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RESUMO 
 

Esta pesquisa procurou apresentar um estudo sobre o entendimento do 
gerenciamento de custos considerando o tempo de trabalho nos processos de 
concepção e construção de uma obra utilizando a metodologia BIM. Por serem estes 
procedimentos movidos por pessoas, é de extrema necessidade que possuam as 
informações mais precisas e com o maior detalhamento possível para que sejam 
sempre evitados erros e retrabalhos durante a execução da edificação. Com o 
advento de softwares especializados, verificam-se transformações no modelo 
construtivo, outrora realizados em papel e agora atrelados a softwares que fornecem 
dados capazes de melhorar os custos e a qualidade com pouco tempo de trabalho. 
Desse modo, sabe-se que para atingir padrões de excelência no gerenciamento de 
uma obra, é recomendável a utilização de programas eficientes, produtivos e que se 
comuniquem, produzindo assim informações quantitativas e de detalhamentos da 
edificação, simulando processos da construção, evitando desperdícios e facilitando 
desta forma a execução no canteiro de obra. O estudo em pauta teve como objetivo 
geral propor um plano de gerenciamento de custo x tempo, utilizando a metodologia 
BIM, de um prédio com 3.266 (três mil, duzentos e sessenta e seis) metros 
quadrados, localizado no município de Fraiburgo – SC. Para a realização desta 
pesquisa foram utilizados alguns procedimentos metodológicos, que facilitaram, 
sobremaneira, o estudo. Destacam-se: o método indutivo, os tipos de pesquisa 
exploratória e descritiva, as técnicas bibliográficas, documental e por meio da 
observação do participante, onde as informações tiveram abordagens 
qualiquantitativas, criando um plano de gerenciamento de custos e de execução da 
obra. Como conclusão, verificou-se que a partir deste plano foi possível ter um 
melhor planejamento financeiro para a construção por meio do orçamento e 
cronograma detalhado, assim surgiu melhores controles do tempo e dos itens que 
foram sendo executados na obra, ajudando na tomada de decisão da equipe de 
trabalho. Os serviços estiveram sempre atrelados as informações, acarretando um 
acréscimo de 20% no valor da etapa em estudo por conta de fatores externos 
detalhados na pesquisa. 
 

 

Palavras-chaves: Custo. Execução da Obra. BIM. 



 

ABSTRACT 
 

This research sought to present a study on the understanding of cost management 
considering the work time in the processes of design and construction of a work 
using the methodology BIM. Because these procedures are driven by people, it is 
extremely necessary that they possess the most accurate information and in the 
greatest possible detail so that mistakes and rework are always avoided during the 
execution of the building. With the advent of specialized software, there are 
transformations in the construction model, once made on paper and now linked to 
software that provide data capable of improving costs and quality with little work time. 
Thus, it is well known that in order to achieve excellence in the management of a 
work, it is advisable to use efficient, productive and communicating programs, thus 
producing quantitative information and building details, simulating construction 
processes, avoiding waste and thus facilitating execution at the construction site. The 
main objective of the study was to propose a cost and time management plan, using 
the BIM methodology, of a building with 3,266 (three thousand, two hundred and 
sixty six) square meters, located in the city of Fraiburgo - SC. In order to carry out 
this research, some methodological procedures were used, which facilitated the 
study. Of particular note are: the inductive method, exploratory and descriptive 
research types, bibliographical techniques, documentary and through participant 
observation, where the information had qualitative and quantitative approaches, 
creating a plan for cost management and execution of the work. As a conclusion, it 
was verified that from this plan it was possible to have a better financial planning for 
the construction through the budget and detailed schedule, thus appeared better 
controls of the time and the items that were being executed in the work, helping in the 
decision making of the work team. The services were always linked to the 
information, resulting in an increase of 20% in the value of the study stage due to 
external factors detailed in the research. 
 

 

Keyworks: Cost. Execution of the Work. BIM. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 80, a construção civil, no Brasil, esteve voltada ao 

financiamento de obras pelo setor público tendo em vista as necessidades impostas 

naquele momento histórico. Contudo anos posteriores, verificou-se que as obras 

foram passadas a ser geradas por recursos de investidores e construtoras. Convém 

salientar que a partir de então, o sucesso da execução dos projetos pressupõe que 

eles sejam concluídos no prazo determinado e dentro dos custos previstos. 

Todavia, verifica-se que para conseguir atingir um bom nível de aceitação 

nesse mercado, é de suma importância à qualidade no que essa demonstra na 

entrega de seus empreendimentos. Para que a construtora seja competitiva precisa 

desenvolver o planejamento dos custos juntamente com um plano de execução, 

proporcionando o resultado almejado com eficiência. 

Nesse sentido, há uma mudança de comportamento das construtoras, 

buscando tecnologias que sejam capazes de criar e desenvolver a compatibilização 

da obra melhorando a eficiência da execução do empreendimento. A organização 

deve se preocupar em oferecer um quantitativo que traga os mínimos detalhes dos 

materiais que serão utilizados, para trazer segurança no orçamento desta edificação.  

É notório que esta preocupação é fundamental para qualquer empresa da 

construção civil, assim sendo, um dos elementos para gerar maior precisão dos 

orçamentos, e consequentemente, excelente produtividade, seria aguçar, a todo 

instante, a busca da melhoria continua, proporcionando processos informatizados 

favoráveis a executar os serviços dos colaboradores, tanto individual quanto coletivo, 

por meio de programas computacionais de planejamento e execução de obra. 

Por fim, é de evidência cristalina que ao atingir um cronograma adequado a 

construtora atingirá, também, uma boa produtividade e um melhor retorno financeiro 

em suas obras. Deste modo cresce a importância de formular um planejamento 

completo, o qual no Edifício Residencial e Comercial Coser, tinha por objetivo 

responder qual o valor que seria investido no decorrer do tempo nesta construção. 

Este trabalho teve como enfoque ajustar métodos conhecidos pela 

engenharia civil, adaptando conceitos para o planejamento de uma edificação de 

médio porte na cidade de Fraiburgo, Santa Catarina. 

Dado o exposto, se fez necessário desenvolver um gerenciamento de custo 

condicionado a um desembolso em um determinado período de construção. A 
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administração de recursos é de suma importância para garantir o bom andamento 

das atividades desenvolvidas dentro do canteiro de obra e para que isso ocorra, 

deve haver um processo de compatibilização que garanta que não haverá grandes 

surpresas no decorrer do processo construtivo da edificação.  

Sabe-se também que o investidor buscou uma instalação funcional para que a 

edificação tivesse um conjunto de salas comerciais e residenciais com acessos 

adequados e poucos pilares interferindo no espaço interno, criando assim uma 

problemática para unir as necessidades dos dois modelos, residencial e comercial.  

Diante disso, fez-se o seguinte questionamento: Qual a dificuldade de 

desenvolver a compatibilização no modelo BIM e quanto seria o valor do 

investimento para a primeira etapa desta edificação? 

Como justificativa deste trabalho, no cenário econômico, a construção civil faz 

parte de um dos setores de maior relevância na economia brasileira, já que emprega 

e, consequentemente, produz índices no produto interno bruto brasileiro. Os valores 

investidos pelas construtoras são de grande porte, falhas na constituição dos custos, 

orçamentos e formulações dos preços de venda para seus consumidores, podem 

acarretar em prejuízos e, por conseguinte inviabilizar a obra. 

Do ponto de vista pessoal, a elaboração deste trabalho proporcionou ao 

acadêmico o conhecimento prático de como se comporta a formação de um 

orçamento, assim como, da execução da construção, reconhecendo as dificuldades 

para chegar a uma metodologia que proporcionasse resultados financeiros positivos 

a construtora e atingisse as necessidades impostas pelo projeto na sua execução. 

Com o auxílio deste estudo, a universidade possui um conteúdo atualizado, 

dos aspectos reais empregados na prática de uma edificação de médio porte, com 

uma vasta pesquisa sobre os conhecimentos orçamentários, contribuindo desta 

forma para que novos estudos sejam voltados a este tema, que é fundamental para 

consolidar empresas estruturadas dentro da construção civil. 

O objetivo geral foi propor um plano de gerenciamento de custo x tempo, 

utilizando a metodologia BIM, de um prédio com 3.266 (três mil, duzentos e sessenta 

e seis) metros quadrados, localizado em Fraiburgo – SC, contemplando os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) Pesquisar bibliografias para fundamentar teoricamente o tema em estudo;  

b) Definir as legislações para a construção;  
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c) Compatibilizar os projetos usando a metodologia BIM (Building Information 

Modeling); 

d) Levantar quantitativos de materiais; 

e) Elaborar o orçamento da obra; 

f) Constituir um cronograma físico financeiro; 

g) Formular um gráfico de Gantt do tempo de execução da construção; 

h) Avaliar alguns resultados da execução da construção.  

