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RESUMO 
 
 

ALBUQUERQUE, F. S. C.; Roteiro para desenvolvimento de modelo 
tridimensional, cronograma e orçamento de um projeto residencial em 
plataforma BIM 115 f. Monografia. Especialização em Gerenciamento de Obras - 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
  
 

Este trabalho tem por objetivo a aplicação prática dos roteiros apresentados em 

outras três monografias sobre Gerenciamento de Escopo de Projeto utilizando a 

plataforma BIM, a aplicação da modelagem BIM 5D desenvolvimento de orçamento 

de custos via BIM 5D integrado com a elaboração de projetos e cronograma em BIM 

3D e 4D, na execução de um projeto de arquitetura, estrutura e hidráulica, 

detectando oportunidades de melhoria nos roteiros e reunindo os passos propostos 

pelos autores em um único roteiro integrado. O projeto escolhido para este estudo 

foi o de uma residência em concreto armado, composto por uma edificação frontal 

de 2 pavimentos, e uma edícula de 3 pavimentos. Os projetos tiveram a modelagem 

3D em plataforma BIM desenvolvida no software Revit, o cronograma desenvolvido 

no software MS Project, a compatibilização 4D no software Navisworks e o estudo 

de custos desenvolvido no software Sisplo. 

Palavras-chave: BIM, 3D, 4D, 5D, integração, projeto de construção. 
 

 

  



ABSTRACT 
 
 

ALBUQUERQUE, F. S. C.; Script for developing a three-dimensional model, 
schedule and budget for a residential project in BIM plataform. 115 p. 
Monograph. Specialization in works management – Federal Technological University 
of Paraná. Curitiba, 2017. 
 
This work aims at the practical application of the scripts presented in other three 

monographs on Project Scope Management using the BIM platform, the application 

of the BIM 5D modeling development of cost budget via BIM 5D integrated with the 

project elaboration and schedule in BIM 3D and 4D, in the execution of an 

architecture, structure and hydraulic project, detecting opportunities for improvement 

in the scripts and gathering the steps proposed by the authors in a single integrated 

script. The project chosen for this study was a residence in reinforced concrete, 

consisting of a two floors front building and a three floors back building. The projects 

had the 3D modeling in BIM platform developed in Revit software, the timeline 

developed in the MS Project software, 4D compatibilization in Navisworks software 

and the cost study developed in Sisplo software. 

Keywords: BIM, 3D, 4D, 5D, integration, construction project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A economia brasileira tem passado por momentos de retração econômica, 

queda nos investimentos e diminuição dos empregos formais. O setor da construção 

sente esta instabilidade, sendo que durante o ano de 2015 a queda do PIB setorial 

da construção civil foi de 7,7% e 2016 foi de 5% (SINDUSCON-SP, 2016). 

Em vista desta realidade, o uso mais racional dos materiais empregados nas 

obras, da mão de obra e a diminuição dos retrabalhos tornam-se ainda mais 

importante para as empresas no setor da construção, e a tecnologia BIM pode vir a 

ajudar no alcance destes objetivos (EASTMAN, 2014). 

A Modelagem da Informação da Construção (em inglês, Building Information 

Modeling – BIM) é um dos desenvolvimentos mais promissores do setor de 

arquitetura, engenharia e construção. Esta tecnologia permite a elaboração de um 

modelo virtual preciso da edificação, contendo a geometria exata e os dados 

necessários para dar suporte à construção, fabricação, e ao fornecimento dos 

insumos necessários à obra (EASTMAN, 2014). 

Mesmo aparentando ser uma tecnologia recente, esta abordagem foi 

inicialmente desenvolvida pelo professor do Instituto de Tecnologia da Georgia, 

Charles Eastman, em 1974, onde ele chamou este conceito de BDS, sigla em inglês 

para Building Description System. Posteriormente, G.A. van Nederveen e F.P. 

Tolman publicaram em 1992 um artigo abordando as múltiplas visões da modelagem 

da construção e cunharam o termo Modelling Building Information, abrindo espaço 

para Building Information Modelling – BIM. (SAEPRO, 2017) 

A tecnologia BIM permite não só o desenvolvimento de um modelo virtual 

tridimensional, mas também possibilita a integração deste modelo com o 

cronograma do empreendimento, gerando assim o chamado modelo 4D, e a 

integração deste com o orçamento de custos do projeto, constituindo o modelo 5D. 

 

1.1  OBJETIVO DO TRABALHO DE PESQUISA 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
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O objetivo deste trabalho é integrar os roteiros de aplicação de modelagem 

BIM 5D (MÜLLER, 2015), de desenvolvimento do orçamento de custos via 5D 

integrado com a elaboração de projetos e cronograma em BIM 3D e 4D (SANTI, 

2015) e o roteiro de gerenciamento de escopo de projeto em plataforma BIM 

(CECCO, 2015), em um único roteiro unificado, a partir do seu uso em um projeto 

residencial em concreto armado de um tríplex. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

 Gerar um roteiro que integre os roteiros dos 3 autores citados no objetivo 

geral, desde a fase de concepção e modelagem (3D), cronograma (4D) e 

orçamentação (5D) utilizando a tecnologia BIM; 

 A partir do estudo de caso, identificar as facilidades e dificuldades 

encontradas na aplicação do roteiro e propor sugestões de melhoria. 

 

1.2  Justificativa 

 

Historicamente, a atividade de desenvolvimento de projetos de edificações, 

organização do trabalho e seu planejamento evoluiu muito pouco comparado à 

outras atividades industriais (GODOY et al., 2013) 

No Brasil, ao passo que as técnicas de projeto e construção estão muito 

aquém dos padrões adotados no resto no mundo, os compradores de um imóvel, 

incorporadoras, empreendedores e agentes do ramo imobiliário estão mais 

exigentes e necessitam conhecer melhor um empreendimento antes mesmo da sua 

construção (MARIA, 2008) 

Na Europa e Estados Unidos, mais de 50% dos escritórios de arquitetura 

afirmam usar o BIM (TAMAKI, 2011 apud GODOY el al., 2013), sendo que em 

países como EUA, China e Austrália é exigido que todos os projetos de Engenharia 

e Arquitetura feitos para o governo sejam desenvolvidos nesta plataforma 

(FIGUEROLA, 2011 apud GODOY el al., 2013). 

Alguns dos principais benefícios na construção que podem ser esperados 

como consequência da utilização da tecnologia BIM nos projetos são sincronização 
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de projeto e planejamento da construção, descoberta de erros e/ou omissões de 

projeto antes da construção, uso do modelo de projeto como base para 

componentes fabricados, e sincronização da aquisição de materiais com o projeto e 

a construção (EASTMAN, 2014). 

 

1.3 Limitações do trabalho 

 

Este trabalho engloba os modelos em plataforma BIM do projeto de 

arquitetura, o projeto de pré-dimensionamento de estrutura em concreto armado e 

instalações hidrossanitárias, sendo que não foram considerados outros projetos, 

como o de instalações elétricas.  

Neste estudo foi utilizado a versão demonstrativa do software de orçamento 

Sisplo, e uma das limitações da versão não comercial do programa é a 

impossibilidade de atualização dos preços do banco de dados utilizado na 

montagem dos orçamentos. Neste caso, o banco de dados adotado foi o do Sinapi – 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, datado de 

julho de 2016. Além disso, alguns itens do projeto não modelados (como rodapés, 

sancas, cercas e toda a instalação elétrica, por exemplo) também não foram 

incluídos no orçamento.  

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho se divide em 7 capítulos. O Capítulo 1 consiste na Introdução, 

que contém o Objetivo Geral e Objetivos Específicos, Justificativa e Limitações do 

trabalho. 

O Capítulo 2 é composto pela Revisão Bibliográfica composta pelos 

trabalhos de maior relevância para o tema de estudo, incluindo os três trabalhos 

cujos roteiros foram utilizados extensivamente nesta pesquisa. 

O Capítulo 3 refere-se à metodologia, com a apresentação do estudo de 

caso e exposição dos passos da pesquisa. 

O Capítulo 4 trata do estudo de caso, com a descrição da empresa escolhida 

para o desenvolvimento do estudo de caso, e os passos seguidos na modelagem 

3D, 4D, 5D e análise dos resultados. 
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No Capítulo 5 está contido o Roteiro proposto na presente pesquisa, no 

sexto capítulo está a conclusão final da pesquisa, e o capítulo sétimo engloba as 

referências bibliográficas utilizadas neste estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, apresenta-se uma revisão bibliográfica dos trabalhos mais 

relevantes ao tema de estudo. 

 

2.1 BIM – Building Information Modeling 

 

2.1.1 O conceito de BIM 

 

BIM, sigla em inglês para Building Information Modeling ou Modelagem da 

Informação da Construção, é mais do que um modelo virtual para visualização do 

espaço projetado, mas sim um modelo digital composto por um banco de dados que 

permite agregar informações para diversas finalidades, também permitindo o 

aumento da produtividade e racionalização dos processos. (TSE et al, 2005 apud 

CRESPO, 2007)  

Segundo o National BIM Standard (2017), o BIM é uma representação digital 

das características físicas e funcionais de elementos construtivos, permitindo formar 

uma biblioteca de informações compartilháveis que podem embasar tomadas de 

decisões durante todo o ciclo de vida o empreendimento, desde sua concepção até 

a demolição.  

Na Figura 1 exposta a relação custo/esforço versus decisão de projeto, onde 

mostra que o projeto em BIM tem como consequência a redução de custos e 

melhoria da qualidade final da construção devido à antecipação da tomada de 

decisão (FERRAZ et al, 2012). 

 

 

Figura 1 - Relação custo/esforço versus de cisão de projeto em BIM 

Fonte: FERRAZ et al (2012). 
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Para Addor (2010), a tecnologia BIM, que altera a representação 

bidimensional do processo de projeto e construção para uma realidade n-

dimensional, vai ao encontro da necessidade de redução de erros no processo de 

trabalho causados pela complexidade da troca de informações entre todos os 

envolvidos, 

Para Menezes (2011) a forma tradicional de desenvolvimento de projetos, 

que consiste no projeto de Arquitetura sendo subordinado às regras operacionais e 

os projetos complementares de Engenharia (estrutura, hidrossanitário, elétrico, entre 

outros) sendo subordinados ao projeto de Arquitetura, conduz a um processo de 

planejamento sequencial e fragmentado, podendo conduzir a incompatibilidades, 

retrabalhos e desperdícios. 

Segundo Coelho (2008), ao passo que nos sistemas CAD (Computer Aided 

Design) os elementos de representação são formados por geometrias baseadas em 

coordenadas, nos sistemas BIM os elementos são paramétricos, o que permite o 

desenvolvimento de alterações dinâmicas no modelo gráfico, o que faz com que 

uma alteração se reflita automaticamente em todas as pranchas associadas, bem 

como nas tabelas de orçamentos e especificações. 

