a 

edificação. 

De certa forma, pode parecer preciosismo, mas o correto detalhamento influi no 

grau de precisão do orçamento e do planejamento. Ainda que para alguns se mostra exagero 

detalhar pontos internos da caixa de hidrante, como adaptadores e chaves tipo Storz, quando da 

composição do orçamento, se faz necessário contabilizar cada pequeno item, observe que o 

vício de não detalhar pequenos objetos ao longo de uma oba completa se torna em um gasto 

grande. 

Ainda no desenvolvimento espacial, um ponto importante de se fornecer entradas 

concisas no dimensionamento espacial do projeto é a capacidade de programas como o 

Autodesk Navisworks detectar conflitos espaciais entre as disciplinas de projeto, gerando um 

relatório de erros e auxiliando na tomada de decisões, tal processo é conhecido como clash 

detection. (FIGURA 2.10). 
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FIGURA 2.10: Exemplo de conflito entre hidráulica e estrutura metálica. Fonte: Acervo Pessoal 

 

2.8.2  4D – Planejamento no tempo 

O desenvolvimento 4D do projeto está diretamente ligado ao modelo desenvolvido 

na etapa 3D e ao cronograma da obra que pode ser desenvolvido dentro do próprio programa 

que executará a simulação no tempo ou com programas dedicados, como o Microsoft Project. 

O desenvolvimento 4D exige vincular cada atividade da obra no cronograma ao seu 

respectivo no projeto espacial, nessa etapa do desenvolvimento, o preciosismo de detalhar 

alguns sistemas que usualmente não aparecem em projetos enviados ao campo começa a fazer 

sentido, e pode-se inclusive usar de tal preciosismo para determinar diversas etapas de um 

mesmo processo, como por exemplo na execução de hidráulica, onde os registros são inseridos 

logo na execução dos mesmos, porém os acabamentos dos registros são incluídos no 

cronograma junto da fase dos metais. 

Usualmente, os programas utilizados para o desenvolvimento 4D são o Autodesk 
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Navisworks e o Synchro 4D (FIGURAS 2.11 e 2.12), apesar de o Autodesk Revit permitir 

simular fases da obra através do comando phases o uso do mesmo é mais aplicado a necessidade 

de fases em reformas, (fases: existente, demolir, a construir) do que como ferramenta de 

planejamento em si. 

 

 

FIGURA 2.11: Modelo de planejamento utilizando Synchro 4D. Fonte: planningplanet.com 

 

Importante mensurar que o planejamento (Gráfico de Gantt) pode ser elaborado 

tanto dentro do programa de simulação 3D, ou caso seja a opção, poderá ser utilizado software 

dedicado para gerenciamento, como o Microsoft Project ou o ProjectLibre. 

A capacidade da simulação 4D inclui ainda o detalhamento de peças ou figuras 

alheias a obra em si, como o detalhamento de canteiro de obra, caso exista projeto específico, 

fluxo de caminhões e até incluir peças como gruas, elevadores cremalheiras, pranchas, entre 

outros. 
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FIGURA 2.12: Desenvolvimento de planejamento utilizando o Autodesk Navisworks. Fonte: Autodesk.com 

2.8.3 5D – Orçamento 

De acordo com a definição, orçar significa avaliar ou executar o cálculo aproximado 

do custo de uma obra, uma estimativa que depende de diversos fatores, como disponibilidade 

de mão de obra e insumos, produtividade, tecnologias empregadas, etc. 

Para extimar-se o custo aproximado de uma obra há diversos fatores e formas, desde 

o mais simples, como estudo do custo médio de construção por metro quadrado de acordo com 

o tipo de construção, como o Custo unitário Básico de Construção Civil – CUB (valor por metro 

quadrado estimado por estado, baseado em projetos padrão, e elaborado pelo Sindicato da 

Construção Civil de cada estado), até os mais elaborados, que necessitam de entrada detalhada 

dos insumos, especificando o valor médio do insumo fim, através de valores de mão de obra, 

insumo meio e custo de maquinário empregado, como os conceitos empregados nas tabelas 

SINAPI e TCPO. 

No que tange ao orçamento, o desenvolvimento BIM faz um link entre os insumos 
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e o programa ou plug-in capaz de estabelecer preço para aqueles insumos, seja gerando tabela 

de insumos para inserção em Microsoft Excel ou plug-ins que habilitam planilhas inteligentes 

dentro do próprio programa de desenvolvimetno. 

No entanto, esbarra-se em dois pontos para um orçamento razoavelmente bom, o 

primeiro deles remete ao uso do software modelador, onde o nível de detalhes citados 

anteriormente é fundamental, de forma que quanto mais detalhado, maior o número de insumos 

será detalhado nas tabelas de composição de material e mais fiel será o orçamento ao custo real 

que a obra venha a ter. O segundo ponto importante é referente as variáveis do próprio 

orçamento, isto é, o valor dos insumos, valor e produtividade da mão de obra, valor agregado 

no uso de tecnologias e impacto na produtividade são extremamente sensíveis a região de 

implementação do projeto, fazendo com que o uso de tabelas de pesquisa de preço, como as 

divulgadas pelo SINAPI sejam necessários, dessa forma, segundo Sawayer e Grogan (2002), a 

facilidade de associar dados de tabelas aos insumos fornecidos pela modelagem tornam o uso 

de programas de planilhas eletrônicas, em específico o Microsoft Excel, como uma forma 

suficiente de elaboração de orçamento. Hoje em dia, no contexto Brasil, existem os softwares 

ORSE e Volare, que ao inserir os insumos já estimam o custo da obra baseado nas tabelas 

SINAPE e TCPO, respectivamente. 

2.8.4  6D – Análise Energética 

A sexta dimensão de fluxo de trabalho está diretamente relacionada a etapa 3D e 

desenvolvimento de projeto, isso porque o fluxo de trabalho está ligado a simulações de 

ambiente a fim de avaliar o impacto que certos fatores do projeto têm para o uso da edificação. 

Os tipos de simulação normalmente são associados ao conforto do usuário e ao 

custo da edificação, podendo ser fator determinande para a implantação de sistemas de 

certificação, como o sistema de certificação ambiental Leadership in Energy and Environmental 

Design - LEED. 

Destacando-se os programas Autodesk Green Building Studio ou Autodesk Formit, 

os principais tipos de simulação utilizados são análise de insolação, combinação de rendimento 

luminotécnico natural/artificial (FIGURA 2.13), análise de ventilação natural e análise eólica, 

análise de reuso de águas cinza, impacto de custo de energia elétrica, entre outras opções. 

Desta forma, o uso de análise energética se torna aliado no momento de desenvolver 

o projeto de forma a impactar o menos possível para o usuário, seja através do consumo 
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energético de sistemas mecânicos e elétricos ou através do conforto que pode-se propiciar ao 

usuário. 

 

FIGURA 2.13: Simulação de luminância através de fator solar e iluminação artificial. Fonte: Autodesk.com 

 

FIGURA 2.14: Simulação de ventilação natural em plugin Flow Design. Fonte: Acervo Pessoal 



  25  

 

2.8.5  7D – Facilidades de uso 

O modelo 7D do BIM prega as facilidades de uso na manutenção predial, isto é, 

através de um software gerenciador, reuni-se toda a documentação do projeto, associando os 

projetos as built, planos de manutenção preventiva ou periódica de equipamentos e instalações, 

lista de fornecedores, entro outros pontos relevantes. 

Para o gerenciamento de facilidades pode-se usar programas como o Ecodomus 

FM, Autodesk Building Ops, Graphisoft ArchiFM ou qualquer um dos inúmeros gerenciadores 

de facilidades que são disponíveis normalmente em nuvem ou para Smartphones. 