 

A pesquisa teve um levantamento de dados dos projetos arquitetônicos e 

seus complementares com o objetivo de desenvolver uma compatibilização dos 

projetos, de forma a permitir criar um cronograma físico financeiro e um fluxo de 

execução de obra. Deste modo, foi realizado um estudo de caso, que seguiu as 

etapas a seguir: 

 

a) Referência bibliográfica: abordagens sobre compatibilização de projetos 

usando a metodologia BIM, conceitos relacionados a orçamento e fluxo de 

execução de obra; 

b) Compatibilização do projeto no modelo BIM, por meio do software Revit® e 

TQS® aprofundando o detalhamento e antecipando problemas na execução; 

c) Criação no software Revit® e Excel® do levantamento quantitativo e 

orçamentário da 1° etapa construída desta edificação; 

d) Formulação pelo software Project® de um fluxo das etapas construtivas; 

e) Disposição de um cronograma de desembolso da 1° etapa executada; 

f) Estruturação do cronograma das fases construtivas; 

g) Criou-se uma base informações da construção dos pavimentos subsolo e 

térreo; 

h) Por fim, analisar os resultados obtidos na pesquisa.  
 

Todas as etapas foram fundamentadas de modo sistemático para melhor 

entendimento no desenvolvimento do estudo. 

 

 

MMMMMMMMMMMMMMMMMM
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

A proposta desta seção foi a fundamentação lógica do trabalho, com o 

pensamento de autores renomados, seguindo uma linha metodológica de pesquisa. 

Logo após, foi apresentada a metodologia com a análise dos dados e resultados dos 

projetos e da execução desta edificação em estudo. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será apresentado uma breve contextualização das 

necessidades das construções ao que se refere ao gerenciamento das obras e 

conceitos ligados ao modelo BIM.  

 

2.1.1 Necessidades do Projeto 

 

Concomitante ao surgimento de novas tecnologias, as decisões arquitetônicas 

foram modificadas de modo que melhorasse os custos e atingisse as necessidades 

impostas pelo consumidor da construção civil. 

Deste modo ocorre um melhor aproveitamento de recursos e assim resultados 

mais satisfatórios. 

Costuma-se dizer que a construção civil é uma indústria de protótipos. 

Quando finalmente sabe-se tudo sobre uma determinada obra, ela acaba; e ainda 

que se repita aquele mesmo projeto, só considerando que o endereço será diferente, 

também serão diferentes as condições de execução, o acesso ao local, a formação 

geológica do subsolo, as condições climáticas durante a execução, a mão de obra e 

os prestadores de serviços envolvidos (CATELANI, 2016a). 

Para Portugal (2017), o projeto de construção civil, é composto pelo emprego 

de pessoas, de materiais e de equipamentos, organizados de acordo com um 

processo sequencial de atividades de tal modo que, passado o tempo de realização 

dessas atividades (construção), resultem no produto final, este produto é resultado 

das fases do projeto e podem ser denominados: 

 

a) Mobilização (conceito); 

b) Planejamento; 
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c) Execução (implementação); 

d) Desmobilização e enceramento (conclusão). 

 

Catelani (2016a) complementa a existência de uma metodologia que é o BIM, 

o qual fornece um conjunto de políticas, processos e tecnologias que, combinados, 

geram processos para projetar uma edificação ou instalação, ensaiar seu 

desempenho, e gerenciar as suas informações e dados, utilizando plataformas 

digitais (baseadas em objetos virtuais) por meio de todo o seu ciclo de vida. 

Portanto, o BIM é abrangente demais, e esta é uma das principais questões que 

dificultam seu correto entendimento. Diferentes modelos BIM poderão ser 

desenvolvidos, de acordo com os usos e propósitos principais, aos quais se 

destinarem. Esses diferentes modelos seriam desenvolvidos em fases específicas 

do ciclo de vida de um empreendimento, considerando a consolidação das 

informações resultantes da evolução do projeto e do processo de definição das 

soluções construtivas e especificações. 

Mascoró (2010) discorre que cada decisão adotada pelo projetista significa 

uma opção para solucionar um ou vários aspectos da obra; são decisões que, de 

alguma maneira, condicionam o comportamento e o desenvolvimento de todo o 

edifício, tanto funcional como economicamente. O aumento do vão entre os planos 

horizontais ocasiona maiores custos nos planos verticais dos acessos. Idêntico 

raciocínio pode-se fazer para planos verticais. A relação também com a sua forma 

geométrica condicionado a altura e os componentes, indicam quanto terá que ser 

investido na construção. 

Outro padrão que deve ser seguido no desenvolvimento do projeto é se 

adequar ao plano diretor, que seria o principal instrumento da política de 

desenvolvimento urbano, o qual é aprovado por lei municipal e deve ser revisto a 

cada dez anos. É nesse plano que serão formadas as regras de zoneamento, ou 

seja, a organização da cidade e de realização da função social urbana (BRASIL, 

1988). 

Conforme Raimundo (2011), plano diretor diz-se do planejamento feito pelas 

autoridades municipais na busca de antecipar e projetar a ocupação organizada do 

solo antevendo os próximos 10, 20 e 50 anos. É onde são definidas as regras e 

padrões para sua ocupação com definições de áreas específicas para residências e 
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para todas as atividades que atendam as vocações do município, comercial, 

industrial, serviços, turismo e lazer. 

É importante ressaltar que todos as informações concebidas em uma 

arquitetura devem ter plena harmonia, portanto, uma compatibilização dos projetos 

servirá de modelo de gerenciamento para garantir o bom comportamento da 

execução da edificação. 

 

2.1.2 Compatibilização de Projetos 

 

A construção civil evoluiu passando por modificações na forma de conceber 

as edificações. No passado eram executados modelos em 2D e muitos papeis e 

agora uma estrutura única em 2D, 3D e 4D proporcionando elevar os ganhos com a 

possibilidade de antecipar problemas da execução da obra, com muito mais 

facilidade. 

Como resultado da fragmentação do processo tradicional a comunicação 

ocorre de forma centralizada, onde clientes contratam separadamente os projetos 

arquitetônico e complementares, e os profissionais envolvidos trabalham com pouca 

ou nenhuma colaboração. Os projetos de diferentes disciplinas geralmente possuem 

diversas interferências, e se faz de extrema importância a união de esforços para 

compatibilizar os mesmos. A compatibilização de projetos é um método para analisar 

os diversos projetos de uma edificação, com a finalidade de solucionar problemas 

antes da execução da obra e assim permitir a intervenção com a integração das 

soluções adotadas para os diversos modelos (PAIVA, 2016). 

Assim, atualmente as construções estão sendo condicionadas a utilizar novos 

modelos de projetos, passando por uma mudança significativa. Chuck et al. (2014, 

p.2) corrobora com a seguinte informação: 

 

Atualmente, os processos de implementação de uma edificação são 
fragmentados e dependem de formas de comunicação baseadas em papel. 
Erros e omissões nos documentos em papel frequentemente resultam em 
custos imprevistos, atrasos e eventuais litígios jurídicos entre os vários 
participantes de um empreendimento.  

 

Como o sistema CAD se tornava mais inteligente e mais usuários desejavam 

compartilhar dados associados com cada projeto, o foco transferiu-se dos desenhos 

2D e das imagens 3D para os próprios dados (informações dos quantitativos, dos 
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custos, do gerenciamento, entre outros). Um modelo de construção produzido por 

uma ferramenta BIM pode dar suporte a múltiplas vistas, diferentes dados contidos 

dentro de um conjunto de desenhos, arquitetônicos, elétricos, hidráulicos entre 

outros, incluindo 2D e 3D (CHUCK et al., 2014). 

Conforme Kaizuka e Evangelista (2017) a partir do momento em que a 

direção da França & Associados Projetos Estruturais se convenceu das vantagens 

do processo BIM, o implantaram na empresa. Segue abaixo um dos resultados 

obtidos de tal comparativo entre o BIM e o CAD: 

 

Figura 1: Comparativo de revisões após finalização do projeto (BIM x CAD) 

 
Fonte: Kaizuka e Evangelista (2017) 

 

Deste modo, Catelani (2016a) referência que os softwares da metodologia 

BIM trabalham, então, como grandes gerenciadores de bancos de dados, e 

oferecem aos usuários diversas formas de visualização e organização dos dados e 

informações que compõem um modelo BIM; sejam imagens tridimensionais que o 

usuário pode manipular, girar, dar zoom, ligar e desligar partes e tipos de 

componentes, sejam tabelas, por exemplo, das quantidades de componentes 

inseridos num modelo, entre outras alternativas. 

Os desafios em fase de superação envolvem a reavaliação do fluxo de 

projetos em BIM, no qual diversas soluções devem ser analisadas com 

antecedência, em relação a projetos convencionais em CAD. Evita-se, assim, 

compatibilizações tardias e revisões desnecessárias. O tempo investido na 

modelagem de informações nas fases iniciais do projeto é mais do que 

recompensado nas fases finais e, sobretudo, na qualidade do produto entregue ao 

cliente (KAIZUKA; EVANGELISTA, 2017). 
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Na figura 2 será ilustrado as possibilidades de aplicação do modelo BIM.  

 

Figura 2: Aplicação potencial 

 
Fonte: TQS (2018) 

 

Na utilização do BIM no chamado planejamento ou sequenciamento 4D, 

permite que se estude detalhadamente todas as etapas e atividades previstas para a 

execução de uma obra. A plataforma BIM permite que se modele não apenas o 

edifício ou a instalação que se deseja construir, mas também possibilita que se 

modele o próprio processo de construir desta mesma edificação ou instalação. 