Conforme Eastman (2014), os principais benefícios do uso da plataforma 

BIM em projetos de construção é a visualização antecipada e mais precisa de um 

projeto, correções automáticas em representações 2D e 3D a partir de mudanças 

feitas gerando assim desenhos precisos e consistentes, colaboração entre 

disciplinas, e possibilidade de extração de estimativas de custo durante a etapa de 

projeto. 

A tecnologia BIM se baseia em uma modelagem paramétrica baseada em 

objetos. Desta forma, o projetista define uma classe de elementos ou uma família de 

modelos, e seus objetos associados são definidos por parâmetros, como ângulos, 

distâncias, regras como vinculado a, paralelo a e distante de. (EASTMAN 2014) 

De acordo com Costa (2013), o BIM pode ser visto como um instrumental 

capaz de reduzir o tempo gasto em projeto, tanto na elaboração inicial quanto nos 

retrabalhos, devido a possibilidade de detectar as interferências desde o início de 

sua elaboração, facilitando correções em desenhos finais. Mesmo após a finalização 

dos projetos, o BIM economiza significativamente o tempo de trabalho nas etapas de 
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orçamentos, devido à geração automática de quantitativos, no gerenciamento das 

etapas de construção e organização do canteiro de obras. 

A interoperabilidade pode ser entendida como a capacidade de dois ou mais 

sistemas de informação se comunicarem entre si, e quando é aplicada a sistemas de 

informação relacionados com atividades industriais, pode definir-se com a 

capacidade de dados serem comunicados ao longo de diferentes atividades 

produtivas. (MARTINS, 2009; apud RODRIGUES, 2015).  

Segundo Addor (2010) para que seja possível analisar, testar, avaliar 

impactos, simular testes no modelo tridimensional, verificar interfaces de operação e 

manutenção da edificação durante a elaboração da sua concepção e projeto, é 

necessário que os modelos sejam interoperáveis. 

De acordo com Ferraz (2012), o formato IFC, que é uma sigla para Industry 

Foundation Classes, surgiu associado ao BIM, visando potenciar e fomentar a 

interoperabilidade entre os projetos. O formato IFC é baseado em objeto, é neutro e 

aberto e independente de um fornecedor de aplicativos, e é considerada a principal 

chave para alcançar o objetivo de guardar e trocar dados entre diferentes 

aplicativos. 

Assim, segundo Ferraz (2012), os principais objetivos do IFC são a 

coordenação interdisciplinar de modelos de informações de empreendimentos, a 

troca e compartilhamento de informação entre aplicativos, e a transmissão e 

reutilização de informação para dimensionamento e operações em fases posteriores 

ao projeto. 

De acordo com Andrade (2009), um dos principais problemas na 

interoperabilidade é a perda de robustez na interface nos softwares, gerando 

inclusive perda de informações. Porém, estas perdas são limitadas a poucos 

componentes de construção e não comprometem o entendimento do modelo 

gerado. 

Segundo o National BIM Standad (2017), o sucesso na execução de um 

projeto em BIM exige condições de contrato claras e definidas, com as 

especificações do projeto e um plano de execução do projeto, junto com 

procedimentos de controle de qualidade. Além disso, a habilidade para adaptar 

esses procedimentos para as necessidades de outros projetos e contratos, com 

diferentes entregas, é de fundamental importância para uma organização gerenciar 

seus portfólios de projeto. 



21 
 

2.1.2 Integração com planejamento – 4D (gerenciamento do tempo) 

 

Com o objetivo de auxiliar no planejamento de uma obra no espaço, surge o 

Planejamento 4D, que consiste no acréscimo do cronograma planejado dos serviços 

ao espaço 3D, conduzindo assim à uma visualização mais realista do efetivo 

andamento da obra. Sendo assim, o Planejamento 4D constitui uma ferramenta de 

projeto muito útil, auxiliando na geração de um grande número de informações 

valiosas que auxiliarão na antecipação de problemas e na redução e custos durante 

a fase de execução (BAIA et al, 2014). 

De acordo com Eastman (2014), o modelo em 4D se refere ao modelo 3D 

onde seus elementos também contêm informações temporais, o que faz com que os 

planejadores sejam dotados da capacidade de comunicar atividades e planejar 

visualmente no espaço e também no tempo. Os pioneiros no desenvolvimento de 

modelos 4D foram construtores de grandes infraestruturas complexas onde erros de 

programação causavam grandes prejuízos, em meados da década de 1980 

(EASTMAN, 2014). Tendo em vista as vantagens da utilização deste tipo de modelo, 

a partir da década de 1990 as ferramentas comerciais evoluíram. 

Para Baia (2014), o planejamento da obra com a utilização de softwares BIM 

faz com que situações que seriam apenas abordadas durante a execução da obra 

agora passam a ser abordadas durante a elaboração do anteprojeto, fazendo com 

que o tempo de execução dos serviços possam ser reduzidos. 

Para Eastman (2014), os principais benefícios que se pode contar pela 

utilização de modelos 4D são a melhora na comunicação entre as partes 

interessadas, uma melhor contribuição de múltiplas partes ao projeto, um 

planejamento da logística do canteiro otimizado, uma melhor coordenação das 

disciplinas envolvidas, e o melhor acompanhamento do andamento da construção 

versus planejado por parte do executor. 

 

2.1.3 Integração com custos - 5D (gerenciamento dos custos) 

 

Segundo Miriam (2010), um projeto BIM 5D consiste em um projeto 4D 

acrescido do custo dos elementos presentes no modelo, adicionando assim mais 

uma dimensão ao modelo.  
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Para Callegari (2007), o Brasil observou durante os últimos anos um 

aumento na conscientização de empresários e projetistas do setor da construção, 

bem como um aumento no investimento para padronização dos processos 

projetuais. 

Para Melhado (2015), os projetos desenvolvidos em ambiente 5D possuem 

uma integração direta entre modelo, planilha orçamentária, estrutura de localizações 

e cronograma de obras. Esta característica leva robustez ao sistema de gestão do 

empreendimento, inclusive auxiliando na geração de indicadores de custo e prazo 

para serem utilizados em projetos futuros. 

A plataforma BIM facilita os processos de orçamentação, pois a 

possibilidade de extração automática de quantitativo permite um maior controle das 

necessidades de matéria-prima, mão-de-obra, entre outras, durante todo o processo 

construtivo. (TARRAFA, 2012) 

 Como expôs Sakamori (2015), a correta modelagem 5D necessita que o 

planejamento da obra (4D) seja anteriormente elaborado, pois de outra forma não 

seria possível analisar e simular o fluxo de caixa do empreendimento. A análise de 

custos atrelada ao modelo 3D e 4D auxilia de forma significativa a avaliação pelas 

partes interessadas das melhores alternativas de custos para a execução da obra 

levando em consideração diversos cenários. 

 A elaboração de estudos de custos e orçamentos é bastante facilitada com o 

uso de ferramentas BIM, pois uma vez desenvolvido o modelo 3D e 4D, a extração 

de quantitativos do modelo é automática, o que reduz as falhas humanas e conduz a 

um cálculo de custos de um empreendimento com mais precisão. (CHO et al, 2011 

apud SAKAMORI, 2015). 

 Santi (2015), em sua monografia Desenvolvimento de orçamento de custos 

via BIM 5D integrado com a elaboração de projetos e cronograma em BIM 3D e 4D – 

Um estudo de caso, desenvolveu um orçamento de custos de uma casa popular, de 

54m² em Steel Frame num ambiente 5D, executando de forma simultânea e 

integrada com a elaboração de projetos (BIM 3D) e cronograma (BIM 4D). Segundo 

Santi (2015), a extração de quantitativos para elaboração do orçamento foi um 

excelente ganho proveniente do uso da plataforma BIM, e o autor avalia que apesar 

do estudo de caso ter sido desenvolvido em um projeto muito simples, o trabalho 

para quantificar um projeto de dimensões bem maiores seria praticamente o mesmo.  
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 Santi (2015) desenvolveu um roteiro para elaboração do orçamento de custos 

integrado com o modelo 3D e 4D em BIM, sendo este roteiro utilizado na presente 

pesquisa, de forma extensiva.  

 

2.1.4 Gerenciamento de projetos 

 

Vargas (2009) define um projeto bem-sucedido como aquele que é realizado 

seguindo o que foi previamente planejado, tendo ele sido concluído no tempo e 

orçamento previstos, utilizando os recursos de forma eficiente, e tendo atingido o 

desempenho e qualidades que foram almejados.  

De acordo com o PMI (2013), um projeto é um esforço temporário 

empreendido na criação de um resultado, serviço ou produto exclusivo, ou seja, 

único, podendo ser estes resultados tangíveis ou intangíveis. De uma maneira 

simplista, projeto pode ser entendido como sendo tudo o que não é rotina 

(GASNIER, 2006) 

Já o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender os seus 

requisitos, onde é realizado através da aplicação e integração dos processos de 

gerenciamento, agrupados em 5 grupos, sendo eles: Iniciação; Planejamento; 

Execução; Monitoramento e Controle e Encerramento (PMBOK, 2013). 

De acordo com o PMI (2013), a Estrutura Analítica de Projeto é a subdivisão 

das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores, e 

consequentemente melhor gerenciáveis, onde o seu principal benefício é a 

possibilidade de uma visão estruturada do que deve ser entregue. Desta forma, a 

EAP define e organiza o escopo total do projeto, ou seja, o que não está contido na 

EAP não faz parte do escopo. 

Segundo Mattos (2010), não existe regra definida para a construção da EAP, 

sendo que o critério de decomposição dos trabalhos é definido por quem a planeja. 

Logo, dois planejadores podem desenvolver duas Estruturas Analíticas de Projeto 

bem distintas para o mesmo projeto, por exemplo. 
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2.2 Softwares BIM 

 

Este item irá descrever os softwares utilizados na presente pesquisa, que 

são eles: Revit, Navisworks e Sisplo. 

 

2.2.1  Revit 

 

O software Revit, da empresa Autodesk®, é um programa de modelagem de 

projetos de construção em BIM, que possui recursos para projeto de arquitetura, 

engenharia MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing), engenharia estrutural e 

construção (AUTODESK, 2017). O Revit® permite a criação de famílias de 

elementos pelo o próprio usuário, de forma que os itens modelados tenham a 

capacidade de serem parametrizados conforme as necessidades do projetista 

(AUTODESK, 2017). 