Dentre as possíveis aplicações para gerenciadores Facilities Management - FM, de 

acordo com Telcholz (2013): 

 Gerenciamento de projetos as built: isto é, reunir em um só local todos os 

projetos já revidados de acordo com o “como construído”, facilitando o 

acesso em momento oportuno; 

 Gerenciamento de fornecedores: reunir em um rol, todos os fornecedores e 

prestadores de serviço de interesse da edificação, fornecendo além de 

detalhes do fornecedor, possibilidade de vinculação do mesmo a localização 

fornecida pelo Google Maps por exemplo (FIGURA 2.15). 

 Gerenciamento de manutenção: listar em forma de cronograma todas as 

manutenções periódicas e preventivas que o edifício necessita, além de 

associar os equipamentos que necessitam de manutenção corretiva as suas 

respectivas assistências técnicas. (FIGURA 2.16) 
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FIGURA 2.15: Programa exibindo localização de fornecedor em mapa extraído do Google Maps. Fonte: 

ecodomus.com  

 

FIGURA 2.16: Autodesk Building Ops indicando bomba com necessidade de manutenção. Fonte: Autodesk  

Além disso, Eastman et al (2010) cita que programas gerenciadores de FM são 

bases sólidas para programa de manutenção, podendo ser associados aos sistemas de 

automação, detectando falhas e auxiliando na tomada de decisões do gestor. 

 



  27  

 

2.9 O BIM NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Para Eastman et al (2010) as aplicações no campo projeto são diversas e 

fundamentais para a completa aplicação do método BIM em uma edificação, facilitando a 

colaboração entre os participantes, reduzindo a quantidade de divergências entre execução e 

projeto, levando a um processo mais eficiente e confiável na entrega do empreendimento, onde 

há considerável redução de custos e prazo. 

O uso de método BIM em uma edificação pode, de acordo com Eastman et al (2010) 

aumentar o valor da edificação, reduzir a duração do cronograma, obter melhores estimativas 

de custos, garantir conformidades, produzir instalações conforme exigências de mercado e 

otimizar o gerenciamento e a manutenção das instalações: 

O valor da edificação nesse caso, está diretamente ligado ao impacto energético que 

a mesma tem no custo mensal de manutenção. Dessa forma, através do uso das diversas analises 

energéticas consegue-se grande impacto nesse ponto. Através de uso de simulação energética, 

pode-se determinar o consumo de energia elétrica de uma determinada edificação, desenvolver 

o projeto focando a eficiência luminotécnica, diminuindo custos, melhor locar posição de placas 

fotovoltaicas em sistemas de aproveitamento de energia solar ou locar aero geradores eólicos 

em aproveitamento de energia eólica através das simulações ambientais. Pode-se ainda 

determinar o uso e eficiência em sistemas de ar condicionado, entre outros. De acordo com 

Hodges e Elvey (2005) investir em análise energética focando soluções de redução de consumo, 

pode diminuir o consumo energético em torno de 10%, podendo, inclusive em determinados 

projetos, atingir valores consideravelmente maiores. 

A redução na duração do cronograma está ligada diretamente a coordenar e pré-

fabricar o projeto, reduzindo mão de obra no canteiro. No canto de instalações, a pré-fabricação 

está ligada diretamente a quantidade e disponibilidade de insumos aplicados. De acordo com o 

periódico da PINI, Construção Mercado (Ed. 158), a pré-fabricação de kits para instalações 

hidráulicas através de gabaritos reduz entre 30 e 50% do tempo de execução para instalações 

hidráulicas. A título de exemplificação, pode-se por exemplo fornecer o gabarito de furação do 

sistema de esgoto de um determinado trecho da edificação e fabricar o kit que será instalado 

por baixo da laje, dessa forma, em situações onde há replicamento, como em unidades 

habitacionais modelo, há expressivo ganho no cronograma. 
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Quanto a estimar custos, a maior confiabilidade se deve logo no desenvolvimento 

do projeto, de acordo com Barison (2005), há uma necessidade de se parametrizar corretamente 

os projetos, de forma a tornar mais preciso o levantamento de insumos. Observa-se então que a 

proposta de utilizar pré-montagens, principalmente em projetos mecânicos, como sistemas de 

ar condicionado, pressurização ou exaustão, só é bem-sucedida caso ocorra a correta 

parametrização, destacando principalmente para a contabilização dos insumos, curva, junções, 

peças especiais e outros. Só é possível ter um bom orçamento e controle dos seus insumos se 

houver um projeto bem elaborado que defina a necessidade da edificação. 

Garantir a conformidade da edificação está ligado diretamente a capacidade de o 

projeto posto em campo transmitir informações precisas ao executor e ao processo de qualidade 

aplicado. Como no processo BIM as informações são processadas simultaneamente não haverá 

registros ou divergências entre partes do mesmo projeto, isto é, não haverá informações 

divergentes entre plantas, cortes e vistas. 

Referente as expectativas de mercado, pode-se afirmar que utilizar o processo BIM 

cria um processo de qualidade e aprimoramento, visto que o mercado cada dia exige mais a 

aplicação de fontes renováveis ou que impactam menos no custo de manutenção da edificação. 

De acordo com Martins (1999) buscar processos inovadores, funcionais e eficientes é parte do 

escopo e do desenvolvimento de projetos de instalações elétricas. Num conceito mais amplo, 

podemos estender o entendimento a todos os tipos de projeto MEP, buscar processos novos faz-

se necessário e está diretamente ligado a eficiência energética. 

Sobre otimizar o gerenciamento e a manutenção das instalações, podemos citar o 

processo de facility managements, para Teicholz (2013), o processo de FM é um recurso 

indispensável para gerentes de instalações. Teicholz (2013) mostra que os processos atuais de 

planos de manutenção são falhos e muitas vezes não são seguidos à risca por serem de difícil 

acesso. A manutenção das instalações começa com o processo de as built caso a execução tenha 

sido divergente do elaborado em projeto. Após isso, um gerenciador de FM, como o EcoDomus 

FM, reuni a documentação do empreendimento e dá a possibilidade de estender o mesmo ao 

longo do tempo, isto é, explicitar datas de planos de manutenção, colocando em contato o 

gerente de manutenção e o suporte técnico. Segundo Eastman et al (2010), FM também dá a 

possibilidade de conectar pontos de instalações a locadores, utilizando o modelo as-built como 

base de dados para salas espaços e equipamentos.  
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Dessa forma, observa-se que a existem infinitas aplicações no campo de engenharia 

de instalações para o método BIM, onde os impactos no custo, prazo e usabilidade são bastantes 

expressivos.  

2.10 DOCUMENTAÇÃO DE OBRA 

De acordo com o Dicionário Michaelis, documentação é o conjunto de documentos 

destinado a comprovação ou esclarecimento de algo. Dessa forma, podemos definir a 

documentação de obra como qualquer documento que contenham alguma informação relevante 

para o ciclo de vida da edificação. Podendo então citar documentos de posse, contratos, notas 

fiscais de compra, levantamentos, projetos, autos de vistorias, cartas de aceite de 

concessionários, documentação bancário, manuais, entre outros. 