Alguns softwares BIM possibilitam que sejam criadas animações para a 

demonstração explícita da sequência de atividades nas obras (CATELANI, 2016a). 

Pode-se utilizar as ferramentas do BIM ajustando as necessidades da 

compatibilização. Segundo Souza (2010), a conciliação de projetos como resultados 

da integração das interfaces dos vários projetos de arquitetura e complementares de 

edifícios, tem sido considerado como a melhor abordagem para resolver com 

sucesso os problemas históricos da fragmentação dos projetos do subsetor de 

edificações e com isso reduzir ou eliminar alguns dos seus principais problemas: as 

interfaces físicas, perdas de funcionalidades e recursos decorrentes de 

incompatibilidades de projetos. Esta abordagem envolve processos de 

gerenciamento e manipulação de dados, tanto geométricos quanto não geométricos, 

facilitando assim o planejamento, a concepção e a construção por meio de um 

processo integrado.  

Concomitantemente Catelani (2016a) reforça que o planejamento BIM 4D 

permite que se identifique, previamente, vários conflitos e problemas específicos da 

fase de construção, que poderão ser analisados e contornados também 
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previamente, evitando ‘surpresas’ durante a execução, quando a flexibilidade para 

tomada de decisão, é muito reduzida. Permite também que se estude 

detalhadamente a utilização de recursos críticos (gruas e outros sistemas de 

transporte vertical, por exemplo), maximizando o seu uso. A redução das incertezas 

e riscos de execução se traduz em maior aderência da execução da obra ao 

orçamento e ao planejamento, com mais eficácia para o cumprimento de prazos e 

redução de descontinuidades no processo de produção. 

Desta forma o conceito BIM surge como um modelo para tornar as tarefas 

mais eficientes e assim reduzir as incertezas que estão impregnadas no âmbito da 

indústria da construção.  

 

2.1.2.1 Modelo BIM 

 

O modelo BIM surge para revolucionar o gerenciamento das construções 

permitindo que os resultados sejam cada vez mais promissores e com execuções 

mais eficazes. 

Para Kassem e Amorim (2015), a indústria da construção está passando por 

uma transformação de paradigma com o ingresso dos conceitos e tecnologias do 

Modelo de Informação da Construção (Building Information Modelling – BIM). As 

iniciativas nacionais BIM estão sendo desenvolvidas e implementadas pelo Governo, 

por grandes clientes e pelas agências regionais ao redor do mundo. Os motivadores 

de todas essas iniciativas incluem: 

 

a) Melhorar a eficiência e sustentabilidade de projetos e da construção civil em 

geral; 

b) Melhorar a previsibilidade de resultados de projetos e o retorno de 

investimentos; 

c) Aumentar as exportações e estimular o crescimento econômico. 

 

Conforme Chuck et al. (2014) os softwares BIM devem ter um intercâmbio de 

dados entre duas aplicações tipicamente feitas em uma das quatro maneiras listadas 

abaixo:  

 

1. Ligações diretas e comunicações entre ferramentas BIM específicas; 
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2. Formatos de arquivos de intercâmbio entre os programas, principalmente 

lidando com geometria; 

3. Formatos públicos de intercâmbio de modelos de dados; 

4. Formatos de intercâmbio baseado em XML. 

 

Chuck et al. (2014) referência ainda que os dados do BIM têm formatos de 

intercâmbios públicos e envolvem o uso de um padrão aberto de modelo, dos quais 

o IFC (Industry Foundation Classes) é utilizado para formação da estrutura em aço, 

o XML (eXtensible Markup Language) permite a definição da estrutura e do 

significado de alguns dados de aplicação; entre outras extensões que facilitam a 

comunicação das informações. 

Talvez por esta facilidade contempla Kassem e Amorim (2015), que de forma 

gradual (por estágios), o BIM está sendo obrigatório nos projetos das obras do 

Governo Federal. A abordagem em estágios consiste de quatro dimensões: prazo de 

exigência, valor do projeto, fase do projeto e tipo do projeto, demostrando a 

importância desta tecnologia dentro do segmento da construção civil no Brasil. 

Abaixo ilustramos o lapso temporal da utilização do método BIM em alguns 

países, onde podemos constatar que os países desenvolvidos estão utilizando a 

mais tempo esta tecnologia em relação ao Brasil.   

 

Figura 3: Tempo que as empresas de construção estão usando BIM por região/país. 

 
Fonte: Santos (2010 apud MCGRAW HILL CONSTRUCTION, 2014) 

 

Catelani (2016a) reforça que uma das principais causas do baixo nível de 

industrialização e pré-fabricação no setor da construção civil no Brasil reside 
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justamente na falta de precisão e assertividade dos projetos, como o modelo BIM 

tem pouco tempo de uso no país, ainda deverá ter algum tempo de aprendizagem 

para que o método seja totalmente aproveitado. 

O site da TQS (2018) relata que o software da empresa, faz a importação de 

elementos estruturais em IFC, no entanto algumas seções não estão 

suficientemente padronizadas, ficando difícil realizar a importação deste tipo de 

modelagem, que mistura modelo físico e analítico. O Revit® Structure, por exemplo, 

não exporta no IFC nenhum tipo de informação estrutural, impossibilitando a leitura 

da informação a ser lida no programa. Esta, deveria conter todo tipo de dados 

fornecidos no Modelador TQS® para depois poderem integrar os dados. Como isso 

não é executado, levaria muito tempo de desenvolvimento para a TQS® especificar o 

pacote a ser importado em IFC, e assim não acontece uma ligação entre os dois 

softwares. 

O mesmo site, menciona também, que foi desenvolvido alguns plugins para 

atender as necessidades da importação e exportação dos arquivos na metodologia 

BIM, permitindo assim a comunicação dos dados dos softwares como Sketchup®, 

Tekla® e Revit®, com a eficiência necessária, mas em um formato próprio, onde a 

importação é feita pela extensão TQR e a exportação em RTQ, as quais são 

linguagens padronizadas para a formulação do estrutural no software TQS®. 

Catelani (2016a) informa que está sendo desenvolvida na ABNT, a NBR-

15.965, que é a primeira Norma BIM Brasileira, a qual consiste num sistema de 

classificação das informações a fim de melhorar a comunicação dos sistemas. 

Para Covas (2016) atualmente, nenhum grande fornecedor de software 

mundial, entre as quatro empresas mais avançadas na tecnologia BIM, possui 

condições de atender convenientemente a todas as especialidades envolvidas no 

projeto e execução de uma obra, principalmente nos detalhes técnicos normativos 

existentes em nosso país. Daí a absoluta necessidade de comunicação entre os 

diversos softwares. Este é o ponto crítico para que a tecnologia BIM funcione 

adequadamente. É preciso padronização, disciplina e regulamentação entre os 

diversos projetistas, construtores e softwares no tratamento das informações. 

A tecnologia BIM introduz muitas simplificações no trabalho do orçamentista, 

tanto no caso de quantificar ou no próprio cálculo de custo. Isso muda o jeito que o 

projeto é gerenciado, pois requer contato constante entre os membros do grupo de 



 26

trabalho. A tecnologia BIM é um passo na direção de um melhor gerenciamento de 

custos (GOŁASZEWSKA; SALAMAK, 2017). 

Também retrata Catelani (2016a) que nem todas as soluções de modelagem 

3D são BIM. Mas se forem BIM, certamente serão 3D. As soluções BIM trabalham 

como gestores de bancos de dados. 

Deste modo, foram selecionados alguns softwares que tivessem 

possibilidades de se comunicarem e desta forma criar uma rede de informações: o 

Revit®, o MS – Excel®, o MS – Project® e o Software TQS®. 

 

2.1.2.2 Software Revit®  

 

O Revit® é o mais conhecido e atual líder de mercado para o uso do BIM em 

projetos arquitetônicos. Ele foi introduzido pela Autodesk em 2002, depois da 

aquisição do programa de uma empresa iniciante (CHUCK et al., 2014). 

O nome Revit® vem das palavras em inglês “Revise Instantly”, que significam 

Rever Instantaneamente, ou seja, ao desenhar no Revit®, as alterações de um 

objeto se dão instantaneamente em todos os objetos iguais de maneira simultânea e 

em todas as vistas do desenho em que ele aparece de forma imediata (LIMA, 2014). 

Relata Chuck et al. (2014) que este software possui pontos fortes e fracos 

como descritos abaixo: 

 

a) Pontos fortes: é fácil aprender a sua funcionalidade por ter uma organização 

em uma interface bem projetada e amigável. Ele possui um amplo conjunto de 

bibliotecas de objetos desenvolvidos por terceiros. Seu suporte bidirecional a 

desenhos permite a geração e o gerenciamento de informações com base em 

atualizações tanto de desenho quanto de vistas do modelo; ele dá suporte a 

operações simultâneas no mesmo projeto; e inclui uma excelente biblioteca 

de objetos que suporta uma interface multiusuário.  

b) Pontos fracos: é um sistema baseado em memória, o que faz ficar 

significativamente mais lento para projetos maiores que cerca de 220 

megabytes. Ele possui limitações nas regras paramétricas que lidam com 

ângulos. Ele também não suporta superfícies curvas complexas, o que limita 

sua habilidade de dar suporte a projetos com elas ou referências a esse tipo 

de superfícies. 
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Para Lima (2014), o Revit® é uma ferramenta que utiliza um novo conceito, o 

BIM (Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção), 

com o qual os edifícios são criados de uma nova maneira. Os arquitetos e 

engenheiros não estão mais desenhando vistas em 2D de um edifício 3D, mas 

projetando um edifício em 3D virtualmente. Isso traz uma série de benefícios, tais 

como: 

 

a) Examinar o edifício de qualquer ponto; 

b) Testar, e analisar o edifício; 

c) Verificar interferências entre as várias disciplinas atuantes na construção; 

d) Qualificar os elementos necessários a construção; 

e) Simular a construção e analisar os custos em cada uma das fases; 

f) Gerar uma documentação vinculada ao modelo, que seja fiel a ele. 