 

2.2.2 Navisworks 

 

O Navisworks é um software da Autodesk ® que desenvolve o modelo 4D 

(modelo 3D integrado com o cronograma) e 5D (modelo 4D integrado com 

orçamento) com base nas tarefas do planejadas no cronograma, orçamento da 

construção e dos elementos de projeto. O software importa arquivos de 

planejamento do tempo de vários programas e faz a conexão das tarefas com o 

modelo 3D (LIMA et al, 2012) 

Segundo Autodesk (2017), o software de análise de projetos Navisworks 

“permite que profissionais de arquitetura, engenharia e construção possam rever de 

forma holística os modelos e dados integrados com os interessados para obter um 

melhor controle sobre os resultados do projeto”. “As ferramentas de integração, 

análise e comunicação ajudam as equipes a coordenar disciplinas, resolver conflitos 

e planejar os projetos antes do início da construção ou reforma” (apud MÜLLER, 

2015) 
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2.2.3 Sisplo 

 

O Sisplo - Sistema de Orçamento, Planejamento e Acompanhamento de 

Obras, é um software para orçamento de obras, desenvolvido pela empresa 

brasileira Terceira Onda (SISPLO, 2017). Sua principal vantagem no contexto desta 

monografia é a existência de um plug-in para Revit, onde para cada elemento do 

modelo pode ser associada uma composição de um banco de composições de 

custo, dentre eles a SINAPI da Caixa Econômica Federal, e posteriormente a 

exportação deste quantitativo para o software Sisplo, que fará a composição do 

orçamento e a geração dos relatórios, como curva ABC por exemplo (SISPLO, 

2017). Desta forma, a interação entre o software de orçamento e o software de 

modelagem BIM é facilitada, bem como a manipulação de alterações no modelo 3D 

que reflitam alterações no orçamento. 

A empresa Terceira Onda disponibiliza na sua página na Internet o download 

gratuito da versão demonstrativa do software, válido por 30 dias (SISPLO, 2017). Na 

versão demonstrativa, não é possível a atualização da base de preços de 

composições, limitação esta que não existe na versão comercial do programa. A 

base SINAPI inclusa no software Sisplo é datada de julho de 2016.  

 

2.3 Relevância do BIM 

 

Para uma construção com menor custos, é necessário um processo de 

conscientização de técnicos e empresários do setor da construção, requerendo um 

investimento em padronização de processos. Dentre as metodologias de aplicação, 

a mais imediata é a integração dos projetos (CRUZ, 2011). 

O processo de compatibilização de projetos feito pela maior parte das 

empresas é realizado por meio de sobreposições de “layers” de diferentes 

disciplinas em um único arquivo 2D. Esta metodologia apresenta fortes limitações, 

fazendo com que apenas as incompatibilidades mais evidentes sejam detectadas 

(SOUSA, 2010 apud COSTA, 2013). 

Segundo Costa (2013), a etapa de compatibilização dos projetos é 

fundamental para garantir a qualidade da edificação, sendo que a presença de 
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falhas nesta atividade pode acarretar uma notável quantidade de erros e de 

retrabalho na obra, gerando grande desperdício. 

Em uma comparação entre as quantidades de interferências identificadas 

utilizando a plataforma BIM como ferramenta de compatibilização foi 78,7% maior do 

que as percebidas em processos de compatibilização em duas dimensões (GOES, 

2011; apud FARINA et al., 2015) 

Porém, de acordo com Kymmel (2008, apud FARINA et al., 2015), a 

visualização virtual em três dimensões proporcionada pelos softwares BIM também 

pode ser encarada como um empecilho para os projetistas, visto que o modelo 

aponta todas as incompatibilidades e dificuldades apresentadas pelo projeto de 

forma visível e clara, por menores que sejam. Desta forma, esta metodologia exige a 

elaboração de soluções de projeto em uma fase mais cedo de desenvolvimento, o 

que pode aumentar o tempo para execução do modelo.  

 

2.4 Roteiros de uso do BIM 

 

2.4.1 Orçamento de custos via BIM 5D integrado com a elaboração de projetos 

e cronograma em BIM 3D e 4D 

 

Santi (2015) desenvolveu um orçamento de custos do projeto de uma casa 

popular em Steel Frame em ambiente BIM 5D, executado de forma simultânea e 

integrada com a elaboração dos projetos (BIM 3D) e cronograma (BIM 4D), 

utilizando a metodologia de estudo de caso. 

Santi (2015) procurou explicar a participação do orçamentista no 

desenvolvimento do projeto arquitetônico e complementares, cronograma e 

orçamento de uma obra que utilize o ambiente 3D. Durante o desenvolvimento do 

orçamento, extraiu quantitativos do modelo para alimentar a estimativa de custos, 

simultaneamente ao analisar a interoperabilidade entre o modelo e o software de 

orçamento utilizado. Por fim, gerou um orçamento sintético para realização da 

simulação 5D. 

Santi (2015) utilizou um processo composto por cinco reuniões com os 

envolvidos no projeto para a definição das informações necessárias e tomada de 

decisões. A primeira reunião é para a apresentação do projeto. A segunda, para a 
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definição junto com o construtor do nível de detalhamento do orçamento, visto que 

este deve estar alinhado com os detalhamentos do modelo 3D e do cronograma. A 

terceira reunião visa a definição da base de dados a ser utilizada. Na quarta reunião 

define-se qual o software de orçamento que será utilizado, e na quinta e última 

reunião são entregues ao engenheiro orçamentista o modelo 3D em Revit, e o 

cronograma completo da obra em MS Project. 

Após terminadas as reuniões, os quantitativos são extraídos diretamente do 

modelo 3D em Revit, e inseridos manualmente no software de orçamento SIENGE, 

pois o software não dispunha de uma opção que permitisse a interoperabilidade com 

o software BIM Revit. Uma vez que as informações foram inseridas no software de 

orçamento, com o orçamento desenvolvido, Santi (2015) extraiu os relatórios de 

Orçamento Sintético, Curva ABC de Insumos e Cuva ABC de Serviços. 

Santi (2015) conclui que o orçamentista e os demais colaboradores de um 

projeto têm de trabalhar de forma cooperativa desde o início do processo, onde 

todos devem se preocupar em auxiliar mutuamente as atividades desempenhadas 

pelo outro, buscando assim um melhor alinhamento do projeto como um todo. O 

autor ainda ressalta a vantagem na utilização do software Revit para a extração dos 

quantitativos, pois além de reduz o tempo dispendido nesta tarefa, a documentação 

da extração dos quantitativos pode ser documentada, auxiliando na confiabilidade do 

orçamento gerado. 

2.4.2 Gerenciamento de escopo de projeto utilizando a plataforma BIM 

 

Cecco (2015), a partir de um estudo de caso, desenvolveu um roteiro para o 

gerenciamento de escopo de projetos utilizando a plataforma BIM, onde este autor 

desempenhou o papel de gerente BIM durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Segundo o autor, o desenvolvimento do seu trabalho poderá ajudar a esclarecer aos 

arquitetos sobre o sistema de operacionalidade BIM e, assim, poder decidir utilizar 

esta plataforma para melhorar a realização dos seus serviços e a satisfação dos 

seus clientes. Na elaboração deste roteiro para gerenciamento de projetos em BIM, 

Cecco utilizou a metodologia de estudo de caso, onde o caso de estudo foi o projeto 

de uma casa popular de 54 m² de área total. 
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O autor analisou o sistema de gerenciamento de projetos e comunicações; 

retratou os processos de planejamento, gerenciamento e controle; e por fim 

conduziu um estudo de caso que permitiu analisar a aplicação da plataforma BIM do 

nível 3D até o nível 4D. Como resultado desta pesquisa, Cecco (2015) propôs o 

roteiro para gerenciamento de escopo de projetos em plataforma BIM que é usado 

como uma das bases da presente pesquisa.  

O estudo de caso foi composto de quatro ciclos, sendo eles Planejamento, 

Desenvolvimento do Modelo 3D e EAP, Mudança no Escopo de Projeto e 

Encerramento do Projeto, conforme apresentado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Condução do estudo de caso de Cecco 

Fonte: CECCO (2015) 

 

Sendo que durante a condução deste estudo, Cecco (2015) utilizou o 

Autodesk Revit Architecture 2015 para a modelagem, o Microsoft Project Pro Office 

365 para o planejamento, o Autodesk Navisworks 2015 para a compatibilização, e o 
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Dropbox para o compartilhamento de arquivos e informações. Para a obtenção das 

famílias parametrizadas para o uso na modelagem, Cecco utilizou a biblioteca da 

empresa Deca para o projeto elétrico e lógico, e a biblioteca da empresa Tigre para 

o projeto hidrossanitário, ambas com download disponível gratuitamente na internet. 

Conforme se desenvolveu a modelagem do projeto, Cecco (2015) afirma ser 

possível fazer uma análise completa do edifício antecipando quaisquer conflitos 

entre projetos e instalações. Uma imagem do processo de modelagem é 

apresentada na Figura 3, e uma imagem de incompatibilidade entre o projeto 

estrutural e o projeto elétrico é apresentado na Figura 4. 

 

Figura 3 - Uma fase da modelagem em BIM de Cecco 

Fonte: CECCO (2015) 
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Figura 4 -  Conflitos entre estrutura e o projeto elétrico 

Fonte: CECCO (2015) 

 

Durante os ajustes e definição da EAP, Cecco (2015) criou uma coluna no 

software utilizado para gerenciamento, o Microsoft Project Pro Office 365, chamada 

de “Sinalizador 1”, para indicar quais elementos presentes na EAP foram modelados 

no Revit, de acordo com o nível de detalhamento adotado. 

Após finalizada a modelagem no Revit e a montagem da EAP no Project, 

Cecco importou ambos os arquivos par o software de compatibilização Autodesk 

Navisworks 2015, onde foi executada a compatibilização 4D, conforme apresentada 

na Figura 5. 
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Figura 5 - Planejamento 4D 

Fonte: CECCO (2015) 

 

Desta forma, Cecco (2015) apresenta o roteiro para gerenciamento de 

escopo de projeto utilizando a plataforma BIM, reproduzida na Figura 6. 
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Figura 6 - Roteiro para gerenciamento de escopo de projeto em BIM 

Fonte: CECCO (2015) 

 

Cecco (2015) conclui que a tecnologia BIM pode melhorar a execução dos 

serviços, já que uma fonte de muitos erros na construção civil é a má elaboração de 

projetos, falta de visualização de erros ou mesmo falta de compreensão sobre as 

expectativas de um modelo final.  Mesmo a empresa dispondo de um operador BIM 

qualificado, a orientação e acompanhamento do gerente BIM é vital durante o 

andamento do projeto, de modo a solucionar dúvidas e intermediar os resultados do 

modelo, direcionando-os para atingir as expectativas dos clientes. 
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2.4.3 Modelagem BIM 5D 

 

Muller (2015) propôs um roteiro genérico de desenvolvimento de modelos 4 

D e 5D, elaborado a partir de um estudo de caso em uma construtora que utiliza a 

metodologia BIM. Para a elaboração do estudo de caso, Muller procurou detalhar o 

funcionamento das interligações entre os softwares Autodesk® Navisworks Manage 

2015, Autodesk® Revit Architecture 2015, e Microsoft® Project 2013. 

Muller (2015) desenvolveu o estudo de caso em três etapas, sendo elas o 

planejamento, condução do estudo de caso, e proposta de roteiro, conforme 

apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 - Estrutura da pesquisa  

Fonte: Muller (2015).  

 

O método utilizado foi o Estudo de Caso, e as premissas adotadas para 

seleção da empresa foi a seleção de uma construtora que atuasse na área de 

construções em Steel-Frame, ter disponibilidade de contribuir para o trabalho, e que 

trabalhasse com um arquiteto projetista especializado em BIM.  