A documentação básica tratada neste, será a de aprovação do projeto legal, seguido 

da emissão do alvará de construção e aprovação de projetos complementares e suas respectivas 

vistorias, com emissão de cartas de aceite, vistoria final para fins de habte-se emissão da carta 

de habite-se, documentação de transição entre construtura e administração condominial e 

Certidão de acervo técnico junto ao CREA, de acordo com a FIGURA 2.17: 

 

 

FIGURA 2.17: Documentação de Obra. Fonte: Acervo Pessoal 
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2.10.1  Aprovação de projeto Arquitetônico 

De acordo com a Cartilha de aprovação de projetos elaborado pela Casa Civil, o 

primeiro passo - considerando que o exista projeto arquitetônico e que o mesmo atenda aos 

parâmetros urbanísticos e edilícios determinados pelo Código de edificções do Distrito Federal, 

Lei n 2.105/98 – é dar entrada junto a Central de Aprovação de Projetos CAP/SEGETH. A 

documentação inicial corresponde ao: 

 Projeto arquitetônico completo; 

 Documento que comprove posse do terreno; 

 Anotação de responsabilidade técnica do autor do projeto arquitetônico; 

 Consulta junto a concessionários, CBMDF, IV COMAR, DETRAN/DER, 

SEDHAB, e outros necessários para o tipo de edificação pretendido quanto 

ao não impedimento da execução da construção por qualquer motivo. 

 Relatório de Impacto de Transito (RIT) para habitações coeltivas com mais 

de 150 unidades habitacionais; 

 Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para habitações coletivas com mais 

de 200 unidades habitacionais. 

Ao ser indicado para um arquiteto analista, serão avaliados os parâmetros 

urbanísticos, edilícios e quanto a acessibilidade, de acordo com as normas, leis e decretos 

vigentes. Caso não seja gerado nenhuma exigência, e o projeto esteja de acordo com os 

parâmetros vigentes, o mesmo é aprovado e o processo encaminhado a Coordenadoria das 

Cidades para o cálculo da Outorga do Direito de Construir ou para a Terracap para o cálculo da 

Outorga onerosa de alteração de uso, conforme o caso. Após quitação da taxa ou processo de 

parcelamento, o processo é encaminhado para a Administração Regional a qual o lote é situado 

e o construtor está apto a solicitar o alvará de construção. 

2.10.2  Solicitação do Alvará de Construção 

Mediante apresentação de requerimento padrão juntamente a Administração 

Reginal da cidade, faz-se a solicitação do Alvará de Construção, documento o qual permite que 

a obra seja iniciada. Para isso, é necessário novamente comprovar posse do terreno, bem como 

a seguinte documentação: 
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 Anotação ou Registro de responsabilidade técnica do (s) executor (es) da 

obra; 

  Atestado de demarcação do lote, requerido juntamente a TERRACAP; 

 Jogo de Projeto de fundações e contenções; 

 Certidão de negativa de Débitos junto a AGEFIS; 

 Comprovante de pagamento da Taxa de execução de obras fornecido pela 

AGEFIS. 

Deverá ainda apresentar no prazo de 60 dias, um jogo de projeto juntamento com ART ou 

RRT de projeto: 

 Projeto Estrutural; 

 Projeto Elétrico; 

 Projeto Hidráulico 

 Projeto Sanitário; 

 Projeto Telefônico; 

 Projeto de Prevenção de incêndio 

 E outros projetos que fizerem parte do escopo da edificação. 

 

O alvará de construção deverá ser expedido caso não haja nenhuma irregularidade 

e o mesmo tem validade de oito anos após a emissão. 

 

2.10.3 Vistoria e Aceite das Concessionárias de Serviços 

Paralelo a aprovação do projeto arquitetônico, os projetos elétricos, hidrosanitários, 

de drenagem de águas pluviais, de telecomunicações e de prevenção e combate a incêncio deve 

ser aprovado pelo órgão competente. Caso haja piscina, ducha, sauna ou qualquer área molhada, 

o mesmo também se faz necessário aprovação junto ao órgão competente. 

Aprovação de projeto Elétrico 

Para o caso de habitação com múltiplas unidades consumidoras, o projeto elétrico 

deverá atender a norma NTD 6.07/CEB e a NBR 5410/2014 - Instalações elétricas de baixa 

tensão, caso o somatório total de todas as unidades consumidoras acrescidos do consumo das 
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áreas comuns e da demanda do condomínio seja maior que 300kVa, a CEB só fará a ligação 

definitiva mediante projeto e execução de subestação interna à edificação e que atenda a NTD 

1.05/CEB. 

Após execução de todo o sistema elétrico e eliminação completa de ligações 

provisórias da rede elétrica é feito a ligação definitiva da rede elétrica pela CEB e emitido a 

carta de aceite para habite-se, tal carta não significa que a obra esteja acabada, apenas que o 

sistema elétrico da obra esteja pronto e funcionando. 

Aprovação de projeto Hidrosanitário 

Para o caso de habitação com múltiplas unidades consumidoras, o projeto 

hidrosanitário deverá atender a Resolução ADASA nº 15, Nota Técnica CAESB Nº 03, a NBR 

5626/98 – Instalação predial de Água Fria e a NBR 8160/99 – Sistemas prediais de esgoto 

sanitário. O sistema de água potável deverá necessariamente contar com reservação inferior e 

superior, com medição principal na entrada, medição individual para piscina – caso exista – e 

medição individual para cada apartamento e área comum, cujo hidrometização pode ser do tipo 

Convencional – apuração feita pela CAESB – ou do tipo Alternativo – apuração feita pela 

CAESB apenas do hidrômetro de entrada e rateio feito pelo condomínio. 

O sistema de esgoto deve utilizar caixas separadoras para óleo (água residuária de 

garagens), gordura e sabão, além de dever apresentar reservatório para armazenamento 

temporário de esgoto, com a finalidade de não sobrecarregar o sistema de coleta de esgoto 

público. 

Os sistemas de abastecimento de piscinas devem ser indiretos e conter válvaulas de 

refluxo. Após a correta execução de todo o sistema hidrosanitário e a ligação definitiva do 

sistema, é emitido a carta de aceite para habite-se, tal carta não significa que a obra esteja 

acabada, apenas que o sistema hidrosanitário da obra esteja pronto e funcionando. O sistema 

pluvial interno à obra é vistoriado pela CAESB, porém o aceite não é escopo da mesma. 

Aprovação de projeto Pluvial 

O projeto pluvial é de apreciação mista entre a CAESB e a NOVACAP, sendo que 

a coleta, armazenamento e recalque até poço de visita localizado na calçada adjacente a 

construção é vistoriado pela CAESB, e a finalização da obra, ligação do poço de visita a rede 

de coleta de água pluvial e recomposição do asfalto tem vistoria feita pela NOVACAP. 



  33  

 

Após a ligação definitiva com a rede pluvial, é emitida carta de aceite pela 

NOVACAP, novamente a carta de aceita não caracteriza que a obra esteja concluída, mas que 

a rede de águas pluviais sim. 

Aprovação de projeto de telecomunicações 

Embora não exista legislação que obrigue o construtor a ter aceite por parte dos 

concessionários de telecomunicações, os mesmos o emitem caso seja solicitado e mediante 

vistoria. Os fornecedores OI e GVT por usarem padrão de cabeamento CTP-APL, pedem 

apenas tubulação compatível com a demanda da entrada ao nível da rua ao Quadro de 

distribuição telefônico, ficando o cabeamento interno por conta do construtor. O Fornecedor 

NET Virtua por usar cabeamento do tipo RG6, solicita o mesmo tipo de entrada anteriormente 

citado ao quadro de distribuição de antena coletiva. 