 

O Revit® é a única ferramenta BIM com algumas capacidades 4D embutidas. 

Cada objeto do Revit® inclui parâmetros para definição dessas fases, o que permite 

a usuários atribuir uma “fase” a um objeto e então usar as propriedades de 

visualização do Revit® para identificar diferentes estruturas e criar instantaneamente 

informações em 4D. Entretanto, estes dados não são compatíveis com a extensão 

do software MS – Project informa Chuck et al. (2014). 

 

2.1.2.3 Gerenciamento de projetos e software MS - Project® 

 

O programa MS-Project®, desenvolvido pela Microsoft, é utilizado no 

planejamento de projetos de diversas áreas, como é o caso da administração e das 

engenharias, e desta forma, pode-se observar uma utilidade do mesmo, em projetos 

de grande porte na construção civil. 

O MS-Project® segundo Santos (2017) é uma ferramenta automatizada de 

apoio à gerência de projetos, onde é possível planejar e acompanhar as atividades, 

recursos e outras variáveis de um projeto. Ele é uma ferramenta pertencente a 

família Office da Microsoft e, portanto, utiliza padrões conhecidos dessa interface. 

Este programa possui formatos básicos para exibir as informações: 
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a) Os gráficos: representam graficamente as informações. Os modos de exibição 

presentes são – gráfico de gantt, gantt de controle, diagrama de rede, gráfico 

de recursos e calendário; 

b) As planilhas: representam informações em linhas e colunas. Cada linha 

contém informações sobre uma tarefa ou recurso individual. Cada coluna 

contém um campo onde é inserido informações específicas sobre tarefas ou 

recursos. As colunas também podem ser chamadas de campos. Alguns 

exemplos – planilha de recursos, uso de cursos, entre outros. 

 

Cabe ao profissional escolher um software de planejamento que melhor se 

identifique com as suas necessidades profissionais. São inúmeras as vantagens da 

utilização de um programa para o desenvolvimento do planejamento e do controle 

da obra, destacando-se a rapidez na produção de informações, segurança quanto às 

informações produzidas, boa apresentação de relatórios, identificação de 

inconsistências entre a execução do projeto e as metas estabelecidas, além da 

possibilidade de serem estudados diferentes cenários que possibilitam tomadas de 

decisão com maior probabilidade de acerto (CARDOSO, 2014).  

Conforme Chatfield e Johnson (2013) o gerenciamento de projetos fica mais 

interessante quando é preciso equilibrar o tempo, o custo e as restrições da 

estrutura do projeto. O triângulo do projeto ilustrado na figura abaixo, demonstra o 

processo de balanceamento, o porquê dos três lados do triângulo estarem ligados, 

assim como a constatação de que mudando um lado do triângulo afeta pelo menos 

um outro lado. 

 

Figura 4: Tempo, custo e tarefas 

 
Autor: Chatfield e Johnson (2013) 
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Para Chatfield e Johnson (2013) se a duração (tempo) do cronograma do 

projeto diminuir, talvez seja necessário aumentar o orçamento (custo), porque 

deverá ser contratado mais recursos para fazer o mesmo trabalho em menos tempo. 

Se o orçamento não puder ser aumentado, talvez seja necessário reduzir a 

estrutura, devido ao fato de os recursos não serem suficientes para completar todo o 

trabalho planejado em menos tempo.  

O mesmo autor menciona que se for preciso diminuir o orçamento de um 

projeto, deverá ser realizado uma análise de viabilidade. Um material de baixa 

qualidade não é necessariamente um material ruim, que traga problema na 

estrutura, contanto que o grau do material seja apropriado para o uso, ele ainda 

pode ter um padrão adequado. Deve-se também analisar os custos dos recursos 

humanos e de equipamentos que planejava usar, contratando por exemplo, pessoas 

menos experientes por um valor reduzido para realizar tarefas mais simples. A 

redução dos custos do projeto pode levar a um produto de menor qualidade, no 

entanto, como gerente de projeto, deve-se considerar (ou, mais provavelmente, 

comunicar aos tomadores de decisão) os benefícios versus os riscos de reduzir 

custos. 

Para Chuck et al. (2014) o planejamento e a programação da construção 

envolvem o sequenciamento de atividades no espaço e no tempo, considerando 

aprovisionamento, recursos, limitações espaciais e outras questões no processo. Os 

planejadores usam o Método do Caminho Crítico (CPM) do MS – Project® para 

atualizar e comunicar o cronograma usando uma grande variedade de relatórios e 

visualizações. Este sistema mostra como as atividades são conectadas e ainda 

permite o cálculo do caminho crítico e valores flutuantes que melhoram a produção 

durante a realização de um empreendimento. 

Lima (2014) destaca que a integração do modelo 3D do Revit® e um software 

de gerenciamento de projeto, como o Microsoft Project®, integrados com um 

programa de coordenação de projetos, permite o gerenciamento da construção com 

muita eficiência. Nesses softwares é possível revisar os projetos em 3D; detectar 

interferências entre as disciplinas de arquitetura, estrutural e instalações; e simular 

etapas da construção com a integração do cronograma ao modelo 3D. O 

Navisworks® da Autodesk® é o software que permite fazer a coordenação dos 

programas e como consequência fundir o modelo 3D com a gestão dos projetos.  
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Menciona Biotto, Formoso e Isatto (2013) que o software Navisworks® 

Manage selecionado para modelagem BIM 4D, permite a geração de scripts para 

animação de equipamentos do canteiro de obras, utilizando regras para conexão 

automática dos componentes do modelo BIM 3D com as atividades do planejamento 

e permite a comparação entre o plano original e o executado utilizando cores para 

representar atividades atrasadas, no prazo ou adiantadas. O programa também tem 

grande facilidade em atualizar modelos 3D provenientes do Revit®, SketchUP® e 

AutoCAD® (Architecture®), além de importar IFC e arquivos do MS -Project®. 

Reafirma Brito e Ferreira (2015) que o processo de desenvolvimento do 

modelo BIM 4D envolveu a revisão do planejamento inicial da obra no Microsoft 

Project®, definindo as atividades que seriam representadas e, após isso, a 

exportação dos projetos 3D já modelados no Revit® e a abertura deles no 

Navisworks®, junto com o cronograma revisado, quando foi feita a associação das 

atividades do cronograma com os elementos correspondentes do projeto, gerando o 

modelo 4D. 

Para Catelani (2016c) no âmbito de gestão de construtoras devem começar 

com uma capacitação e assim conhecer suas necessidades dentro do modelo BIM. 

Relata que com exceção daquelas construtoras que fazem tudo internamente, 

muitas não entendem que não precisam ter Revit® ou Archicad®, pois não vão 

modelar. O que elas precisam ter é a diretriz de modelagem e um software chamado 

model checker, para analisar se os modelos de arquitetura e estruturas estão de 

acordo com o que foi solicitado e assim poderem gerir com eficiência as etapas de 

construção. 

Chatfield e Johnson (2013) abordam que a melhor ferramenta de 

gerenciamento de projetos do mundo nunca substitui o bom senso do projetista. A 

ferramenta certa pode e deve ajudar a realizar o seguinte: 

 

a) Acompanhamento de todas as informações coletadas sobre os requisitos de 

trabalho, duração e recursos do projeto; 

b) Visualização do plano de projeto em formatos padrão e bem definidos; 

c) Agendamento de tarefas e recursos de forma consistente e eficaz; 

d) Troca de informações de projetos com as partes interessadas de várias 

maneiras; 
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e) Comunicação com recursos e outras partes interessadas, deixando o controle 

final nas mãos do gerente de projeto. 

 

Dado o exposto, após criadas as atividades, a estrutura do planejamento está 

moldada e pronta para ser executada no plano de execução da obra, juntamente 

com as informações que serão levantadas e filtradas no MS Excel®. 

 

2.1.2.4 Software MS - Excel®  

 

O MS Excel® é uma poderosa folha de cálculo que dispõe de inúmeras 

ferramentas para tratamento, simulação e análise, partilha e proteção de dados. A 

formatação de dados e de folhas de cálculo é facilitada pela existência de diversas 

galerias de formatos predefinidos, bastando ao usuário selecionar o formato mais 

adequado ao seu uso. Como uma ferramenta de cálculo que é, o MS Excel® 

possibilita a utilização de fórmulas e recursos a funções predefinidas, organizadas 

em diversas categorias (PINTO, 2011). 