 Para a coleta de dados, Muller (2015) desenvolveu um protocolo, apresentado 

na Figura 8. 
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Figura 8 - Protocolo de coleta de dados 

Fonte: Muller (2015). 
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Ainda para a coleta de dados, Muller (2015) propôs uma sequência de 

reuniões, com o intuito de ordenar a evolução dos trabalhos, desenvolvendo 

formulários de convocações com os assuntos a serem tratados em cada uma das 

reuniões, que estão listadas a seguir: 

Reunião I – Definição do projeto: 

- Definição do projeto 

- Proposta de desenvolvimento em BIM – Softwares/compatibilidades 

- Desenvolvimento do modelo BIM 3D 

- Desenvolvimento do cronograma de Obra 

- Desenvolvimento de orçamento 

- Responsabilidades dos envolvidos 

- Nível de detalhe a ser alcançado 

- Expectativas das partes envolvidas 

Reunião II – Apresentação preliminar do modelo BIM 3D e do cronograma: 

- Apresentação do projeto preliminar modelado em BIM 3D 

- Apresentação da Estrutura Analítica de Projeto (EAP) 

- Avaliação de conflitos 

- Solução de conflitos 

Reunião III – Apresentação dos ajustes e fechamento do modelo BIM 3D e 

do cronograma: 

- Apresentação do modelo BIM 3D ajustado 

- Apresentação da EAP ajustada  

- Definição das durações das atividades 

- Fechamento dos arquivos 

- Compatibilização do modelo BIM 3D com o cronograma de obra 

- Viabilização da modelagem 4D 

Reunião IV – Apresentação preliminar da simulação 4D: 

- Apresentação da simulação 4D preliminar 

- Verificação de mudanças de projeto/ cronograma 

- Tomada de decisões 

Reunião V – Entrega dos produtos: 

- Apresentação/ entrega dos produtos finais 

II - Condução do estudo de caso 
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II.a - Seleção da empresa: A empresa selecionada deverá atender aos 

requisitos elaborados pelo pesquisador, citados na etapa de planejamento. 

II.b - Aplicação do protocolo de coleta de dados: Para a coleta de dados será 

utilizado o protocolo de coleta de dados que corresponde a um questionário mais 

uma sequencia de reuniões, que serão registradas por meio de ata de reunião. 

III –Roteiro 

III.a- Características gerais do roteiro: Apresenta as etapas condizentes com 

o roteiro e os softwares utilizados. 

III.b- Proposta de roteiro: Após análise da fundamentação teórica e do 

estudo de caso será proposto um roteiro de aplicação do BIM 4D 

 

Neste estudo, o arquiteto projetista faz o papel de líder BIM, responsável por 

compatibilizar os projetos e disponibilizar os arquivos finais para execução da obra. 

O construtor tem a função de definir o nível de detalhe que cada envolvido deve 

desenvolver. O planejador de obra e o orçamentista tem a função de produzir o 

cronograma de obra e o orçamento, respectivamente, de acordo com as solicitações 

impostas. A imagem que representa as relações entre as partes envolvidas está 

apresentada  

 

Figura 9 - Relacionamento entre as partes envolvidas 

Fonte: Muller (2015). 
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O construtor apresentou a EAP de um projeto similar ao que foi objeto do 

estudo de caso, o qual foi utilizado anteriormente pela construtora, onde este 

documento foi repassado ao planejador de obra para adequar a EAP à construção 

em Steel Frame, conforme apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Estrutura analítica de projeto fornecida pela construtora 

Fonte: Muller (2015). 

 

Desta forma, Muller (2015) desenvolveu o roteiro para aplicação na 

modelagem BIM 5D, onde seguiu as etapas do fluxograma apresentado na Figura 

11, baseado no ciclo PDCA. 
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Figura 11 - Etapas do processo do roteiro 

Fonte: Muller (2015) 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta a metodologia adotada neste trabalho, sendo 

que o método de pesquisa escolhido foi o Estudo de Caso. 

 

3.1 Estudo de Caso 

 

YIN (2005) define três condições para escolha da estratégia de abordagem 

para estudo de um tema, sendo elas o tipo de questão de pesquisa proposta, a 

extensão do controle que o pesquisador tem sobre os eventos, e o grau de enfoque 

em acontecimentos históricos frente à acontecimentos contemporâneos. Da mesma 

forma, o autor define cinco estratégias de pesquisa, sendo experimento, 

levantamento, análise de arquivos, pesquisas históricas e estudos de caso. A Figura 

12 mostra como as três condições de pesquisa se relacionam com as cinco 

estratégias. 

 

 

Figura 12 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

Fonte: YIN (2005), p.24. 

 

 YIN (2005) define o estudo de caso como uma investigação empírica que 

aborda um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, onde os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão definidos com clareza. 
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3.2 Passos da Pesquisa 

 

3.2.1 Formulação do problema 

 

O problema desta pesquisa é a aplicação prática dos roteiros apresentados nas 

monografias de Santi (2015) sobre o desenvolvimento de orçamento de custos via 

BIM 5D integrado com a elaboração de projetos e cronograma em BIM 3D e 4D, 

Muller (2015) sobre a modelagem em BIM 5D e Cecco (2015) sobre o 

gerenciamento de escopo de projeto utilizando a plataforma BIM na execução de um 

projeto arquitetônico de uma residência em concreto armado, detectando 

oportunidades de melhoria e reunião dos passos propostos pelos autores base em 

um único roteiro integrado. 

 

3.2.2 Definição das unidades-caso 

 

O projeto arquitetônico foi concebido pelo Arquiteto Boris Tkotz que autorizou o 

uso do seu projeto nesta pesquisa, onde a autorização consta no Apêndice 1, e os 

projetos complementares foram elaborados pelo escritório Delta Consultoria e 

Projetos.  

 

3.2.3 Determinação do número de casos 

 

O projeto escolhido pelo autor para este estudo, desenvolvido pelo escritório 

Delta Consultoria Projetos, é um projeto único para construção de uma edificação 

residencial. Sendo assim, o número de casos adotados será um único caso. 

 

3.2.4 Elaboração do protocolo 

 

Vai-se aplicar os passos propostos nos roteiros dos autores Santi (2015), 

Muller (2015) e Cecco (2015). 
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3.2.5 Coleta de dados 

 

Todo o processo de coleta de dados se dará ao longo da aplicação dos roteiros 

dos 3 autores base e registrar as eventuais oportunidades de melhoria encontradas 

durante a aplicação destes passos em um projeto residencial em concreto armado. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1       CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA E DO PROJETO DO ESTUDO DE 

CASO 

 

4.1.1       Empresa onde o Estudo de Caso foi aplicado 

 

A empresa Delta Consultoria e Projetos, na qual o presente autor é sócio 

proprietário, foi fundada em 2014 e o ingresso dos atuais sócios foi consolidado em 

agosto de 2016. Atualmente a Delta Consultoria e Projetos é constituída de 3 sócios: 

o presente autor da pesquisa, juntamente com o também Engenheiro Civil Luis 

Felipe Rigo, e o também Engenheiro Civil Everton Gonçalves Cardoso. A empresa 

mantém o seu escritório na cidade de Curitiba, e desenvolve trabalhos por todo o 

estado do Paraná. Desde a entrada dos novos sócios, a Delta Consultoria e Projetos 

voltou o seu foco de atuação para desenvolvimento e compatibilização de projetos 

de construção utilizando a plataforma BIM, acreditando que desta forma conseguirá 

contribuir para a disseminação e uso da tecnologia no mercado brasileiro enquanto 

oferece projetos de excelência técnica. 

 

4.1.2       Edificação onde o Estudo de Caso foi aplicado 

 

O projeto utilizado para o desenvolvimento deste estudo de caso foi o de 

uma residência dividida em uma área edificada da frente do terreno e fundos. A 

frente possui dois pavimentos, sendo o primeiro pavimento possuindo 47,57 m² e o 

segundo possuindo 74,75 m², totalizando 122,32 m². Nos fundos, a residência é 

composta por três pavimentos, sendo o primeiro pavimento com 67,76 m², o 

segundo pavimento com 66,00 m², e o terceiro pavimento com 58,17 m², totalizando 

assim 191,93 m², conforme apresentado nos projetos arquitetônicos presentes no 

Anexo A. 

A modelagem 3D se deu a partir do projeto arquitetônico 2D desenvolvido no 

software AutoCAD, de autoria do arquiteto Boris Christian Tkotz, que autorizou o uso 

do seu projeto neste estudo. 
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4.2      ESTUDO DE CASO 

 

4.2.1  Base para realização do Estudo 

 

 Para o desenvolvimento do estudo de caso desta pesquisa foram aplicados 

os roteiros propostos nos trabalhos de Santi (2015), Muller (2015) e Cecco (2015) 

em um projeto de uma residência em concreto armado, de modo a evidenciar o seu 

uso prático, detectar oportunidades de melhoria, e por fim reunir os passos 

propostos pelos autores base em um único roteiro integrado. 

 Conforme a aplicação do roteiro foi sendo executada, foram sendo registradas 

as facilidades ou dificuldades da aplicação dos passos propostos pelos autores de 

referência, e quando possível, o presente autor propõe uma sugestão de 

modificação da ação para melhor aplicação do roteiro no estudo de caso objeto 

desta pesquisa. 

 Para tal, foram utilizados os softwares Autodesk® Revit para a modelagem 

3D, o software Microsoft ® Project para o desenvolvimento do cronograma, o 

software Autodesk® Navisworks para o desenvolvimento do modelo 4D e o software 

Sisplo para a elaboração do orçamento. 

 

4.2.2      Modelando a dimensão 3D 

 

 Este item expõe a aplicação do roteiro sugerido por Cecco (2015) ilustrado na 

Figura 6 no projeto utilizado neste estudo, e mostra as eventuais modificações 

propostas. 

 Na fase de abertura de projeto, os passos propostos por Cecco (2015) foram 

seguidos e aplicados conforme exposto na Figura 6, com a diferença que o autor 

neste estudo também desempenhou o papel de Engenheiro da Obra, logo, os 

códigos da EAP, o cronograma e o orçamento foram definidos pelo presente autor 

em comum acordo com o empreiteiro. 
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 Na fase de planejamento, também se seguiu os passos de Cecco (2015) com 

a montagem do plano de comunicações, com convocação para Reunião de 

Planejamento e suas atas, as planilhas de atividades e os registros dos 

instrumentos. A mudança nesta etapa foram os softwares definidos para o 

desenvolvimento do projeto. Ao invés da utilização do Revit Architecture 2015 para 

desenvolvimento de todo o projeto 3D, utilizou-se neste estudo o Revit Architecture 

2016 para o projeto de arquitetura e estrutura, e o Revit MEP 2016 para o 

desenvolvimento do projeto de instalações hidrossanitárias. 

 Já na fase de Desenvolvimento, ao invés do arquiteto desenvolver o modelo 

3D, o presente autor o desenvolveu, com algumas particularidades citadas a seguir. 