Aprovação de projeto de prevenção e combate contra incêndio 

O projeto de prevenção e combate contra incêndio é de apreciação do Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal, e ocorre em dois momentos distintos: antes da aprovação 

do projeto arquitetônico, em vistoria prévia, onde é verificado parâmetros relativos a rotas de 

fuga, como dimensões e quantidade de escadas e em aprovação de projeto de prevenção e 

combate a incêndio, onde são verificados os seguintes projetos, com as normas 

regulamentadores, respectivamente: 

 Projeto de Central e distribuição de GLP – NBR 13.523/1997 – Central 

Predial de GLP; 

 Projeto de Sprinklers – NBR 10.897/2004 – Proteção contra incêndio por 

chuveiro automático; 

 Projeto de Hidrantes – NBR 13.714/2000 – Sistema de Hidrantes e de 

mangotinhos para combate a incêndio; 

 Projeto de Rotas de fuga e sinalização – NBR 9077/2001 – Saídas de 

emergência em edifícios e NBR 13.434/2004 – Sinalização de Emergência 

 Projeto de Iluminação de emergência – NBR 10.898/1999 – Sistema de 

iluminação de emergência; 

 Projeto de Sistema de detecção e alarme de incendio – NBR 17.240/2010 

Sistema de detecção e alarme de incêndio. 

 Projeto de Pressurização de escada de incêndios – NBR 14.880/2002 – 
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Saídas de emergência em edifícios – Escadas de segurança – Controle de 

fumaça por pressurização 

Após aprovação do todos os projetos, os mesmos serão carimbados e deverão fazer 

parte constituinte do processo administrativo de emissão de habite-se em momento oportuno, 

também é emitido carta de aceite e respectiva publicação no Diário Oficial do Distrito Federal 

– DODF após vistoria e constatação de conformidade de todos os itens de segurança quanto a 

prevenção de incêndio. 

Aprovação de projeto de áreas molhadas 

A aprovação de projeto de áreas molhadas de uso comum se dá por meio da 

ANVISA, sobretudo no caso de piscinas, por meio da NBR 9.818/1987 – Projeto e execução 

de piscinas, no qual ela irá avaliar as áreas molhadas, as áreas circundantes e a casa de máquina 

das mesmas. Neste caso em específico não há carta de aceite, porém, o projeto carimbado e 

assinado pela ANVISA deverá ser juntado ao processo. 

2.10.4  RVH – Relatório de Vistoria para Habite-se 

Após conclusão total da obra, vistoria de todas as concessionárias e de posse de 

todas as cartas de aceite, é dado entrada em toda a documentação possuída juntamente com a 

Guia de Fiscalização de Obras assinada pelas fiscalizações de rotina da AGEFIS, comprovante 

de quitação de todas as taxas de execução de obra – renovadas anualmente – e nada consta 

junsto a AGEFIS, com toda a documentação juntada ao processo, o representante da 

Administração Regional comunica à AGEFIS o estado de conclusão da obra, a qual de acordo 

com a Instrução Normativa nº 55/2012 irá fazer a vistoria de conclusão de obra e preencher o 

Relatório de Vistoria de Habite-Se, documento no qual é constatado que a obra está concluída 

e encontra-se em condições de ser habitada. 

Nessa vistoria final é verificado se a obra foi executada de acordo com as dimensões 

e especificações básicas definidas no Projeto Legal – Projeto arquitetônico, se todos os 

acabamentos estão instalados, verifica novamente todas as questões sobre acessibilidade, 

verifica se foi retirado todo o entulho, instalações provisórias, stand de vendas, enfim, todas as 

questões que podem por em xeque as questões habitacionais da edificação. 

Caso não seja avaliada nenhuma pendência, o Relatório de Vistoria para Habite-se 

- RVH é preenchido sem pendências, é verificado o check list final e caso não haja nenhum 
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problema com a documentação, pode ser solicitado a emissão da carta de Habite-se. 

2.10.5 Emissão da Carta de Habite-se 

Após emissão do RVH sem pendências é conferido toda a documentação que consta 

no processo, sendo ela: 

 Requerimento padrão: retirado na própria administração, solicitando a 

emissão da carta de Habite-se; 

 Título de Propriedade do Imóvel: Consta de última alteração de contrato 

social ou documentos pessoais do títulos e certidão de ônus real emitida por 

cartório de imóveis do Distrito Federal com validade de 30 dias; 

 Jogo de Projeto Arquitetônico Aprovado com Carimbo da CAP/SEGETH; 

 ART/RRT de Autoria de projeto arquitetônico; 

 Alvará de Construção; 

 Comprovante de pagamento de todas as taxas de execução de obra emitidas 

pela AGEFIS no período de execução da obra; 

 Certidão Negativa de débitos junto a AGEFIS; 

 ART/RRT de responsabilidade técnica pela execução da obra civil; 

 ART/RRT de responsabilidade técnica pela execução de instalações 

prediais; 

 Guia de controle de Fiscalização de Obras preenchida pela AGEFIS – o 

documento permanece na obra e é entregue na administração após emissão 

do RVH sem pendências; 

 Comprovante de demarcação do lote/Laudo Topográfico emitido pela 

Terracap e pelo setor de Topografia da Administração Regional; 

 Termo de desocupação de área pública, caso necessário; 

 Jogo de Projeto de Projeto de prevenção e combate contra incêndio 

aprovado e carimbado pelo CBMDF; 

 ART/RRT de autoria de Projeto de prevenção e combate contra incêndio; 

 Declaração de Aceite do CBMDF; 

 Jogo de Projeto Hidrossanitário e Pluvial; 

 ART/RRT de autoria de Projeto Hidrossanitário e Pluvial; 

 Declaração de Aceite da CAESB; 
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 Declaração de Aceita da NOVACAP; 

 Jogo de projeto de instalações complementares (telefonia, antena coletiva, 

CFTV, automação, etc.); 

 ART/RRT de autoria de projeto de instalações complementares; 

 Jogo de projeto de fundação; 

 ART/RRT de autoria de projeto de fundação; 

 Jogo de projeto estrutural; 

 ART/RRT de autoria de projeto estrutural; 

 Relatório de Impacto de Transito aprovado pelo DETRAN/DER para obras 

com mais de 150 habitações individuais; 

 Memorial de Cálculo e comprovante de pagamento de ODIR ou ONALT; 

 Para obra acima de 1.000 m², fotografia de obra de arte instalado na obra e 

nota fiscal/recibo de venda fornecido pelo artista plástico, cópia da 

habilitação de artista plástico fornecido pela Secretaria de Cultura/DF. 

 Relatório de Vistoria de Habite-se – RVH expedido pela AGEFIS não 

constando pendências. 

 

Em casos específicos podem ser solicitados documentos adicionais de acordo com 

a análise do administrador. Caso não seja necessário, é assinado a carta de habite-se pelo 

Administrador Regional, documento o qual comprova que a obra foi concluída e que pode ser 

habitada. 

Após a emissão da carta de habite-se, são feitos tramites em cartório para a 

averbação da mesma, liberação da parcela final do financiamento, visto que o banco financiador 

só libera até 95% do valor financiado, sendo os 5% restantes somente após a averbação, retirada 

de CND junto a RFB, entre outros trâmites que fogem ao escopo da engenharia. 

2.10.6 Comissão de recebimento e entrega de chaves aos moradores. 

Após emissão da carta de habite-se é formado a comissão de recebimento das áreas 

comuns, cuja finalidade é verificar, apontar falhas e receber, em nome de todos os compradores, 

as áreas comuns, a essa comissão deverá ser entregue todos os projetos básicos da edificação 

as built, juntamente com os manuais dos equipamentos instalados e o anual do Síndico – que 
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descreve todos os itens, revestimentos, acessórios e outros presentes no condomínio e nas 

unidades individuais, descreve as garantias, manutenções preventivas, o funcionamento dos 

quadro elétricos, esquemas elétricos, entre outros. 