O autor ainda cita que com base nas informações das folhas de cálculo, é 

possível elaborar os mais variados tipos de gráficos, ordenar listas de dados, 

consultar elementos com base na definição de critérios (filtros de dados), criar listas 

de subtotais, proteger e planilhar folhas de cálculo em ambiente colaborativo, assim 

como recorrer a diversas ferramentas de simulação como o Solver e o Atingir 

Objectivo, ou criar cenários diversos a partir do mesmo conjunto de dados.  

Sob o ponto de vista de Cardoso (2014), a utilização de uma planilha para o 

cálculo do orçamento de uma obra é uma técnica consagrada porque permite 

apropriar todos os custos diretos e indiretos de forma discriminada e sistematizada, 

facilitando a sua análise e manuseio durante a fase de acompanhamento e controle  

Chunk et al. (2014) discorre que somente nos Estados Unidos, há mais de 

100 pacotes comerciais para orçamentação, e muitos são específicos para um tipo 

de trabalho esperado. Segundo suas pesquisas o MS Excel® é a ferramenta de 

orçamentação mais utilizada. Para muitos orçamentistas, a capacidade de extrair e 

associar dados do levantamento de quantitativos usando planilhas personalizadas 

do Excel® geralmente é suficiente. Entretanto, esse método, pode requerer uma 

configuração significativa e a adoção de um processo de modelagem padronizada. 
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A Caixa Econômica Federal oferece um modelo padrão de planilha construído 

no MS Excel® detalhando o orçamento e o cronograma financeiro da operação, 

demostrando a importância da utilização do software. A atuação da Engenharia 

nesta instituição busca subsidiar, sob aspectos técnicos, decisão quanto à 

concessão e liberação dos recursos onerosos em operações de financiamento para 

entes privados. Este financiamento utiliza fontes de recursos, como FGTS, BNDES, 

FINISA, FDNE e FDCO e podem ser vinculados a programas de Saneamento e 

Infraestrutura, tais como: Pró-Transporte, Saneamento para Todos e Pró-Moradia 

(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2018). 

Embora existam exceções, na maioria dos casos, os Apllication Programing 

Interface - APIs para softwares BIM podem ser desenvolvidos nas linguagens de 

programação: .net, C++, C# e VB. Também são muito utilizados em integrações com 

o MS Excel®, especialmente interligando tabelas de quantidades de materiais e 

serviços, extraídos dos modelos BIM, com planilhas para o desenvolvimento de 

orçamentos e estimativas de custos (CATELANI, 2016b). 

Seguindo os padrões do modelo BIM, pode-se fazer a integração do 

levantamento quantitativo do Revit® com o MS Excel®. Outro programa utilizado para 

modelar as relações de materiais estruturais de uma edificação é o software TQS®.  

 

2.1.2.5 Software TQS®  

 

Na década de 80 a empresa TQS informática LTDA lançou no Brasil a 

primeira versão de seu programa para auxílio na elaboração de projeto estrutural, 

denominado CAD-Vigas, cuja função era dimensionamento e detalhamento de vigas. 

Em seguida a TQS lança a versão do CAD-lajes, para auxiliar no detalhamento de 

armaduras de lajes. Na década de 90 é lançado pela TQS o CAD-Pilar, para cálculo, 

dimensionamento e detalhamento de seções genéricas de pilares (VERGUTZ; 

CUSTÓDIO, 2010). 

No programa é possível desenvolver o projeto utilizando as considerações 

existentes na norma NBR 6118 ou na antiga NB-1/78. Quanto às análises de 

esforços, são realizadas por meio de pórtico espacial, grelha e elementos finitos de 

placas (para as lajes). O programa oferece a possibilidade do cálculo de estabilidade 

global, dimensionamento, detalhamento e desenho de vigas, pilares, lajes 
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(convencionais, nervuradas, sem vigas, treliçadas), escadas, rampas, blocos e 

sapatas (VERGUTZ; CUSTÓDIO, 2010). 

A empresa TQS (2018) menciona que uma vez escolhido a alternativa 

estrutural mais adequada, o projeto prossegue com participação do software Revit®, 

em sinergia com o sistema TQS®. A participação de cada software ocorre da 

maneira indicada na Figura 5. 

 

Figura 5: Complementação dos softwares no processo BIM 

 
Fonte: Kaizuka e Evangelista (2017) 

 

O site da TQS (2018) acrescenta que ao longo dos últimos anos, a instituição 

sempre se manteve muito atenta ao cenário BIM, investindo em novas tecnologias e 

criando recursos que possibilitem aos clientes elaborar projetos estruturais dentro do 

contexto do BIM. A cada nova versão, a TQS® traz grandes novidades no Plugin 

TQS®-Revit® e assim, as arquiteturas das edificações criadas no Revit® são 

exportadas num arquivo de extensão TQR (Revit®�TQS®) que, depois, são 

importadas no TQS® pelo Plugin TQS®-Revit® e logo após é projetado o estrutural no 

TQS® e exportado no mesmo modelo de arquivo TQR (TQS®
�Revit®), em seguida 

importado para o Revit®, onde são adaptados junto a arquitetura da construção. 
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Figura 6: Plugin TQS® 

 
Fonte: TQS (2018) 

 

Kaizuka e Evangelista (2017), no processo de criação da construção de um 

projeto, empregaram este programa de forma que uma vez gerada a base inicial da 

Estrutura no TQS®, utilizaram um plugin nativo do software para exportar o modelo 

para o Revit®. Esta ferramenta faz ajustes finos de modelagem dos elementos 

especiais, que não foram exportados do TQS®. É neste momento que são utilizados 

alguns plugins desenvolvidos internamente, que proporcionam uma otimização no 

processo resultando em maior produtividade, sempre com o foco de garantir uma 

fidelização total entre o modelo 3D e a documentação 2D. Após finalizado o modelo 

no Revit®, temos uma base completa para extração de inúmeras informações. São 

disponibilizados a partir deste momento o modelo virtual, as plantas 2D e demais 

informações pertinentes a fase de projeto. 

Em entrevista Covas (2016) informa que os softwares estão se integrando 

com elevado grau de automação, as diversas etapas do projeto estrutural são 

processadas automaticamente. Isto não quer dizer que o projeto é feito de forma 

automática. Um ponto inicial importante a ser verificado é a determinação das 

solicitações nos elementos estruturais. Itens, como o modelo estrutural gerado, está 

coerente com o desejado? Os esforços solicitantes principais estão de acordo com o 

esperado? Os deslocamentos da estrutura estão conforme o previsto? Os softwares 

fornecem ferramentas gráficas para que esses pontos possam ser analisados com 

facilidade. Nesta data, não se admite que um engenheiro possa projetar uma 

estrutura sem visualizar os resultados do pórtico espacial, fato que ocorria há alguns 

anos. Uma verificação fundamental, simples, mas, às vezes, não realizada, é a 

conferência global das cargas verticais aplicadas nas edificações. Qual o valor da 

carga vertical total média por metro quadrado de projeto? Qual o valor da força 
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horizontal média devido ao vento? Todo software emite esses valores normalmente 

como um resumo das informações do processamento do projeto. 

Com o cálculo do estrutural realizado, o software TQS® fornece os 

quantitativos finais de armação, que serão importados para o Revit®, onde são 

modeladas planilhas de levantamento de materiais que servem de base para a 

formação do orçamento da obra. 

 

2.1.3 Orçamento 

 

Na visão tradicional, Gonzales (2008) referência que o orçamento é uma 

previsão (ou estimativa) do custo ou do preço de uma obra. O custo total da obra é o 

valor correspondente à soma de todos os gastos necessários para sua execução. O 

preço é igual ao custo acrescido da margem de lucro, ou seja, C + L = P. Em 

diversos segmentos da construção civil, há um número elevado de concorrentes e se 

diz que o preço é dado pelo mercado, ou seja, o cliente ou comprador pesquisa 

preços previamente e negocia a contratação com base nesta informação. Neste 

caso, a empresa precisa gerenciar seus custos para manter a possibilidade de lucro. 

Assim, P – C = L. De qualquer forma, o orçamento deve ser executado antes do 

início da obra, possibilitando o estudo ou planejamento prévio, e também é útil para 

o controle da obra. 

A sociedade cada vez mais estruturada e movimentada pelo capitalismo 

demostra que cada vez mais o resultado econômico é um fator condicionante. 

Mattos (2014, p. 13) afirma que: “Independentemente de localização, recursos, 

prazo, cliente e tipo de projeto, uma obra é eminentemente uma atividade 

econômica e, como tal, o aspecto custo reveste-se de especial importância”. 

A preocupação com custos começa cedo, ainda antes de iniciar a obra, na 

fase de planejamento e orçamentação (MATTOS, 2014). O orçamento a ser 

elaborado deverá conter, de modo fiel e transparente, todos os serviços e/ou 

materiais a serem aplicados na obra de acordo com o projeto arquitetônico e outros 

projetos complementares aos objetivos construtivos. Ao elaborá-lo deverá ser feito o 

levantamento dos quantitativos físicos do projeto e da composição dos custos 

unitários de cada serviço, obedecidas rigorosamente as leis sociais e encargos 

complementares e todos os demais custos diretos, devidamente planilhados 

(TISAKA, 2010). 
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Contempla Cardoso (2014) que muitos são os erros cometidos na confecção 

de um orçamento:  

 

a) Erros de aritmética: cometidos por quem faz o levantamento dos quantitativos 

de serviços por meio de desenhos; 

b) Medidas tomadas erradas nos desenhos: quando o desenho, ou parte dele é 

associado, a um detalhe em outra escala; 

c) Estabelecimentos de conclusões incorretas: Se equivocar, devido à existência 

de especificações mal redigidas para determinado material ou serviços; 

d) Inclusão de serviços indevidos na planilha de orçamento; 

e) Itens na planilha com unidade de medida errada. 