 A partir de um arquivo em branco no Revit, fez-se inicialmente um link entre o 

projeto no Revit e o arquivo 2D do AutoCAD, conforme ilustrado na Figura 13.  

 

 

Figura 13 - Link CAD no Revit 

Fonte: Autor. 

 

 Após feito o link, o projeto em 2D era mostrado em um plano no ambiente 3D 

no Revit, possibilitando o lançamento dos elementos construtivos (paredes, portas, 

janelas, lajes, etc), conforme ilustrado na Figura 14. 

 

 

Figura 14 - Painel para inserção dos elementos arquitetônicos básicos no Revit 

Fonte: Autor. 

 

Para possibilitar a extração de quantitativos dos elementos presentes nas 

paredes de alvenaria de vedação (bloco cerâmico, chapisco, emboço, reboco, 
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pintura, revestimento cerâmico), bem como o correto ordenamento executivo destes 

serviços a ser feito no modelo 4D, cada elemento constituinte da parede de vedação 

é constituído por um elemento “Wall” distinto. Logo, primeiramente foi lançado um 

elemento “Wall” de 9cm de espessura com nome de “blocos cerâmicos”, na face 

deste foi lançado outro elemento “Wall” de 5mm de espessura com nome “chapisco”, 

em seguida outro com 20mm de espessura de nome “emboço”, outro com 0,5mm de 

“reboco”. Nas paredes que receberem pintura, foi adicionado mais uma camada de 

0,1mm de espessura (valor definido arbitrariamente com o intuito de viabilizar a 

existência da camada no modelo) com nome “pintura”, ou quando a parede recebe 

revestimento cerâmico, a última camada foi chamada de “cerâmica”, também com 

0,1mm. 

Neste trabalho, optou-se por separar as disciplinas do projeto em arquivos 

distintos, e posteriormente os arquivos das disciplinas complementares serão 

“linkados” ao arquivo de arquitetura gerando assim um “Modelo Federado”, seguindo 

a orientação do Termo de Referência para desenvolvimento de projetos com uso da 

Modelagem da Informação da Construção (BIM), da Secretaria de Estado da Saúde 

de Santa Catarina (MANZIONE, 2013 apud SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

DE SANTA CATARINA, 2014), conforme é ilustrado na Figura 15. 

 

Figura 15 - Conceito de modelo "linkado" 

Fonte: Manzione (2013) apud Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (2014) 

 

Após o lançamento da arquitetura, fez-se um pré-dimensionamento da 

estrutura de concreto armado, adicionando-se no modelo pilares, vigas e lajes, 



46 
 

conforme ilustrado na Figura 16. O autor fez o lançamento dos elementos estruturais 

para efeito de modelagem apenas, sem o compromisso de dimensionar ou calcular a 

estrutura. 

 

 

Figura 16 - Painel para inserção do elementos estruturais básicos no Revit 

Fonte: Autor. 

 

Depois de finalizado o lançamento dos elementos de concreto, fez-se uma 

compatibilização visual das interferências deste com o modelo arquitetônico. As 

principais interferências foram paredes em conflito com vigas causadas por falha de 

lançamento, conforme ilustrado na Figura 17, fazendo-se necessário uma verificação 

manual das alturas de todas as paredes, de modo que o topo das mesmas 

coincidisse com a face inferior das vigas. Em seguida, foi feito o lançamento dos 

elementos de fundação. Neste trabalho, a escolha do sistema de fundação foi o de 

fundação superficial com uso de sapatas apenas para fins de modelagem na 

plataforma BIM. 

 

Figura 17 - Parede em conflito com viga 

Fonte: Autor. 
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Deve-se atentar que o plug-in Sisplo utilizado no orçamento classifica as 

paredes de acordo com o Material Estrutural que a compõe. No caso de várias 

paredes distintas possuírem a mesma configuração para Material Estrutural, o Sisplo 

irá reuni-las todas em um único item no orçamento. Logo, deve-se editar este 

parâmetro de acordo com a divisão do orçamento almejada. Para isto, seleciona-se 

a o elemento no Revit, clica-se em “Editar tipo” na aba “Propriedades”, conforme 

indicado na Figura 18. 

 

 

Figura 18 - Botão "Editar tipo" 

Fonte: Autor. 

 

Seleciona-se a opção “Editar” na linha “Estrutura”, no campo “Construção”, 

conforme apresentado na Figura 19. 
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Figura 19 - Botão Editar Estrutura 

Fonte: Autor. 

 

Feito isso, clica-se no material que compõe cada camada da parede, e clica-

se no símbolo de reticências, conforme Figura 20. 

 

 

 

Figura 20 - Edição de material da estrutura da parede 

Fonte: Autor. 

Desta forma, pode-se escolher um material para a composição da parede 

que já seja existente no Revit. Caso na biblioteca do programa não exista um 

material adequado para aplicação, pode criar um, selecionando o botão “Cria e 

Duplica Materiais”, conforme Figura 21. 
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Figura 21 - Botão "Cria e Duplica Materiais" 

Fonte: Autor. 

 

Feito o lançamento e compatibilização da arquitetura e estrutura, fez-se o 

lançamento das instalações hidrossanitárias a partir dos pontos hidráulicos e 

sanitários indicados no projeto arquitetônico. Os diâmetros das tubulações 

hidrossanitárias foram introduzidas para efeito de modelagem apenas, sem o intuito 

de dimensionar ou calcular o sistema.  

Desta forma, finalizou-se o trabalho de elaboração do modelo 3D, com a 

implantação do modelo arquitetônico, e o lançamento do pré-dimensionamento dos 

projetos de estrutura e fundação em concreto armado e instalações hidrossanitárias. 

Durante a elaboração do modelo 3D, foi adotado a organização para o 

navegador de vistas (Project Browser) sugerida no Manual BB de utilização de 

Template Revit, disponibilizado pelo Banco do Brasil. Esta organização objetivou 

uma melhor organização na produção do modelo 3D, gerando mais agilidade 

durante o seu desenvolvimento e uma maior clareza na distribuição das diversas 

vistas e desenhos. A organização das vistas criadas está ilustrada na Figura 22, e a 

sua disposição no Revit está ilustrada na Figura 23. 
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Figura 22 - Tipos de vistas criados 

Fonte: Manual BB de utilização de Template Revit. 

 

 

 

Figura 23 - Project Browser no Revit 

Fonte: Autor. 

 Durante a fase de Gerenciamento, todos os passos de Cecco (2015) foram 

utilizados sem alterações, englobando a Análise de Incompatibilidades, Tomada de 

Decisões, Desenvolvimento de Ajustes, e Análise dos resultados, porém com a 
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diferença que ambos os papéis do Gerente BIM e do Arquiteto definidos por Cecco 

(2015) foram assumidos pelo presente autor. 

 O desenvolvimento dos passos das fases de Ação e Correção e 

Encerramento se deram da mesma forma que no Gerenciamento, onde os passos 

aplicados foram os mesmos definidor por Cecco (2015) com a diferença de que os 

papéis do Gerente BIM e do Arquiteto também foram desenvolvidos pelo presente 

autor. 

 

4.2.3      Modelando o 4D 

 

Com a finalização do modelo 3D no software Revit, deu-se início à 

elaboração do modelo 4D seguindo o roteiro proposto por Muller (2015).  

Para tal, desenvolveu-se uma sugestão de EAP (Estrutura Analítica de 

Projeto) para a execução deste projeto, juntamente com o seu cronograma. Esta 

etapa foi desenvolvida no software MS Project. 

Com a EAP desenvolvida, fez-se a geração dos automática dos códigos de 

EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho), mediante a inserção da coluna 

chamada “EDT” no MS Project, mostrada na primeira coluna da Figura 24. 
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Figura 24 - Cronograma da obra 

Fonte: Autor. 

 

Com estes códigos elaborados iniciou-se a sua associação junto aos seus 

respectivos elementos no Revit. Esta etapa foi executada de forma manual pelo 

autor, inserindo o código através de um parâmetro compartilhado chamado “cod 

EAP” exibido na barra de Propriedades de cada elemento, conforme ilustrado na 

Figura 25. 

 

 

Figura 25 - Inserção dos códigos da EAP 

Fonte: Autor. 
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Para a inserção dos códigos da EAP em cada elemento, é conveniente 

reunir os elementos com o mesmo código em grupos, na aba “Modify|Walls”, ícone 

“Create Group”, conforme Figura 26. 

 

 

Figura 26 - Criação de grupos 

Fonte: Autor. 

 

Visando um auxílio na geração das tabelas de quantitativos, em todos os 

elementos de cada grupo foi inserido o próprio nome no grupo no campo “Mark”, na 

aba Properties. Desta forma, durante a geração das tabelas de quantitativos utilizou-

se um filtro para separação dos quantitativos pertencentes à frente e à edícula, bem 

como o seu pavimento de utilização. 

Após todos os elementos do modelo terem seu correspondente código da 

EAP inserido no Revit, deu-se início a sincronização do modelo gerado no Revit com 

o cronograma gerado no MS Project. Para esta tarefa, foi utilizado o software 

Navisworks, da Autodesk ®. 

Antes de iniciar os trabalhos no Navisworks, ao contrário da ação sugerida 

no roteiro de referência, realizou-se a exportação do modelo a partir do Revit, 

gerando um arquivo com extensão “.nwc” para ser aberto no Navisworks. O 

Navisworks poderia realizar o mesmo trabalho a partir do próprio arquivo gerado no 

Revit com extensão “.rvt”, porém o arquivo “.nwc” tem um tamanho bem menor 

(994KB neste estudo, versus 43,3 MB do arquivo “.rvt”), o que gera agilidade em 

todo o processo. Para a exportação do arquivo em extensão “.nwc” é necessário 

realizar o download gratuito de um plug-in no site da Autodesk ® chamado 

NavisworksExporters2016. Depois de executado o plug-in, a exportação é realizada 

no Revit na opção External Tools, na aba Add-Ins, conforme ilustrado na Figura 27. 
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Figura 27 - Exportação para arquivo com extensão .nwc 

Fonte: Autor. 

 

Após abrir o Navisworks, clica-se em “Append” na barra “Home”, e 

seleciona-se o arquivo desejado, conforme ilustrado na Figura 28. 

 

 

Figura 28 - Inserção do arquivo no Navisworks 

Fonte: Autor. 

 

Uma vez aberto o arquivo “.nwc” no Navisworks, pode-se começar a criar os 

Sets de seleção dos objetos do modelo baseados nos códigos da EAP introduzidos 

no Revit. Posteriormente, estes Sets serão sincronizados com o cronograma. Para 

tal, selecionou-se a opção Selection Tree no quadro Select & Tree, dentro da caixa 

que se abriu selecionou-se a opção Properties, e a árvore da opção Element foi 

desdobrada, conforme está ilustrado na Figura 29. 
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. 

Figura 29 - Sincronização dos modelos 3D com cronograma (1) 

Fonte – Autor. 