Aos moradores, junto das chaves deverá ser entregue projetos básicos as built da 

unidade individual, manual dos equipamentos instalados na unidade e o Manual do Usuário, 

que de forma semelhante ao manual do Síndico, descreve todos os itens acabamentos e 

acessórios presentes na unidade. 

2.10.7 CAT – Certidão de acervo técnico 

Após a execução da obra, de acordo com o art. 49 da resolução nº 1.025/2009, do 

CONFEA, os profissionais responsáveis técnicos pela obra, poderão emitir uma certidão que 

será agregada as ARTs da obra, contendo especificações e quantitativos detalhados de todos os 

sistemas, equipamentos e outros que o profissional ache conveniente serem descritos, visto que 

a ART apresenta apenas descrição genérica das atividades. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia baseia-se no acompanhamento de um estudo de caso da 

documentação de uma obra, referente a aprovação dos projetos junto aos concessionários, 

vistorias realizadas, levantamentos de quantitativos feitos pela obra, acompanhamento do 

processo da emissão da carta de habite-se na Administração Regional de Águas Claras e entrega 

da documentação na transição da obra entre a Incorporadora e a Administração do condomínio, 

juntamente com o processo de as built. Todos esses processos foram feitos em platadorma CAD 

e será avaliado, caso houvessem sido desenvolvidos em BIM, a viabilidade da implantação do 

mesmo e os benefícios que o mesmo trariam, seja em ganho de tempo, redução de custo ou 

outros. 

3.1 ESTUDO DE CASO – HISTÓRICO DA OBRA 

O presente projeto toma como base para desenvolvimento um empreendimento 

iniciado em 2011, o qual foi executado a escavação, fundação e estrutura até a 7º laje, sendo 

paralisado e retomado pela incorporadora que assumiu a obra até a sua conclusão no inicia de 

2014. 

A documentação da obra foi herdada e juntado ao processo havia apenas a 

aprovação inicial do projeto legal e a aprovação de áreas molhadas comuns – piscina e sauna – 

junto a ANVISA, bem como as consultas prévias junto as concessionárias para saber se não há 

impedimento da realização da obra: 

 Consulta prévia junto ao CBMDF quanto a rotas de fuga; 

 Consulta prévia junto ao VI COMAR quanto à não interferência do cone de 

aproximação de aeronaves; 

 Consulta prévia junto à CEB, CAESB, OI, NET quanto a não existência de 

tubulações e instalações internas a projeção do lote. 

O projeto arquitetônico legal já integrava o processo de emissão de carta de habite-

se e contava com revisão número 03, ao passo que a base matricial fornecida aos projetistas 

contava com revisão número 01 e já havia sido dada entrada junto aos concessionários para as 

respectivas aprovações de projeto, sendo que o projeto de prevenção e combate contra incêndio 

já havia sido aprovado para execução junto ao CBMDF. 

Portanto toda o restante da documentação de obra foi providenciado pelo corpo 
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técnico da incorporadora no período de execução da obra, que se extendeu do inicio de 2014 

até a metade de 2016. 

Abaixo segue a ficha técnica da obra (FIGURA 3.1), fornecida pela incorporadora 

que a gerenciou, trata-se de edifício residencial localizado em um terreno com 1.500m², 

possuindo 62 unidades autônomas divididas em torre única, o mesmo é composto por: 

 

 2º Subsolo: Composto por dois níveis, temos acesso ao reservatório inferior de água 

potável, reservatórios de águas pluviais e águas servidas, contando ainda com suas 

respectivas casas de bombas, Hall social de elevadores e vagas de garagem de 

numeração 99 a 143.  

 1º Subsolo: Composto por dois níveis, temos acesso ao Hall Social de elevadores e 

vagas de garagem de numeração 43 a 98  

 Térreo: Também composto por dois níveis, é nele que encontramos a entrada Social 

do edifício com guarita e acesso de veículos, via portão lateral, encontramos também 

Hall Social de Elevadores, dependências de funcionários, bicicletário, cômodo da 

CEB, depósitos e Sala do grupo gerador, encontram-se também vagas de garagem de 

numeração 01 a 42.  

 PUC – Pavimento de uso comum: pavimento dedicado as áreas comuns e de lazer do 

edifício, nele podemos encontrar o Espaço Gourmet, Salão de Eventos com copa, 

Churrasqueira e Pizza Point, Quadra de Squash, Brinquedoteca e Playground, Salão de 

Jogos e Espaço Fitness, acesso ao deck elevado, piscinas adulto e infantil e sauna, 

além de conter cinco sanitários, sendo eles dois masculinos, dois femininos e um para 

uso de PNE, totalmente acessível. Nesse pavimento encontram-se ainda Sala de 

pressurização e casa de bombas da piscina e sauna.  

 Pavimentos Tipo: é composto por Hall social de elevadores, o qual dispõe de shafts 

técnicos (elétrico, telefônico, antena, interfone, hidrante, hidrômetros e medidores de 

gás), acesso a lixeira e caixa de escada de emergência, além de contar com o acesso a 

quatro apartamentos por andar. Os apartamentos são compostos de: sala, varanda, 

lavabo, três ou quarto quartos, sendo todos suítes ou semi suítes, cozinha e 

dependência completa de empregados com banheiro individual.  

 Cobertura: é composto por Hall social de elevadores, o qual dispõe de shafts técnicos 

(elétrico, telefônico, antena, interfone, hidrante, hidrômetros e medidores de gás), 
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acesso a lixeira e caixa de escada de emergência, além de contar com o acesso a dois 

apartamentos por andar. Os apartamentos são compostos de: sala, varanda, lavabo, 

quarto quartos, sendo todos suítes, cozinha e dependência completa de empregados 

com banheiro individual. Na área externa das unidades temos deck com piscina, 

lavabo, sauna, casa de máquinas para sauna e adega.  

 Ático: pavimento técnico composto por casa de bombas do sistema de hidrantes e casa 

de máquina dos elevadores, além de caixa d’água superior. 

 
FIGURA 3.1: Edifício do estudo de caso. Fonte: Acervo Pessoal  
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

Durante a avaliação do estudo de caso, foram observados diversos casos de 

problemas gerados na documentação da obra que geraram entraves graves quando da aprovação 

junto aos concessionários e caso os projetos houvessem sido desenvolvidos por meio de 

metodologia BIM, o processo de aprovação seria facilitado, evitando vários transtornos que 

ocasionalmente foram gerados. 

Referente ao planejamento e ao orçamento, a estratégia de desenvolver a maquete 

eletrônica geraria uma documentação mais condizente com o estado real da obra na etapa 

desejada, principalmente da apresentação do percentual executado perante a diretoria e ao 

banco. As simulações não impactariam diretamente na documentação para aprovação, mas 

garantiriam o conforto dos moradores nos casos citados, ao passo que a transição da construtora 

para a administração do condomínio se daria de forma menos conturbada caso houvesse a 

correta instrução e fornecimento de ferramentas adequadas quanto a execução de manutenção 

preventiva. 

Foram listados abaixo, separados pelos tópicos, as questões ligadas a cada etapa da 

metodologia BIM, as tentativas executadas de acordo com a tecnologia disponível, os resultados 

obtidos e os resultados palatáveis caso a metodologia BIM housesse sido empregada. 