 

Mattos (2014, p.24) cita que “o orçamento não tem que ser exato, porém 

preciso”. O mesmo acrescenta que a aproximação de um orçamento está embutida 

em itens como a mão de obra, os materiais, os equipamentos e também os custos 

indiretos que estão relacionados as pessoas do administrativo, despesas gerais e 

imprevistos. 

Há uma relação próxima entre o prazo de execução e o custo da obra, em 

função das limitações dos clientes. Os recursos disponíveis mensalmente podem 

definir um prazo mínimo para a obra. Por outro lado, o prazo da obra implica em 

alguns custos fixos mensais, tais como aluguéis de equipamentos e mão de obra 

envolvida na organização (mestres, técnicos, engenheiros ou arquitetos 

responsáveis pela execução). Desta forma, é importante examinar os condicionantes 

gerais, desenvolvendo um plano geral para a obra. Existem vários tipos de 

orçamento, tais como orçamentos paramétricos, pela NBR 12721, discriminados e 

operacionais. O orçamento deve ser formalizado, constituindo-se então em 

documento fundamental para o gerenciamento da obra (GONZALES, 2008). 

As Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos - TCPO constituem 

a principal referência para a preparação de orçamentos de obras no Brasil. A 

primeira edição foi lançada em 1955 e. desde então, os profissionais do setor têm 

acesso a um manancial confiável de dados e informações para estimar os consumos 

de materiais e de mão-de-obra necessários para execução dos serviços de 

construção. Ao longo desse período, a indústria da construção civil passou por 
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profundas transformações no que se refere ao desenvolvimento de novos materiais, 

tecnologias e processos construtivos (TCPO, 2014). 

A legislação fiscal e contábil, referente aos custos que compõem a 

infraestrutura da obra, como a instalação do canteiro da obra, custos administrativos 

locais, mobilização e desmobilização, entre outros, devem compor os custos diretos, 

e não o BDI (Budget Difference Income) (TISAKA, 2010). 

O mesmo autor, menciona que o BDI são benefícios e Despesas Indiretas, 

sendo um elemento orçamentário que ajuda o profissional responsável pelos 

orçamentos da Construção Civil a compor o preço de venda adequado levando em 

conta às despesas indiretas da administração central, eventuais taxas de riscos do 

empreendimento pela falta de uma definição clara do projeto, despesas financeiras 

do capital de giro, todos os tributos federais e municipais, gastos com a 

comercialização e a pretensão ou previsão de lucro. 

Pode-se dizer que a estrutura do orçamento está integrada as seguintes 

etapas construtivas conforme fluxo a seguir. 

 

Figura 7: Fluxo do orçamento 

 
Fonte: Adaptado de Mattos (2014) 
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Para Tisaka (2010), dependendo do nível de detalhamento dos projetos, 

pode-se considerar alguns critérios para formular os orçamentos de construção para 

a constituição de uma edificação. 

 

2.1.3.1 Critérios de orçamentos 

 

Na formulação da orçamentação de uma edificação as necessidades 

adotadas devem ser consideradas para atingir o padrão da estrutura, desta forma o 

mercado da construção civil criou alguns critérios. 

A lei 4.591 (Federação, 1964), em seu artigo 54, discorre sobre os critérios 

para coleta de preços e cálculo de custos unitários básicos (CUB) de construção, 

para uso dos sindicatos da indústria da construção civil. Tendo em vista o disposto 

no art. 53 da mesma lei, este estabelece as características de diferentes projetos 

selecionados, fornecendo os lotes básicos de materiais e mão-de-obra, por metro 

quadrado, levantados a partir dos respectivos projetos; indicando o modo de 

obtenção dos preços dos insumos que serão aplicados aos coeficientes físicos e 

determinando o método pelo qual deverão ser calculados os custos unitários básicos 

a serem divulgados mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil, 

nos termos do art. 54 (NBR 12721, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS - ABNT, 2005).  

A seguir serão abordadas as características principais encontradas nos 

projetos-padrão, as quais relacionam o tipo de acabamento, a quantidade de 

cômodos e a relação de metragem da edificação (NBR 12721, ABNT, 2005): 

 

a) Residência Unifamiliar: Residência Padrão Baixo (R1-B) Área Real: 58,64 m², 

Residência Padrão Normal (R1-N) Área Real: 106,44 m², Residência Padrão 

Alto (R1-A) Área Real: 224,82 m², Residência Popular (RP1Q) Área Real: 

39,56 m². 

b) Residência Multifamiliar: Projeto de Interesse Social (PIS) Área Real: 991,45 

m², Prédio Popular - Padrão Baixo (PP- B) Área Real: 1.415,07 m², Prédio 

Popular - Padrão Normal (PP - N) Área Real: 2.590,35 m², R8 - Padrão Baixo 

(R8 - B) Área Real: 2.801,64 m², R8 - Padrão Normal (R8 - N) Área Real:  

5.998,73 m², R8 - Padrão Alto (R8 - A) Área Real: 5.917,79 m², R16 - Padrão 
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Normal (R16 - N) Área Real: 10.562,07 m², R16 - Padrão Alto (R16 - A) 

10.461,85 m². 

c)  Edificação Comercial (Padrões Normal e Alto): Comercial Salas e Lojas (CSL 

- 8) Área Real: 5.942,94 m², Comercial Salas e Lojas (CSL -16) Área Real: 

9.140,57 m²; Comercial Andar Livre (CAL- 8) Área Real: 5.290,62 m²; Galpão 

Industrial (GI) Área Real: 1.000,00 m². 

 

Tisaka (2010) refere que a utilidade da orçamentação não se resume à 

definição do custo da obra. Ele tem uma abrangência maior, servindo de subsídio 

para outras aplicações, tais como: 

 

a) Estimativa de custos: A avaliação de custo da obra é obtida por meio do 

exame de dados preliminares de uma ideia de projeto em relação à área a ser 

construída, com a aplicação de um valor médio por m², para determinar 

opções de estrutura e acabamento, publicadas em revistas especializadas, ou 

outras formas de avaliação sintética baseada nas experiências de outras 

obras similares; 

b) Orçamento Preliminar: Avaliação de custos obtidos por meio do levantamento 

da quantidade de serviços, materiais e equipamentos, acompanhada de 

pesquisa de mercado dos preços médios dos componentes, normalmente 

feita a partir do anteprojeto da obra; 

c) Orçamento estimativo: Avaliação do preço global da obra, obtida por meio dos 

projetos básicos, fundamentado em planilhas que expressem a composição 

de todos os custos unitários, mais DBI; 

d) Orçamento analítico ou detalhado: avaliação do preço, com o nível de 

precisão adequada, obtida por meio do levantamento de quantidades e de 

materiais, serviços e equipamentos acompanhados da composição analítica 

dos custos unitários, realizada na etapa de projeto executivo, incluindo BDI; 

e) Orçamento sintético ou orçamento resumido: É o resumo do orçamento 

detalhado, com valores parciais expressos em etapas ou grupos de serviços a 

serem realizados, com seus respectivos subtotais e com o valor total do 

orçamento. 
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Os modelos de orçamentos utilizados na TCPO têm como base uma planilha 

orçamentária, detalhando os serviços pertinentes à obra em questão. Após a 

elaboração da planilha orçamentária, a inclusão das quantidades e dos preços 

unitários dos insumos, é preciso conhecer também os custos indiretos da obra 

(TCPO, 2014). 

Com tudo isso, concluímos que o principal componente na formação do 

orçamento é estabelecer as estimativas e o levantamento de quantidades de forma 

precisa para chegar a um custo aproximado. 

 

2.1.3.2 Levantamento de quantitativos e estimativas 

 

A descrição e a quantificação dos materiais e serviços segundo Mattos 

(2014), ajudam a construir e a planejar as compras, identificar fornecedores, estudar 

formas de pagamento e analisar metodologias executivas. 

Os programas de estimativa de custos contêm muitas facilidades e atalhos 

para esse processo de quantificação do projeto, as quantidades levantadas estarão 

sempre atualizadas conforme a situação atual do projeto, evitando a quantificação 

manual, que gera um retrabalho em cada alteração do projeto. O software de design 

da tecnologia BIM, ou seja, Revit® geralmente possui opções integradas para a 

formulação de elementos modelados; mas o escopo de possibilidades e informações 

exibidas são diferentes para cada programa de design. A automação acelera o 

processo de tomada de decisões e leva a menos erros e omissões causadas por 

descuidos no fator humano. O uso da ferramenta BIM é uma forma de agregar valor 

ao trabalho do orçamentista (GOŁASZEWSKA; SALAMAK, 2017). 