 

Na sequência, abre-se a árvore de nome “Cod. EAP” dentro de “Element”, 

onde será visto todos os códigos inseridos no modelo. Em seguida, abre-se a janela 

Sets clicando na opção Sets ao lado do botão Selection Tree, e com o mouse clica-

se em cada código da EAP dentro da Selection Tree e arrasta-se para a área da 

janela Sets. Cada Sets criado deve ser renomeado com o mesmo código presente 

na árvore “Cod. EAP” que lhe deu origem. 

Após ter terminado esta etapa, deve-se abrir a EAP elaborada no MS 

Project, clicando em TimeLiner, indo na aba Data Sources, Add e selecionando a 

opção Microsoft Project, conforme ilustrado na Figura 30.  
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Figura 30 - Inserção do cronograma no Navisworks 

Fonte: Autor. 

 

Com o arquivo da EAP selecionado, será aberta o Field Selector, onde será 

definido quais campos serão mapeados pelo Navisworks. Neste trabalho, criou-se 

um campo no MS Project chamado Text 1 para o código da EDT, Text 3 para data 

de início, Text 4 para data de fim, e Text 5 para tipo de tarefa. Para o campo “tipo de 

tarefa” foi inserido manualmente em todas as linhas da EAP a palavra Construct 

para indicar que todas as atividades são de construção. Para a correta importação, 

seleciona-se cada campo na coluna External Field Name nos seus respectivos 

campos em Column, conforme ilustrado na Figura 31. 
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Figura 31 - Definição dos campos para mapeamento 

Fonte: Autor. 

 

Uma vez terminado essa etapa, deve-se selecionar a EAP inserida, ir em 

Refresh, depois Selected Data Source e depois selecionar a opção Rebuild Task 

Hierarchy, conforme ilustrado na Figura 32. 

 

 

Figura 32 - Finalizando a importação da EAP no Navisworks 

Fonte: Autor. 

 

 

Feito isso, deve-se associar os elementos do modelo 3D do Revit com seus 

códigos da EAP do MS Project. Esta tarefa pode ser feita para cada elemento 
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isolado, utilizando a função “Attach”, porém devido ao grande número de tarefas e 

elementos, esta tarefa será realizada automaticamente com a função “Auto-Attach 

Using Rules”, conforme Figura 33. 

 

 

Figura 33 - Botão "Auto Attach Using Rules" 

Fonte: Autor. 

 

 Uma vez clicado neste botão, é apresentada a janela “TimeLiner Rules” 

apresentada na Figura 34, onde deve-se selecionar uma única regra, clicar em 

“Edit”, e editar a descrição da regra para “Map TimerLiner Task from Column User 1 

to Selection Sets with the same name, Matching case”, conforme Figura 35. 

 

 

Figura 34 - "TimeLiner Rules" 

Fonte: Autor. 
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Figura 35 - "Rules Editor" 

Fonte: Autor. 

 

Em seguida clica-se no botão “Apply Rules” na janela “TimerLiner Rules” e a 

associação entre os elementos dispostos no Revit e as tarefas da EAP estará 

concluída. 

 

4.2.4      Modelando o 5D 

 

Foi desenvolvido o orçamento do projeto a partir da plataforma BIM, com 

base nos projetos Arquitetônico e complementares (BIM  3D) e da programação de 

atividades no cronograma na obra (BIM 4D), utilizando o software Sisplo® e 

seguindo o roteiro proposto por Santi (2015). 

Neste estudo foi utilizado o software Sisplo ® da empresa Terceira Onda 

para realizar a junção dos quantitativos e especificações provenientes do Revit e a 

base de dados disponibilizada pela SINAPI. A modalidade do software utilizada foi a 

versão de teste, válida por 30 dias, e o seu download foi feito gratuitamente no site 

da empresa (www.sisplo.com.br). Juntamente com o software, foi feito o download 

do plug-in “RevistSisplo”, encarregado de viabilizar a comunicação entre o Sisplo e o 

Revit. O plug-in também foi baixado no site da empresa, e a sua licença é gratuita. 
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A escolha deste software se deu devido à sua facilidade de comunicação 

com o Revit e o uso do plug-in “RevitSisplo”, que segundo o site da empresa, foi 

desenvolvido para a elaboração de orçamentos de modelos desenvolvidos em 

tecnologia BIM, especificamente com o uso do software Revit.  

Apesar do roteiro utilizado como base neste estudo ter utilizado um software 

diferente, foi possível implementar os passos daquele estudo e expor as alterações 

registradas. A principal mudança foi que o software utilizado por Santi (2015) apenas 

permitia a inserção manual dos quantitativos gerados pelo Revit, ao passo que o 

software utilizado no presente estudo, o Sisplo, permite a exportação automática dos 

quantitativos do Revit para o software, conforme descrito na Figura 43. 

Uma forma de tornar esta tarefa mais fluída é o desenvolvimento do modelo 

no Revit a parti de um template adequado para o uso do Sisplo. Desta forma, a 

organização dos elementos no software de orçamentos ficará facilitada. Neste 

estudo, não foi utilizado um template para a modelagem que facilitasse a montagem 

do orçamento, sendo assim, o plug-in Sisplo inicialmente classificou todos os 

elementos de acordo com o seu material constituinte independentemente da 

localização do elemento no modelo. Isso fez com que o orçamento obtido tivesse a 

sua estrutura analítica com um grau de detalhamento inferior ao adotado no 

cronograma. Além disso, foi necessária a geração de alguns quantitativos no próprio 

Revit e sua posterior inserção manual no Sisplo, bem como de algumas 

composições de serviço, como por exemplo a quantidade de concreto e aço dos 

elementos de concreto armado, pois estes elementos foram exportados para o 

Sisplo apenas com a composição de montagem e desmontagem de forma para 

concretagem. 

Em todos os relatórios de orçamento neste estudo foi considerado um valor 

em porcentagem para Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de 25%. 

 

4.2.5      Análise dos resultados obtidos  

 

 A seguir é apresentado um resumo dos passos desenvolvidos nesta 

pesquisa em comparação com o roteiro proposto por Muller (2015), juntamente com 

uma classificação inserida neste trabalho que visa medir o quanto que a ação 

desenvolvida nesta pesquisa difere da referida ação proposta.  
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Para uma ação replicada de forma idêntica ao roteiro de Muller (2015), foi 

inserida a classificação “Nenhuma alteração feita”, com a célula em amarelo claro. 

Para uma ação feita de forma quase idêntica, porém com algum pequeno detalhe 

modificado, foi inserida a classificação “Ação feita parcialmente (mod. Baixa)”, com a 

célula pintada em azul claro. Para a ação com uma alteração significativa em 

comparação à proposta por Muller (2015), foi inserida a classificação “Ação feita 

parcialmente (mod. Alta)”, com a célula pintada em laranja. 
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Figura 36 - Modificações propostas pelo autor no roteiro de Muller (2015), itens 1 e 2  

Fonte: Autor. 

FASE Passos ou atividades do Processo Imagem ou registro da ação Cassificação do ajuste proposto

Desenvolvimento de todos as disciplinas do projeto em 

um único arquivo

Para cada disciplina do projeto foi elaborado em um arquivo 

distinto no Revit, sendo que cada disciplina foi "linkada" no 

arquivo da arquitetura.

Ação feita parcialmente (mod. 

Alta)

1
Definição do calendário base a ser usado no MSProject 

(realizado na aba "Project", "Changing Working Time"
Nenhuma alteração feita

2
Inserção das tarefas em Gráfico de Gantt, digitando sua 

descrição em "Nome da tarefa"
Nenhuma alteração feita

M
S 

P
R

O
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C
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Figura 37 - Modificações propostas pelo autor no roteiro de Muller (2015), itens 3 e 4  

Fonte: Autor. 

FASE Passos ou atividades do Processo Imagem ou registro da ação Cassificação do ajuste proposto

3
Ajustar os recuos das tarefas que possuem a mesma 

atividade-mãe
Nenhuma alteração feita

4
Inserção da coluna WBS , clicando com o botão direito 

no cabeçalho, "Insert Column", e selecionar "WBS"
Nenhuma alteração feita

M
S 

P
R

O
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C
T
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Figura 38 - Modificações propostas pelo autor no roteiro de Muller (2015), itens 5 e 6  

Fonte: Autor. 

  

FASE Passos ou atividades do Processo Imagem ou registro da ação Cassificação do ajuste proposto

5
Definição das dependêcias das atividades, inserindo o(s) 

número(s) da(s) linha(s) na coluna "Predecessors"
Nenhuma alteração feita

6

Definição dos itens que serão modelados.  Pintou-se as 

células que indicam um item modelado de verde e as 

que não, vermelho, para facilitar a visualização. 

Ação feita parcialmente (mod. 

Baixa)

M
S 

P
R

O
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C
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Figura 39 - Modificações propostas pelo autor no roteiro de Muller (2015), itens 7 e 8  

Fonte: Autor. 

FASE Passos ou atividades do Processo Imagem ou registro da ação Cassificação do ajuste proposto

7 Inserção dos códigos EAP no Revit Nenhuma alteração feita

8
Inserção da palavra "Construct" em todos os itens de 

construção
Nenhuma alteração feita

R
EV

IT
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Figura 40 - Modificações propostas pelo autor no roteiro de Muller (2015), itens 9 e 10  

Fonte: Autor. 

FASE Passos ou atividades do Processo Imagem ou registro da ação Cassificação do ajuste proposto

9
Exportação dos arquivos de projeto para o  Navisworks, 

com uso do plug-in  NavisworksExporters2016

Ação feita parcialmente (mod. 

Alta)

10
Importar o arquivo de cada disciplina no software 

Navisworks

Ação feita parcialmente (mod. 

Baixa)

N
av

is
w

o
rk

s
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Figura 41 - Modificações propostas pelo autor no roteiro de Muller (2015), itens 11 e 12  

Fonte: Autor. 

  

FASE Passos ou atividades do Processo Imagem ou registro da ação Cassificação do ajuste proposto

11 Inserir o cronograma no Navisworks Nenhuma alteração feita

12 Associação do tipo de tarefa ao cronograma Nenhuma alteração feita

N
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w
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Figura 42 - Modificações propostas pelo autor no roteiro de Muller (2015), itens 13 a 15  

Fonte: Autor

FASE Passos ou atividades do Processo Imagem ou registro da ação Cassificação do ajuste proposto

13
Reconstituição da hierarquia das tarefas, no caminho 

refresh > Select Data Source > Rebuild task hierarchy
Nenhuma alteração feita

14
Definição dos Sets dos elementos do projeto de acordo 

com os códigos da EAP
Nenhuma alteração feita

15
Definição das regras para associação automática dos 

elementos do projeto com as tarefas da EAP
Nenhuma alteração feita

N
av

is
w

o
rk

s
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A seguir é apresentado um resumo dos passos desenvolvidos nesta 

pesquisa em comparação com o roteiro proposto por Santi (2015), juntamente com 

uma classificação inserida pelo presente autor que visa medir o quanto que a ação 

desenvolvida nesta pesquisa difere da ação proposta por Santi (2015). Para uma 

ação replicada de forma idêntica ao roteiro de Santi (2015), foi inserida a 

classificação “Nenhuma alteração feita”, com a célula em amarelo claro. Para uma 

ação feita de forma quase idêntica, porém com algum pequeno detalhe modificado, 

foi inserida a classificação “Ação feita parcialmente (mod. Baixa)”, com a célula 

pintada em azul claro. Para a ação com uma alteração significativa em comparação 

à proposta por Muller (2015), foi inserida a classificação “Ação feita parcialmente 

(mod. Alta)”, com a célula pintada em laranja. 