4.1 QUESTÕES DE COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO 

O primeiro ponto a se citar é que houve uma tentativa grosseira de compatibilização 

de projeto, sobrepondo os arquivos digitais uns sobre os outros (FIGURAS 4.1 e 4.2). 
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FIGURA 4.1: Sobreposição de projetos arquitetônicos, estrutural e elétrico do 2ºSS. Fonte: Acervo Pessoal  

 

FIGURA 4.2: Sobreposição de projetos arquitetônicos, estrutural e hidrosanitário do 2ºSS. Fonte: Acervo 

Pessoal  

É nítido que tal tentativa não é capaz de trazer os resultados esperados, visto que o 

resultado apresentado é ilegível, além disso, alguns pontos notáveis de discrepância entre os 

diversos projetos não são comunicados a todos os projetistas, e as bases não eram atualizadas, 

visto que alguma alteração proposta em determinada disciplina não repercutia necessariamente 

em alterações significativas em outra disciplina, porém acaba por gerar uma documentação 

confusa. 

Perante o RVH, erros de dimensões são toleráveis até 5%, conforme legislação da 

AGEFIS, porém devido a não comunicação entre os projetistas e ao formato dos subsolos serem 
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divididos em 2 subníveis cada (FIGURA 4.3), o cômodo “CEB”, o qual delimitava a diferença 

entre os subníveis, teve o seu comprimento diminuído em 74,5cm (observe a marcação do pilar 

PT118 e do trecho de cortina a(20/571) na FIGURA 4.4) , sendo apontado pela AGEFIS no 

RVH como desvio grave de dimensões, causando transtornos quanto a emissão da carta de 

habite-se. Nesse caso, foi viável a alteração manuscrita no projeto legal mediante autorização 

do arquiteto da administração, por haver pé-direito suficiente para o cômodo possuir dois níveis 

e uma escada tipo marinheiro fazendo a transição entre os mesmos. 

 

FIGURA 4.3: representação esquemática dos subníveis dos subsolos e térreo. Fonte: Acervo Pessoal  

 

 

FIGURA 4.4: Discrepancia no cômodo “CEB” entre projeto de forma e projeto legal. Fonte: Acervo Pessoal 

O fato de não se considerar as medidas corretas dos objetos no projeto também 

trouxe grandes prejuízos a execução da obra, visto que, durante a execução da casa de máquinas 

da piscina, o projeto, executado em plataforma CAD, utilizou de blocos padrão para designar o 

maquinário de bombas e filtros, (FIGURA 4.5), apresentando os filtros 55cm e 44cm de 

diâmetro, porém o filtro utililizado (Sodramar FVP-120) apresenta 120cm de diâmetro, dessa 

forma, as bombas precisaram ser instaladas em suportes na parede, devidamente alcochoados 
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com neopreme para evitar vibrações excessivas e quedas. Pelo fato de as bombas estarem 

localizadas em nível maior que o determinado anteriormente, as bombas não trabalhariam mais 

em situação afogada (quando a bomba se situa abaixo do nível de água da pisicina), 

demandando que seja reprojetado toda a tubulação da piscina, incluído válvulas de refluxo e 

válvulas especificas para retirada de ar da tubulação, sendo executado em desacordo com o 

projeto aprovado pela ANVISA, podendo inclusive, ocorrer sua interdição em vistoria futura. 

 

FIGURA 4.5: Casa de bombas da piscina do pavimento de uso comum. Fonte: Acervo Pessoal 

Ainda referente a não atualização das matrizes por parte dos projetistas, um erro 

gravíssimo acometido foi na locação da Central de GLP, por não atualizar os demais projetistas 

quando da atualização do projeto, a revisão inicial do projeto arquitetônico previa Central de 

GLP em gradil situado na frente do prédio, e dessa forma foi dimensionado para o projeto de 

aprovação junto ao CBMDF, porém ao ser aprovado, o projeto legal estava na revisão nº 03 e 

a Central de GLP estava locada em ponto distinto do processo de aprovação junto ao CBMDF 

(FIGURA 4.6), dessa forma, foi executado primeiramente a Central de GLP necessário para a 

aprovação da vistoria junto ao Corpo de Bombeiros, e quando da vistoria para o RVH, o fiscal 

fez constar a não execução conforme projeto legal aprovado, sendo então executado nova 

central de GLP apenas com fins estéticos para a aprovação do RVH, traduzindo em um custo 

desnecessário. 
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FIGURA 4.6: Discrepancia de central GLP entre projeto de Gás e Projeto Legal. Fonte: Acervo Pessoal 

Por fim, outra discrepância grave que precisou levar a aprovação por duas vezes do 

projeto elétrico é referente ao gerador para suprir energia em caso de falha por parte da 

concessionária. 

Por não haver diálogo entre os projetistas e os projetos não serem “linkados” uns 

cons os outros, não houve comunicação ao arquiteto responsável pelo projeto legal a 

necessidade e a locação do gerador a diesel, item presente no memorial de incorporação, sendo 

necessário então que fosse elaborado novo projeto elétrico, com custos, no qual não constasse 

o grupo gerador, quadro de transferência automática - QTA e as eletrocalhas que fazem a 

ligação do quadro de energia padrão da CEB ao gerador, aprovado novamente junta a CEB e 

emitido carta de aceite – pois o projeto onde havia o grupo gerador já havia sido aprovado – 

logo após a emissão do RVH pela AGEFIS, foi novamente aprovado projeto junto a CEB 

constando grupo gerador e posteriormente feito sua instalação e start-up. 
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FIGURA 4.7: Discrepancia de grupo gerador entre projeto elétrico e Projeto Legal. Fonte: Acervo Pessoal 

4.2 QUESTÕES DE PLANEJAMENTO 

O planejamento da referida obra era feito em reuniões semanais entre engenharia e 

gerência e mensal entre engenharia, gerência e diretoria, onde era avaliado o andamento 

momentâneo da obra, feito um balanço dos serviços executados desde a última reunião e uma 

projeção dos serviços, explicitando os motivos dos atrasos. 

O principal ponto onde o planejamento em 4D seria interessante seria na 

visualização dos serviços efetuados, principalmente quando se tratava da execução das fachadas 

e esquadrias, onde os relatórios apresentados eram em formas de croquis (FIGURA 4.8), de 

forma que a apresentação visual em simulação de software como o possibilitado pelo 

Navisworks se tornaria mais interessante, tanto para acompanhar a execução da obra quanto 

para o acompanhamento de peças móveis que eram utilizados, como guinchos tipo velox, 

balancins, andaimes, etc. 
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FIGURA 4.8: Croqui de Fachada principal com andamento de execução de esquadrias e pele de vidro. 

Fonte: Acervo Pessoal 

Porém para ser possível esse tipo de planejamento, em Navisworks ou Synchro 4D 

deveria também ser implantado o planejamento em em Microsoft Project ou semelhante, que 

trabalhe com gráfico de Grant e porcentagem de execução até a data de análise, na época, a 

análise do planejamento de obra era feito de maneira empírica, muitas vezes os serviços se 

sobrepunham de forma que uma frente de serviço impedia a outra e o planejamento era feito de 

forma arcaica usando planilhas eletrônicas (FIGURAS 4.9 e 4.10). 
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FIGURA 4.9: Planejamento para área da piscina. Fonte: Acervo Pessoal 

 

FIGURA 4.10: Planejamento para Hall social do Térreo. Fonte: Acervo Pessoal 

Importante observar que muitas vezes a planilha não era preenchida, por 

precisarmos esperar respostas do engenheiro/técnico responsável pelo setor e muitas vezes o 

mesmo não se encontrava na obra, situação que não ocorreria com o acompanhamento 4D ou 

ao menos com o uso de ferramenta adequada de gestão de obras; 

4.3 QUESTÕES DE ORÇAMENTO E CUSTO 

Referente as questões de custo e orçamento, o primeiro fato observado é que a 

própria planilha de medição de banco era de caráter incompleto visto que vários pontos do 

orçamento eram tópicos incompletos e com valores estimados e em verbas, especialmente para 

pontos de instalação (FIGURAS 4.11, 4.12 e 4.13) 
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FIGURA 4.11: Tabela da planilha do plano empresarial referente aos itens de instalações elétricas. Fonte: 

Acervo Pessoal 

 

 

FIGURA 4.12: Tabela da planilha do plano empresarial referente aos itens enfiação e apatelhos elétricos. 