Para Chuck et al. (2014), orçamentistas utilizam uma vasta variedade de 

opções para alavancar o BIM no levantamento quantitativo e para dar suporte ao 

processo de orçamentação. Nenhuma ferramenta BIM tem todas as funcionalidades 

de uma planilha eletrônica ou pacote para orçamentação, de forma que os 

orçamentistas devem identificar um método de trabalho melhor para seu processo 

de orçamentação específico. As três opções principais são: 

 

1) Exportar quantidade de objetos da edificação para software de orçamentação; 

2) Conectar a ferramenta BIM diretamente ao software de orçamentação; 

3) Usar uma ferramenta BIM de levantamento de quantitativo. 
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Ao concluir os levantamentos quantitativos é passado para a fase seguinte da 

construção do orçamento que seria a composição dos custos. 

 

2.1.3.3 Composição de custos 

 

Dá-se o nome de composição de custos ao processo de estabelecimento dos 

custos incorridos para a execução de um serviço ou atividade, individualizada por 

insumo e de acordo com certos requisitos pré-estabelecidos. A composição lista 

todos os insumos que entram na execução do serviço, com suas respectivas 

quantidades, e seus custos unitários e totais (MATTOS, 2014). 

Deste modo, os estudos de composição de custos, embora dependam de 

sólidos conhecimentos de engenharia e de razoável experiência profissional, podem 

ser consolidados por meio de uma metodologia relativamente simples, fornecida pelo 

estudo da bonificação e despesas indiretas - DBI, ou, como também é conhecido, 

Lucro e Despesas Indiretas – LD. Tais referências devem ainda abranger prováveis 

variações do cenário concebido ao longo do prazo de execução da obra, em função 

de condições climáticas, políticas, comerciais, econômicas e até culturais, conforme 

Cardoso (2014). 

No tocante, os custos são formados por uma composição básica envolvendo 

os custos diretos e indiretos. 

O custo direto mais o custo indireto, por uma questão de simplificação 

operacional, são genericamente chamados custos diretos pelo mercado (TISAKA, 

2011). 

 

2.1.3.3.1 Cálculo dos custos diretos 

 

A composição dos custos diretos conforme Tisaka (2011) é a relação 

composta da soma de todos os gastos incorporados ao objeto principal do contrato 

(edifícios, estradas, usinas, entre outros). Deste modo, pode-se observar a seguir, os 

principais componentes deste modelo de custo: 

 

a) Materiais: são os itens “posto na obra”, com frete, impostos e faixas incluídos 

sobre o produto; 

b) Mão de obra: salários, leis sociais e os encargos; 
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c) Equipamentos: O custo dos equipamentos, sua movimentação, sua 

depreciação, custo de manutenção de peças e outras despesas eventuais. 

 

São Custos Diretos todos os gastos incluídos no Centro de Custo de uma 

obra, de acordo com a Instrução Normativa IN n° 003/05 do INSS. Toda obra tem 

que estar cadastrada no CEI (Cadastro Específico do INSS) referente a cada 

obra/contrato, que corresponde ao proprietário da obra, seja pessoa física ou 

jurídica. O Proprietário está obrigado a lançar todos os gastos incorridos no âmbito 

dessa obra no Centro de Custo da obra/contrato na contabilidade geral da empresa, 

sob pena de pesadas multas a serem lavradas pela fiscalização do INSS (TCPO, 

2014). 

De outro lado temos os custos indiretos que devem ser muito bem avaliados 

para que não sejam confundidos com os custos diretos. 

 

2.1.3.3.2 Cálculo dos custos indiretos 

 

Definem-se por custos indiretos de acordo com Tisaka (2011), os gastos com 

infraestrutura necessários para a consecução do objetivo principal da construção. A 

seguir pode-se observar alguns destes custos: 

 

a) Instalação do canteiro de obra: regularização do terreno, pátios, instalações 

provisórias elétricas e hidráulica, placa da obra, etc; 

b) Administração local da obra: Fiscalização técnica, pessoal, programação, 

controle de custo e de qualidade; aluguel, entre outros; 

c) Mobilização e desmobilização da obra: deslocamento do pessoal, despesas 

com viagens, entre outros. 

 

“Os Custos Indiretos (não confundir com despesas indiretas) são os gastos de 

infraestrutura necessários para a consecução do objetivo que é a realização física 

do objeto contratado” (TCPO, 2014, p.12). 

O final desta operação deve compor um resultado financeiro para o investidor, 

onde o DBI é um fator para premiar os esforços empregados. 
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2.1.3.3.3 Benefício e despesas indiretas - DBI 

 

Dá-se a designação de DBI conforme Mattos (2014), para o percentual que 

deve ser aplicado sobre o custo direto dos itens da planilha da obra para se chegar 

ao preço de venda. 

A TCPO (2014) referência que o resultado dessa operação depende de uma 

série de variáveis entre as quais pode-se apresentar: 

 

a) Tipo de obra; 

b) Valor do contrato;  

c) Prazo de execução; 

d) Volume de faturamento da empresa;  

e) Local de execução da obra, etc. 

 

Para a execução de obras com projetos especiais, complexos ou de maior 

porte, recomenda-se calcular o BDI especificamente para cada situação, observadas 

as peculiaridades físicas e técnicas de cada uma delas (TCPO, 2014). 

Na figura 8 é ilustrado a fórmula básica para se chegar ao resultado 

adequado do BDI. 

 

Figura 8:Fórmula básica do BDI 

 

Sendo: 

i = taxa de administração central; 

r = taxa de risco do empreendimento; 

f = taxa de custo financeiro do capital de giro; 

t = taxa de tributos federais; 

s = taxa de tributos municipais – ISS; 

c = taxa de despesas de comercialização. 

 

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos. 

As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda ( faturamento). 

Autor: TCPO (2014) 
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Nem toda obra tem o mesmo BDI por depender diretamente da composição 

dos custos indiretos (administração central, custos financeiros, imprevistos e 

contingências, lucros e impostos), de tal modo que, cada obra terá seu próprio BDI. 

Mudando as condições, muda o BDI (MATTOS, 2014). 

Por conseguinte, ao analisarmos a composição dos custos, deve-se levar em 

consideração os valores com a mão de obra, a qual tem grande importância na obra, 

devido ao fato de esta representar um valor significativo embutido na estrutura do 

DBI.  

 

2.1.3.4 Custos da mão de obra 

 

Na construção de uma edificação são necessários vários recursos, como 

demostrados na figura 9, podendo-se, em função de sua relevância nos custos de 

produção, destacar os materiais e a mão-de-obra (SOUZA, 2006). 

 

Figura 9: Recursos utilizados no processo da produção da Indústria da Construção 
Civil 

 
Fonte: Souza (2006) 

 

O trabalho é o elemento racional de uma obra e suas ações e decisões 

dependem em grande parte, o sucesso do empreendimento. Ele tem influência em 



 45

todas as partes de um projeto de construção civil, é responsável por dar forma aos 

serviços, seja escavando um buraco de uma sapata ou concretando uma laje. É o 

trabalho humano que, em última análise, gera o produto final. Esta mão de obra 

pode chegar a ter 50% a 60% do custo total da obra, sendo com isso fácil perceber 

que a estimativa correta dessa categoria de custo, acarretará impacto direto na 

precisão do orçamento, conforme Mattos (2014). 

Dentro de uma abordagem analítica, a produtividade da mão-de-obra pode 

ser vista, além de globalmente para o edifício, parcialmente para cada uma de suas 

partes (figura 10). Assim, pode-se analisar a produtividade, nos vários serviços que 

compõem a transformação global; portanto, além de analisar a eficiência na 

produção do edifício como um todo, é possível discutir a produtividade nos serviços 

de fôrmas, armação, concretagem, assentamento de alvenaria, revestimento, 

execução de sistemas prediais, etc. (SOUZA, 2006). 

 

Figura 10: A produtividade da mão-de-obra nos serviços de construção 

 
Fonte: Souza (2006) 

 

Para Souza (2006) em face da importância do estudo da produtividade da 

mão-de-obra, há que se discutir como proceder à avaliação da mesma. O autor 

relata que há muita polêmica e dificuldade em se trocar ideias, dado o fato da não 

existência de uma padronização quanto à mensuração da produtividade. 

A figura 11 lista alguns fatores que afetam diretamente a duração de uma 

atividade e consequentemente a produtividade de uma equipe no canteiro de obra: 
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Tabela 1: Fatores que afetam a produtividade 

FATOR EFEITO 

Experiência da equipe Quanto mais experiência tiver a equipe de trabalho, maior a facilidade 
em realizar a atividade e, consequentemente, menor o tempo necessário 
para executá-la. 

Grau de conhecimento 

do serviço 

Atividades novas, especiais ou pouco frequentes geralmente requerem 
um período de familiarização da equipe (metodologia construtiva, 
posicionamento dos operários e equipamentos, identificação de 
interferências, análise de fontes de erro, etc.). Existe uma tendência 
natural a que a produtividade cresça com o tempo (curva de 
aprendizagem). 

Apoio logístico A duração de uma atividade pode ser otimizada com um suporte 
preciso, que garanta que os operários não percam tempo esperando a 
chegada de material, ou com longos deslocamentos etc. 