 

 

 

Figura 43 - Modificações propostas pelo autor no roteiro de Santi (2015) 

Fonte: Autor. 

 

  

Ação sugerida nos 

trabalhos de referencia

Ação executada 

neste trabalho

Cassificação do 

ajuste proposto

16
Extração e documentação de 

quantitativos

Geração das tabelas de todos os 

quantitativos no Revit

Geração das tabelas dos 

quantitativos no Revit 

apenas dos itens que 

necessitaram de 

inserção manual de 

informaçoes*

Ação feita parcialmente 

(mod. Baixa)

17
Extração e documentação de 

quantitativos

Inserção manual no programa de 

orçamento os dados gerados no 

Revit

Extração e importação 

automática das 

informações do modelo 

no software de 

orçamento

Ação feita parcialmente 

(mod. Alta)

18 Relatórios de orçamento

Extração dos relatórios 

diretamente do software de 

orçamento

Extração dos relatórios 

diretamente do 

software de orçamento

Nenhuma alteração feita

Passos ou Atividades do 

Processo 
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4.3      ROTEIRO PROPOSTO 

 

Este trabalho reuniu informações de 3 monografias num roteiro unificado 

preliminar, e aplicou-se o roteiro em um caso prático/real de uma obra residencial, 

utilizando o modelo de estudo de caso. Após esta aplicação, o autor analisou os 

resultados do estudo de caso e identificou melhorias para o roteiro preliminar. 

Implementou-se estas sugestões de melhoria e gerando assim o roteiro proposto 

com melhorias. 

Entendendo que um roteiro é (definição) a documentação a ser apresentada 

na sequência. 

Este roteiro foi dividido da seguinte forma: 

 - Primeiramente foi dividido em três macro etapas, sendo a primeira de 

Gerenciamento, a segunda de Modelagem 3D e 4D, e a terceira de Modelagem 5D. 

 - Em cada macro etapa o roteiro se apresenta dividido em fases. 

 - Cada fase foi dividida em Passos ou Atividades do Processo, onde cada 

passo foi descrito adicionalmente na coluna Descrição, com textos e/ou imagens de 

telas do software sendo citado. 

 

4.3.1 Macro etapa de Gerenciamento 

 

A seguir apresenta-se a macro etapa de Gerenciamento, onde está dividido 

nas fases de Abertura do Projeto, Planejamento, Desenvolvimento, Gerenciamento, 

Ação e Correção e Encerramento. 
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FA
SE 

Passos ou Atividades do Processo  Descrição 

A
B

ER
TU

R
A

 D
E 

P
R

O
JE

TO
  

1. Reunião de primeiro contato 
Apresentação ao cliente da plataforma BIM e da metodologia de 
trabalho. 

2. Cadastro do cliente 
Na reunião de primeiro contato, coleta-se as informações do 
cliente, para preenchimento dos documentos posteriores. 

3. Levantamento das informações 
para proposta 

Coleta-se as informações sobre as necessidades do cliente 
acerca do projeto. Recomenda-se o uso de um check-list.  

4. Escopo do projeto 
Documento recebido/elaborado junto com a contratação do 
projeto, imprescindível para o início das atividades 

5. Código EAP 
Definição dos códigos EAP. É o código EAP que define quais 
elementos deverão ser modelados. 

6. Cronograma/tempo 
O cronograma com as atividades sucessoras e predecessoras 
com as datas de execução dos elementos. 

7. Orçamento/custo 
O orçamento será desenvolvido no decorrer do processo de 
desenvolvimento do modelo 3D. 

 

Figura 44 - Proposta de roteiro – Fase de Abertura de Projeto, passos 1 a 7 

Fonte: Autor. 
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FA
SE 

Passos ou Atividades do Processo  Descrição 

P
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N
EJ

A
M
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TO

 

8. Montagem do plano de 
comunicações 

Define-se a forma que será conduzida e registrada a troca de 
informações 

9. Reunião de Planejamento 
Nesta reunião a equipe é sincronizada para o 
desenvolvimento das etapas posteriores 

10. Convocação para reunião 
O gerente do projeto coordena e realiza a convocação para a 
reunião 

11. Apresentação de equipe 
multidisciplinar 

Esclarecimento de dúvidas sobre a participação de cada 
membro da equipe.  

12. Escolha dos instrumentos a serem 
utilizados  

Definir softwares que serão utilizados para realização do 
projeto e também para comunicação. 

13. Desenvolvimentos 3D 

Definir software utilizado pelo arquiteto para realização da 
modelagem 3D. O roteiro propõe o uso do Autodesk Revit 
Architecture 2016 para o modelo de arquitetura e de 
estrutura, e o Revit MEP 2016 para o modelo de instalações 
hidrossanitárias. 

14. Desenvolvimento 4D 
Definir software utilizado pelo arquiteto para realização da 
modelagem 4D. O roteiro propões o uso do MS Project 2013. 

15. Desenvolvimento 5D 
Definir software utilizado pelo arquiteto para realização da 
modelagem 5D. O roteiro propões o uso do Autodesck 
Navisworks 2016. 

16. Planilha de atividades 
Documento fundamental para registro das atividades que 
estão pendentes e as que deverão ser realizadas. Este 
documento é a chave para o gerenciamento dos processos. 

17. Atas de reuniões 
Deve ser utilizado em todas as etapas que tiver reunião 
presencial. 

18. Convocações de reuniões Documento utilizado para informar as reuniões a equipe.  

19. Registro de instrumentos 
Para registro dos softwares e quem os opera, deve ser 
utilizada a planilha de registro de instrumentos. 

20. Propriedades dos elementos 

 É importante destacar as propriedades dos elementos, pois 
algumas empresas da construção civil já fornecem seus 
produtos modelados em BIM com especificações de 
medidas, material, especificações em geral, e são disponíveis 
para download. 

21. Acesso remoto 

Para acesso remoto deve ser utilizado um software que 
permita o compartilhamento de arquivos em nuvem, e 
deverá ser controlado pelo gerente BIM. Este roteiro 
propõem o Google Drive. 

22. Registro da reunião de 
planejamento em ata 

A reunião de planejamento deve ser registrada em ata pelo 
Gerente BIM e ser disponibilizada na pasta compartilhada. 

 

Figura 45 - Proposta de roteiro – Fase de Planejamento, passos 8 a 22 

Fonte: Autor. 
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SE 

Passos ou Atividades do Processo  Descrição 

D
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23. Desenvolvimento do modelo 3D 
Após a etapa de planejamento ser apresentada, e todos os 
documentos que deveriam vir de fora forem entregues, é 
iniciada a modelagem BIM 3D.  

24. Projetista e construtor elaboram os 
prazos no cronograma 

Nesta etapa de desenvolvimento deve-se elaborar o 
cronograma com as atividades sucessoras e predecessoras 
de cada atividade, incluindo o tempo de cada uma. 

25. Engenheiro elabora orçamento da 
EAP 

O engenheiro juntamente com o construtor elabora o 
orçamento dos elementos da obra. 

26. Arquivos finalizados 
Os arquivos finalizados desenvolvidos devem ser enviados 
para o gerente BIM analisar e fazer suas considerações se 
houver necessidade. 

27. Convocação para reunião de 
execução 

 A convocação da reunião é feita pelo gerente BIM, por e-
mail, solicitando a presença de toda a equipe para o 
encontro. 

28. Reunião de desenvolvimento 
Tem como objetivo de apresentar os resultados do 
desenvolvimento preliminar. 

29. Apresentação do modelo 3D 
compatibilizado 

Gerente BIM apresenta o modelo BIM 3D compatibilizado 
com projeto arquitetônico e complementares. 

30. Apresentação dos prazos 
É apresentado ao proprietário a definição dos prazos do 
cronograma 

31. Apresentação do orçamento 
É apresentado ao proprietário a definição dos valores do 
orçamento 

 

Figura 46 - Proposta de roteiro – Fase de Desenvolvimento, passos 23 a 31 

Fonte: Autor. 
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32. Análise de 
incompatibilidades 

Esta análise é fundamental no processo, pois é a primeira verificação 
da compatibilização junto ao cronograma e orçamento. Dificilmente 
um projeto passa por essa fase sem sofrer ajustes. 

33. Tomada de decisões 

As tomadas de decisões são sempre feitas pelo líder do projeto, neste 
caso, o gerente BIM. Deve-se fazer sempre um analise direta e indireta 
dos fatos, a troca de informações com a equipe é fundamental para as 
decisões. 

34. Registro em ata de 
reunião 

 Esta etapa também é registrada em ata e disponibilizada na pasta 
compartilhada. 

35. Registro da planilha de 
atividades 

A planilha de atividades de ser atualizada com as informações desta 
reunião pelo gerente BIM, consequentemente ser complementada 
pela equipe do projeto com suas respectivas atividades sobre o 
projeto. 

36. Desenvolvimento dos 
ajustes no modelo 3D 

Os ajustes de projeto são efetuados com base no que foi preenchido na 
planilha de atividades. 

37. Desenvolvimento dos 
ajustes no orçamento 

Os ajustes de orçamento são efetuados com base no que foi 
preenchido na planilha de atividades. 

38. Desenvolvimento dos 
ajustes no orçamento 

 Os ajustes de orçamento são efetuados com base no que foi 
preenchido na planilha de atividades. 

39. Preencher planilha de 
atividades  

Deve ser preenchida registrando os ajustes “extras” realizados pela 
equipe. 

40. Convocação da reunião 
de gerenciamento 

Com os ajustes concluídos a convocação para reunião de 
gerenciamento do projeto é efetuada pelo gerente BIM, também por 
e-mail. 

42. Apresentação dos ajustes Os ajustes são apresentados a toda a equipe. 

43. Última análise para 
lançamento do código EAP 

 Esta análise deve ser crítica, apontando quaisquer dúvidas a respeito 
do modelo ou da execução. A partir da confirmação da equipe, 
arquiteto pode adicionar ao modelo, o parâmetro do código EAP para 
sincronização do cronograma com o modelo. 

44. Tomada de decisões 

Gerente BIM deve verificar com a equipe a necessidade de mais algum 
elemento ser considerado na EAP ou modelagem 3D. Se existirem 
novos elementos, estes devem ser modelados e acrescentados na EAP 
antes da próxima etapa. 

45. Registro da reunião em 
ata 

 A reunião da etapa de gerenciamento também deve ser registrada em 
ata. 