Fonte: Acervo Pessoal 
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FIGURA 4.13: Tabela da planilha do plano empresarial referente aos itens de instalações hidráulicas. Fonte: 

Acervo Pessoal 

Observa-se que a implementação de projetos como formato de maquete eletrônica 

com desenvolvimento das etapas de instalação permitiria que os valores apresentados no plano 

empresarial fossem correspondentes ao real, e não estimativas, o que pode acarretar em duas 

situações diametralmente opostas e igualmente catastróficas: no primeiro caso, o financiamento 

bancário pode ser majorado, ocasionando acumulo desnecessário de capital, o qual é financiado 

a taxa de juros, causando uma perda desnecessária de capital. O segunda caso é as expectativas 

minorarem o capital necessário, dessa forma, o valor financiado não se mostra suficiente para 

a correta conclusão do empreendimento, devendo então o incorporador prover outras formas de 

captação de recursos, o que pode comprometer os prazos de execução da obra. 

Observa-se também a ausência no plano empresarial de itens que constam no 

projeto e que tem valor substancial, como aquecedores a gás para sistema de água a quente para 

as unidades autonomas, que representam cerca de 8% do capital referente aos sistemas 

hidráulicos e nãos constam na planilha, conforme ordem de compra. (FIGURA 4.14)  

 

FIGURA 4.14: Ordem de compra referente aos aquecedores a gás. Fonte: Acervo Pessoal 
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Outro ponto referente a gestão de orçamentos e custos se mostra quando do 

levantamento dos pisos utilizados internamento nas unidades autônomas, pois os mesmos, por 

questões de custos eram comprados diretamente do fornecedor, e por erro de levantamento, e 

confusão gerada com as escalas trabalhas no model space do CAD, foram comprados em 

quantidade insuficiente, causando transtornos quanto ao prazos da obra e quanto a negociação 

de preços, ainda que comparado ao montante total da obra, o valor total seja irrisório. Os 

maiores transtornos foram quantos aos prazos, visto que o material vinha de Curitiba/PR e 

demorava cerca de 30 dias para estar na obra. As ordens de compra abaixo mostram que a 

quantidade demandada, superior a 10%, não era irrisória e foi responsável pelo atraso de 

aproximadamente 5 unidades e dos arremates (FIGURAS 4.15 e 4.16), é possível observar 

ainda que o erro só foi observado aproximadamente 5 meses após a primeira compra.  

 

FIGURA 4.15: Ordem de compra referente a primeira compra de piso para ambientes internos. Fonte: 

Acervo Pessoal 

 

FIGURA 4.16: Ordem de compra referente a segunda compra de piso para ambientes internos. Fonte: 

Acervo Pessoal 

 

Por fim, por determinação da gerência de obra, todos os levantamentos precisaram 

ser refeitos para a elaboração do CAT junto ao CREA, tal demanda poderia ter sido facilmente 

polpada caso o projeto fosse desenvolvido em maquete eletrônica desde o começo e tivesse sido 

alimentado com todas as informações pertinentes corretamente.  

4.4 QUESTÕES DE SIMULAÇÃO 

As análises energéticas não fazem parte especificamente da documentação para 

aprovação de projeto junto as Administrações Regionais ou a Secretaria de Estado de Gestão 

do Território e Habitação/SEGETH, porém podem fazer parte da documentação executiva da 

obra, visando o bem-estar dos usuários e a vida útil da edificação como um todo. 
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Porém se torna inviável fazer análise de iluminação e sombreamento, visto que tal 

situação depende da disposição dos móveis e tipo de fonte luminosa e isso depende dos usuários 

de casa unidade autônoma. 

De maneira geral, houve preocupação em desenvolver um projeto de acústica que 

foi utilizado para isolamento das piscinas situadas no 16º pavimento, conforme FIGURA 4.17, 

porém não foi feito simulação virtual para saber se o mesmo se adequaria a situação, ainda de 

acordo com o fabricante do material, não havia indicação ou contraindicação do uso nessa 

situação por não ter feito nenhum experimento ou simulação em tais condições. Tal simulação 

poderia ser feita com o Autodesk Green Building Studio, para exemplificar. 

 

FIGURA 4.17: Detalhe de piso com isolamento acústico de piscinas. Fonte: Acervo Pessoal 

 

Outra simulação que deveria ter sido feito, se refere ao teste de luminância dos halls 

dos pavimentos tipos, pois apesar de haver um projeto luminotécnico, conforme FIGURA 4.18, 

foi optado pela gerência de instalações que as lâmpadas halôgenas seriam substituídos por 

módulos de LED, com a finalidade de gerar economia de energia. Porém sem o correto 

dimensionamento e a correta simulação, as zonas extremas dos corredores, iluminadas pelos 

spots de LED ficaram em penumbra, situação que poderia ter sido contornado fazendo a correta 

simulação da iluminação do ambiente. 
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FIGURA 4.18: Projeto luminotécnico dos Halls dos pavimentos tipo. Fonte: Acervo Pessoal 

 

Por fim, talvez a análise mais interessante seja a simulação do fluxo de ar devido 

ao ar condicionado no cômodo da sala, pelo formato peculiar em “L”. Para cálculo de acordo 

com a área da sala e os prováveis equipamentos e número de pessoas no ambiente, de acordo 

com a NBR 6401, seria necessária uma unidade com potência de 18.000 BTU’s, porém devido 

ao formato da sala, é possível observar a formação de uma massa de ar frio em uma região da 

sala e o resfriamento irregular na outra região, conforme FIGURA 4.19. Devido ao degradê, 

observa-se diferença próxima a 2,5ºC entre a saída de ar (zonas em tons roxos) e as zonas mais 

distantes e próximas da porta de vidro PAC5 (zona em tons rosas). 

 

FIGURA 4.19: Simulação de dispersão de ar para sala de apartamento. Fonte: Acervo Pessoal 
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4.5 QUESTÕES DE FACILITIES MANAGEMENT 

Referente a documentação expedida após a carta de habite-se da obra, podemos 

citar o manual do usuário com seus anexos, manual do síndico com seus anexos, projetos as 

built e livro ata para anotações de manutenções periódicas de caráter preventivo e aquelas de 

caráter corretivo, bem como toda e qualquer obra ou alteração que a edificação tenha sofrido. 

Por opção da construtora da obra, foram contratadas duas equipes em separados, 

uma responsável por fazer todas as alterações de projetos e entregar à administração do 

condomínio os mesmos atualizados conforme construídos (as built) e outra por coletar as notas 

fiscais e fazer investigações de campo a fim de elaborar os manuais do usuário e do síndico. 

Considerando que o processo de as built de uma obra deveria ter sido feito através 

da retroalimentação imediata da obra ao projetista ou equipe responsável, é inviável afirmar 

que o projeto apresentado seja realmente fiel ao executado, por terem sido baseados em 

memórias de funcionários que muitas vezes não participaram diretamente do processo, por 

serem processos executados há um longo período de tempo ou por serem trechos de tubulações 

ou eletrodutos que estão sobre forros de gesso ou dentro de shafts. 