46. Inserir código EAP no 
modelo 3D 

Gerente BIM deve disponibilizar na pasta compartilhada o arquivo 
atualizado da EAP criado juntamente com o construtor, e inserir 
manualmente os números da EAP no modelo 3D. 

47. Compatibilização 4D Utilização do software Autodesk Navisworks para compatibilização 4D. 

48. Compatibilização 5D Utilização do software Autodesk Navisworks para compatibilização 5D. 

49. Análise dos resultados 
A análise de resultados é a última verificação dos arquivos de projeto 
antes de encerrar o projeto. É o momento de avaliar a compatibilização 
a nível BIM 5D, e fazer os apontamentos necessários. 

50. Tomada de decisões 
Último momento de definição se ocorrerá ou não alterações no 
projeto. 

 

Figura 47 - Proposta de roteiro – Fase de Gerenciamento, passos 32 a 50 

Fonte: Autor. 



75 
 

 

FA
SE 

Passos ou Atividades do Processo  Descrição 

A
Ç

Ã
O

 E
 C

O
R

R
EÇ

Ã
O

 

51. Mudança no escopo/EAP 
Mudanças nesta fase podem ocorrer pois a intenção da 
compatibilização 5D é demonstrar com clareza as informações 
sobre a obra, onde antes não eram possíveis ser previstas. 

52. Registro em ata 
O fechamento desta reunião também é feito em ata, descrevendo 
também as mudanças que irão ser realizadas. 

53. Registro da planilha de 
atividades 

Planilha de atividades também é atualizada com os assuntos da 
reunião de gerenciamento. 

54. Documento para alteração do 
escopo 

Para alteração do escopo é imprescindível o registro desta 
mudança. O gerente BIM é responsável pelo controle da 
alteração. Também deverá fazer a solicitação da mudança de 
escopo ao investidor. 

55. Estratégia adotada para 
ajustes na EAP 

Todos os elementos do modelo são sincronizados com o 
cronograma a partir da numeração da EAP, a alteração desta 
ordem faz com que o modelo 3D perca a sincronia com a EAP. 
Para que isso não aconteça, a estratégia a ser adotada é a adição 
de novas atividades no final do cronograma. Para atividades que 
por decisão não farão mais parte da EAP, não deverão ser 
deletadas, devem ser demarcadas como atividades canceladas. 

56. Modelagem dos ajustes O modelo é atualizado com os novos elementos inclusos na EAP. 

57. Inclusão dos ajustes no final da 
EAP 

Construtor faz o ajuste no cronograma e envia o arquivo para o 
gerente BIM. 

58. Arquivos ajustados e 
encerrados 

Encerramento dos arquivos ajustados 

 

Figura 48 - Proposta de roteiro – Fase de Ação e Correção, passos 51 a 58 

Fonte: Autor. 
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59. Convocação reunião de 
encerramento 

Assim que o gerente BIM recebe todos os arquivos atualizado e 
finalizados, a convocação para reunião de encerramento é 
enviada para a equipe. 

60. Toda a equipe deve estar 
presente para visualizar os 
resultados 

A participação de todos da equipe de projeto é muito importante 
nesta etapa, pois consolida o trabalho em grupo e permite que 
todos façam o feedback sobre o projeto. 

61. Apresentação do modelo 3D 
finalizado 

Modelo 3D deve ser apresentado e explicado para toda a equipe. 

62. Apresentação do modelo 4D 
e 5D finalizado 

Modelo 4D e 5D deve ser apresentado e explicado para toda a 
equipe. 

63. Avaliação da equipe 
A avaliação da equipe é importante para feedback do próximo 
projeto. 

64. Fechamento do projeto 

O registro de recebimento do projeto é de grande importância, já 
que o gerente BIM é o responsável pelo projeto e é dele a 
responsabilidade de cumprir com o contrato. Este documento 
deve encerrar a fase de projeto. 

65. Ata de reunião de 
fechamento 

Conforme as etapas anteriores, a ata de reunião deve registrar 
todos os assuntos discutidos e decididos na reunião. Desta vez, 
também deve ser demarcado o encerramento do projeto e ser 
assinada por todos os presentes. 

 

Figura 49 - Proposta de roteiro – Fase de Encerramento, passos 59 a 65 

Fonte: Autor. 

 

 

4.3.2 Macro etapa de Modelagem 3D e 4D 

 

A seguir apresenta-se a macro etapa de Modelagem 3D e 4D, onde está 

dividido nas fases de Preparação do Cronograma, Modelo 3D-Revit e Modelo 4D-

Navisworks. 
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Figura 50 - Proposta de roteiro – Fase Preparação do Cronograma, passos 66 e 67 

Fonte: Autor. 

 

 

  

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

Desenvolvimento de todos as disciplinas do projeto em um único 

arquivo
Para cada disciplina do projeto foi elaborado em um arquivo distinto no Revit, 

sendo que cada disciplina foi "linkada" no arquivo da arquitetura.

66. Definição do calendário base a ser usado no MSProject (realizado na 

aba "Project", "Changing Working Time"

67. Inserção das tarefas em Gráfico de Gantt, digitando sua descrição em 

"Nome da tarefa"
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Figura 51 - Proposta de roteiro – Fase Preparação do Cronograma, passos 68 e 69 

Fonte: Autor. 

 

 

 

  

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

68. Ajustar os recuos das tarefas que possuem a mesma atividade-mãe

69. Inserção da coluna WBS , clicando com o botão direito no cabeçalho, 

"Insert Column", e selecionar "WBS"
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Figura 52 - Proposta de roteiro – Fase Preparação do Cronograma, passos 70 e 71 

Fonte: Autor. 

 

 

 

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

70. Definição das dependêcias das atividades, inserindo o(s) número(s) 

da(s) linha(s) na coluna "Predecessors"

71. Definição dos itens que serão modelados. Pintou-se as células que 

indicam um item modelado de verde e as que não, vermelho, para 

facilitar a visualização. P
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Figura 53 - Proposta de roteiro – Fase Modelo 3D - Revit, passos 72 e 73 

Fonte: Autor. 

 

 

 

 

  

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

72. Inserção dos códigos EAP no Revit

73. Inserção da palavra "Construct" em todos os itens de construção
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Figura 54 - Proposta de roteiro – Fase Modelo 4D - Navisworks, passos 74 e 75 

Fonte: Autor. 

 

 

  

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

74. Exportação dos arquivos de projeto para o Navisworks, com uso do 

plug-in NavisworksExporters2016

75. Importar o arquivo de cada disciplina no software Navisworks
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Figura 55 - Proposta de roteiro – Fase Modelo 4D - Navisworks, passos 76 e 77 

Fonte: Autor. 

 

  

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

76. Inserir o cronograma no Navisworks

77. Associação do tipo de tarefa ao cronogramaM
o
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Figura 56 - Proposta de roteiro – Fase Modelo 4D - Navisworks, passos 78 a 80 

Fonte: Autor. 

 

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

78. Reconstituição da hierarquia das tarefas, no caminho refresh > Select 

Data Source > Rebuild task hierarchy

79. Definição dos Sets dos elementos do projeto de acordo com os 

códigos da EAP

80. Definição das regras para associação automática dos elementos do 

projeto com as tarefas da EAP
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4.3.3 Macro etapa de Modelagem 5D 

A seguir apresenta-se a macro etapa de Modelagem 5D, onde está dividido 

na fase de Modelo 5D-Sisplo. 
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Figura 57 - Proposta de roteiro – Fase Modelo 5D - Sisplo, passos 81 e 82 

Fonte: Autor. 

 

  

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

81. Iniciar o plug-in Sisplo

82. Escolher quais composições serão organizadas por Tipos de Famílias 

e quais por Materiais/Serviços
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Figura 58 - Proposta de roteiro – Fase Modelo 5D - Sisplo, passos 83 e 84 

Fonte: Autor. 

 

  

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

83. Escoher a composição que será utilizada no orçamento. Neste 

estudo, utilizou-se a SINAPI

84. Selecionar que nas tabelas de composições sejam mostradas  apenas 

as famílias modeladas
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Figura 59 - Proposta de roteiro – Fase Modelo 5D - Sisplo, passos 85 e 86 

Fonte: Autor. 

 

  

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

85. Na aba "Tipos de Família" ou "Materiais/Serviços", clicar no botão de 

reticências em cada linha e escolher a composição Sinapi adequada 

86. Alguns objetos modelados no Revit são compostos por mais de um 

serviço (os elementos de concreto, por exemplo, são compostos por 

montagem e desmontagem de forma, montagem das armaduras e 

concretagem). Sendo assim , opta-se por associar um destes serviços ao 

elemento dentro do Revit, e os outros serão incluídos manualmente no 

Sisplo
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Figura 60 - Proposta de roteiro – Fase Modelo 5D - Sisplo, passos 87 e 88 

Fonte: Autor. 

 

  

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

87. No software Sisplo, seleciona-se o Ambiente Operacional 

"MULTIBANCO"

88. Seleciona-se a opção "Orçamento de Obras", e em seguida o 

orçamento desejado.
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Figura 61 - Proposta de roteiro – Fase Modelo 5D - Sisplo, passos 89 e 90 

Fonte: Autor. 

  

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

89. Na janela "Dados de Capa do Projeto" insere-se as informações 

pedidas sobre o orçamento, e clica-se em "Gravar"

90. Em seguida é criado um orçamento em branco. Na caixa "Importar", 

clica-se no botão "Revit", e depois em "Banco de Integração"
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Figura 62 - Proposta de roteiro – Fase Modelo 5D - Sisplo, passos 91 e 92 

Fonte: Autor. 

 

  

FASE Passos ou Atividades do Processo Ilustração/Descrição

91. Na janela do Banco de Integração, seleciona-se o arquivo de projeto 

que for exportado no Revit, preenche-se os campos de "SubProjeto" e 

"Obra" com o orçamento que está sendo desenvolvido, e clica-se em 

"Importar".

92. Com o orçamento importado, dá-se início a introdução dos serviços 

dos elementos com mais de uma composição, como os serviços de 

concreto por exemplo. Para isso clica-se em "Serviço", e insere-se o 

código do serviço e a quantidade.
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho partiu de três roteiros diferentes que abordavam aspectos 

distintos da elaboração de projetos em BIM e integrou todos os roteiros em um único 

roteiro, englobando as fases de gerenciamento do projeto, modelagem 3D, 4D e 5D. 

Uma vez integrado, foi aplicado em um estudo de caso prático e identificou-

se as facilidades e dificuldades encontradas na aplicação do roteiro, e se propôs 

melhorias.  

Os pontos de melhoria sugeridos incluem a separação dos projetos das 

diversas disciplinas em arquivos próprios e posteriormente “lingados” entre eles, o 

uso do software de orçamento que possibilite a transferência automática dos 

quantitativos do projeto entre o modelo e o orçamento, e o uso do plug-in 

disponibilizado gratuitamente pela empresa fornecedora do software de modelagem 

para a exportação do modelo para o software que realizará a sincronização entre os 

modelos 3D, 4D e 5D.  
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ANEXO A 

Projeto Arquitetônico utilizado na presente pesquisa 
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