Todo o as built da obra desenvolvido e entregue em plataforma CAD, não 

compatibilizado, não incluindo detalhamentos executivos, cabendo as especificações 

executivas de revestimentos e peças específicas de acabamento a mera menção no Manual do 

usuário/síndico, conforme exemplificado em trecho extraído do manual presente na FIGURA 

4.20, onde se mostra de difícil diferenciação ambientes com mais de um tipo de especificação, 

como os itens de iluminação no caso, situação que seria facilmente contornada caso a 

apresentação do as built  houvesse sido feita em forma de maquete eletrônica. 
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FIGURA 4.20: Referências de acabamentos para salão de eventos de acordo com Manual. Fonte: Acervo 

Pessoal 

Referente a manutenção e garantia da edificação, foi fornecido por parte da 

construtora apenas o manual do síndico contendo os prazos de manutenção periódica e tópicos 

para perda da garantia, sendo estes de acordo com o Código de Defesa do Consumidor – CDC, 

NBR 5674/2012 – Manutenção de Edificações – Procedimentos, NBR 15.575 – Edificações 

Habitacionais – Desempenho – Partes 1 a 6, e Guia Nacional para a Elaboração de manual de 

uso, operação e manutenção de edificação publicado pela CBIC. O manual conta com 

aproximadamente 130 páginas e apesar da densa instrução sobre os prazos de garantia e os 

procedimentos e períodos de manutenção, em nenhum momento foi oferecido por parte da 

construtora algum instrumento de facilities management que alertasse o encarregado de 

manutenção de condomínio quando da necessidade de manutenção de algum sistema ou 

equipamento. 

A implementação de metodologia BIM nas fases de execução dessa obra seria 

extremamente benéfica, pois traria economia ao implementar-se o processo de retroalimentação 

para elaboração do as built, evitando a implementação de dois contratos, cujos valores somaram 

montantes de aproximadamente 35 mil reais. 
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Ainda nessa etapa, a implementação de metodologia BIM, com programas como o 

Autodesk Building Ops não seria oneroso, visto que a licença do programa é gratuita e havia 

no corpo técnico da construtora pessoa capacitada para programar, operar e explicar ao 

encarregado de manutenção da administração do condomínio o seu uso evitaria atritos 

desnecessários entre a administração do condomínio e a construtora, tanto na transição da obra 

da construtora para a administração do condomínio, como no período de vigência da garantia. 

O conjunto de as built completo executado em Autodesk Revit (maquete virtual) e 

os prazos de manutenção poderiam ser todos importados para o Autodesk Building Ops, 

plataforma Mobile da Autodesk voltada para manutenção, dessa forma o programa avisaria a 

data, horário, local e responsável pela manutenção de determinado objeto ou sistema, ainda no 

Building Ops, qualquer informação referente a itens de acabamento como pisos, cerâmicas ou 

metais, poderiam ser facilmente obtidas simplesmente selecionando a peça. 
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5 CONCLUSÕES 

A proposta principal do trabalho foi atingida quandono estudo de caso mostrou que 

caso o projeto fosse desenvolvido utilizando metologia BIM, boa parte das dificuldades 

relacionadas com a compatibilização sequer existiriam. Algumas questões que atrapalharam na 

obtenção da carta de habite-se, prejudicando os prazos propostos seriam sanadas de pronto. 

É notável também que tal esforço só funcionaria caso houvesse interação entre 

todos os projetistas, e todos trabalhassem em nuvem, e na mesma plataforma, ou exportando o 

arquivo .IFC caso trabalhassem em plataformas distintas. Observa-se que muitos detalhes do 

projeto executivo, sobretudo da decoração e do enxoval entregue ao condomínio foram de 

difícil execução pois esses arquivos eram do tipo printable only por terem sido desenvolvidos 

numa plataforma completamente alheia as utilizadas tanto pela obra quanto pelos outros 

projetistas. Questões essas que seriam facilmente sanadas caso o projeto fosse desenvolvido em 

formato de maquete virtual. Ainda no que tange a elaboração da documentação, o ganho com 

prazo seria alto, pois perdeu-se muito tempo com questões de dimensões de cômodos, cômodos 

existentes em uma disciplina e inexistente em outra, além de locação de intes substâncias, como 

o caso do grupo gerador e da central de gás. 

Ainda se tratando de maquete virtual, observa-se que a rápida visualização da obra 

desejada pela gerência teria melhores resultados caso a representação fosse desse tipo, não em 

croquis montados em papel, conforme exemplificado. 

 Referente aos custos a implementação em metologia BIM se justificaria, visto que 

os erros cometidos com levantamentos causaram transtornos tanto quanto a falta de material 

numa etapa crucial, tanto como o excesso de material comprado por erros de levantamentos.  

O processo de facilities management e as built se justificariam pelo fato de haver 

no corpo técnico pessoal capacitado ou com intenção de capacitação e haver tempo hábil para 

isso, visto que o custo com a elaboração do as built dos projetos e dos manuais foi alto por ter 

sido delegado para o último instante, demonstrando falta de planejamento. É importante mostrar 

que o ciclo de vida da edificação se prolonga com o correto plano de manutenção preventiva, o 

que se torna muito mais prático se aliado com um gerenciador, como exposto. 

Porém os custos poderiam ter sido muito maiores do que foram caso os problemas 

com a elaboração dos projetos e os problemas de compatibilização não pudessem ser sanados, 

visto que isso exigiria que ao menos parte dos projetos possem reaprovados, o que levaria 
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tempo, atrasaria o prazo de execução da obra e poderia, inclusive, causar transtornos judiciais 

a construtora. 

Foi possível então elaborar a tabela abaixo, de forma a relacionar as metodologias 

CAD e BIM: 

BIM CAD 

Projetos linkados, trabalhando todos com a 

última revisão de todas as disiciplinas; 

Projetos dependem da comunicação direta 

entre os projetistas para estarem sempre 

atualizados; 

Conflitos entre as disciplinas são resolvidos 

na etapa de projeto; 

Conflito entre as disciplinas são descobertos 

e resolvidos na execução; 

Logística de canteiro simulada via software; Logística de canteiro eecutada e planejada 

pro métodos empíricos 

Visualização de etapas concluídas através de 

maquete virtual; 

Visualização de etapas concluídas através de 

croquis e estmativas; 

Quantitativos extraídos diretamente da 

maquete virtual; 

Quantitativos extraídos através de 

levantamentos manuais a partir dos projetos; 

Simulações de impacto energético, 

ventilação, insolação e outras feita por 

software específico; 

Simulações de impacto energético, 

ventilação, insolação e outras feita por 

software e processos genérico; 

Gerenciamento de especificações de objetos 

a partir de plataformas mobile; 

Gerenciamento de especificações objetos a 

partir de documentação impressa; 

Lista de fornecedores ligadas ao produto 

fornecido em plataforma digital, juntamente 

com as especificações do mesmo; 

Lista de fornecedores em documentação 

impressa, separado das especificações dos 

produtos; 

Cronograma de manutenção detalhado e com 

avisos de local, tipo de manutenção e 

executor; 

Cronograma de manutenção genérico, em 

material impresso, sem avisos e apenas 

pontual. 

 

 



  59  

 

Por fim, para trabalhos posteriores, faço a indicação do aprofundamento em cada 

uma das etapas da metodologia BIM, poi é observado uma tendência mercadológica de cada 

vez mais, sobretudo em projetos e obras legislados sob o regime de licitação pública, que se 

exija cada vez mais do profissional o uso de ferramentas novas no mercado de trabalho.  
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