Fonte: Souza et al. (2009) 

 

Levando em consideração estes fatores, Portugal (2017) salienta que a 

terceirização pode sim se tornar, uma opção quando a empresa não possui as 

competências e os recursos necessários para realizar certa atividade. Mas se a 

construtora, terceiriza sob a razão única de transferir riscos de execução, o preço 

por esse “seguro” vem por meio dos impostos, lucro e administração em duplicidade 

sobre os custos com essa atividade, como ilustra a figura a seguir:  

 

Figura 11: Preço de venda com a terceirização 
                                                                                                                         Venda 

 

             Venda 

 

 

 

 

 

 

           Execução Própria                                                               Execução Terceirização 

Autor: Portugal (2017) 

 

Deste modo, nos próximos tópicos serão explanados como se comportam os 

custos com os empregados, assim como os em relação a terceirização da mão de 

obra. 

 

+ Imposto e Lucro 

+ Despesas 

 

Custo 

+ Imposto e Lucro 

+ Despesas 

+ Imposto e Lucro 

+ Despesas 

 

Custo 
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2.1.3.4.1 Custos empregatícios 

 

Nos custos de mão de obra, além dos salários, devem ser computados as leis 

sociais e os encargos complementares de mão de obra referentes às despesas de 

alimentação, transporte, EPI (Equipamento de proteção individual), ferramentas de 

uso pessoal e salários acrescidos com os encargos sociais (TISAKA, 2011). 

Conforme a TCPO (2014) os encargos são obrigatórios e exigidos pelas Leis 

Trabalhistas e Previdenciárias ou resultantes de Acordos Sindicais adicionados aos 

salários dos trabalhadores. Os Encargos Sociais dividem-se em três níveis:  

 

a) Encargos Básicos e Obrigatórios; 

b) Encargos Incidentes e Reincidentes;  

c) Encargos Complementares. 

 

A seguir visualizamos com o auxílio da figura 13, a distribuição dos encargos 

recorrentes sobre as horas de trabalho. 

 

Figura 12: Encargos empregatícios  

 

 

 

 
Autor: TCPO (2014) 
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Estes custos foram baseados na cidade de São Paulo, e no caso dos Custos 

de Mão-de-Obra de produção, além das Leis Sociais Básicas, Incidências e 

Reincidências, normalmente calculadas para compor o Custo de Mão de Obra de 

produção, a eles devem ser acrescentados os chamados Encargos 

Complementares, diretamente relacionados à Mão de obra a ser utilizada, 

compostos de custos com o transporte dos trabalhadores segundo determina a Lei 

7.418/85, fornecimento de EPI regulamentado pela NR-6, fornecimento de 

alimentação e outras regalias aprovadas nos dissídios coletivos da categoria nas 

áreas de atuação da empresa (TCPO, 2014). 

Contrapondo a contratação de empregados encontra-se a terceirização da 

mão de obra, que é uma alternativa para quando o investidor não tem conhecimento 

técnico e precisa de pessoas mais qualificadas para construir a edificação. 

 

2.1.3.4.2 Terceirização da mão de obra 

 

A contratação de uma mão de obra, permite mobilizar pessoas especializadas 

para executar os serviços e assim contribuir para que as tarefas sejam realizadas 

em menor tempo e com maior eficiência. 

Menciona Gonçalves Neto e Paola (2012), que a terceirização é feita pelo 

contratante, que é o dono da obra, também denominado “comitente”, enquanto o 

executor da obra, é chamado contratado ou “empreiteiro”. 

A terceirização pode ser condicionada a um custo direto global, onde as 

quantidades dos serviços são previamente determinadas, arcando o construtor com 

os riscos de um eventual erro na qualificação de cada serviço. A medição no campo 

dos serviços realizados, normalmente, se faz pela determinação do percentual 

executado de cada serviço, até o limite do valor proposto. As eventuais modificações 

de projeto ou exigência de situações imprevisíveis, e que venham a alterar os 

quantitativos previstos, são pagas à parte conforme relatado por Tisaka (2014). 

Tisaka (2014) ainda cita que os pagamentos da execução dos serviços são 

feitos por meio de medições mensais, no fechamento de um período de trinta dias, 

normalmente no final do mês. 

Para Gonçalves Neto e Paola (2012), é de grande relevância a constituição 

de um contrato por empreitada. Existem dois modelos de serviços de empreiteiro 

que serão mencionados a seguir, a distinção entre eles, tem especial importância no 
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que guarda respeito aos riscos envolvidos, todavia, fiel ao entendimento de que 

estas incertezas pertencem ao dono do empreendimento. 

 

a) Empreitada de lavor: onde o empreiteiro assume obrigação de fazer e o 

contratante se responsabiliza pelos materiais a serem empregados na obra; 

b) Empreitada mista: onde o empreiteiro responsabiliza-se pela execução 

associada a disponibilização dos materiais;  

 

Em relação ao preço a ser pago pelo comitê, Mattos (2014) e Portugal (2017), 

ensinam que a doutrina da empreitada poderá ser de várias espécies:  

 

a) Empreitada por Preço Fixo: as partes ajustam o preço antecipadamente, 

quando da contratação do negócio, não sendo possível alteração posterior, 

para mais ou para menos, salvo ocorrendo casos fortuitos ou de força maior; 

b) Empreitada por Preço por medição: não há prévia fixação do preço para a 

obra, mas apenas a definição do preço para certa medida; 

c) Empreitada por preço máximo: este vem estipulado desde a contratação, para 

os serviços e os materiais e não poderá ser excedido, cabendo ao comitente 

o pagamento dos valores efetivamente gastos pelo empreiteiro, e que se 

contenham no limite estipulado; 

d) Empreitada por valor reajustável: deve haver estipulação contratual 

permitindo a variação do preço como consequência de alteração no valor da 

mão de obra e dos materiais, podendo ainda o preço ser atrelado aos índices 

oficiais de inflação, mediante revisões periódicas em momentos 

preestabelecidos; 

e) Engineering Procurement and Constrution (EPC): engenharia, aquisição e 

construção; este regime seria responsável não somente pela parte da 

construção civil, mas também por fabricar e instalar equipamentos; 

f) Empreitada preço de custo e administração: sob essa modalidade de 

contratação o contratante reembolsa o contratado por todos os valores de 

compras realizadas, de mão de obra e de equipamentos empregados, 

aplicando sobre esses valores uma taxa fixa pelo montante do projeto. 
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Após o entendimento dos termos, custo diretos e indiretos, parte-se para a 

construção do cronograma físico financeiro, que retrata uma base de informações de 

materiais e serviços a serem utilizados dentro dos serviços da indústria da 

construção civil.  

 

2.1.4 Cronograma Físico Financeiro 

 

Conforme Tisaka (2014), o cronograma físico-financeiro é uma representação 

gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de 

duração da obra, demostrando em cada período o percentual físico a ser executado 

e o respectivo valor financeiro envolvido. 

Sob o ponto de vista de Goldman (2004), o objetivo deste relatório gerencial é 

apresentar de forma sucinta uma posição físico-financeira do empreendimento, com 

base no mês mais recente das informações, para que os investidores e a construtora 

conheçam o desempenho geral dos custos do empreendimento. Essa análise se dá 

das seguintes formas: 

 

a) Análise financeira global: enfoca o orçamento inicial do empreendimento e a 

variação inflacionária dos custos de construção com base nos custos unitários 

básicos do Sindicato da Construção. Considera ainda o saldo a pagar até o 

final da obra, levando em conta a aplicação dos ajustes orçamentários pela 

variação inflacionária ou por refazer os orçamentos. Informa também o prazo 

final previsto para a conclusão do empreendimento segundo o cronograma 

previsto em planejamento; 

b) Análise física da obra: Apresenta uma comparação física em relação ao 

cronograma e uma avaliação dos percentuais físicos. 

 

Na figura 13 é avaliada as incertezas do projeto em relação ao custo versus 

tempo, onde pode-se observar que se a edificação acompanhar o que foi planejado, 

os custos da construção serão reduzidos, no entanto, se o cronograma tiver 

interferências, quando da execução das atividades, os custos serão acumulados 

acarretando assim uma redução nos lucros e / ou um prejuízo. 
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Figura 13: Avanço do empreendimento em relação à chance de reduzir o custo de 
falhas da edificação 

 
Fonte: Hammarlund e Josephson (1992 apud SOUZA, 2010) 

 

Partindo para análise do comportamento dos custos, observa-se a curva ABC 

como um método que possibilita um melhor entendimento do comportamento dos 

itens a serem avaliados. 

 

2.1.4.1 Curva ABC 

 

A curva ABC é uma ferramenta que o orçamentista não pode deixar de gerar 

ao final do processo de orçamentação. Ela traz benefícios para o próprio 

orçamentista e também para o engenheiro que vai gerenciar a obra. É nesse item 

que o gerente de obra deve se concentrar para melhorar o resultado do 

empreendimento (MATTOS, 2014).  

Cardoso (2014) exemplifica uma situação para utilizar a curva ABC, aonde 

supõem a necessidade de promover a cotação de preços para a aquisição de 

materiais hidráulicos, para a instalação de uma caixa d’ água. A lista é composta por 

20 itens de materiais agrupados da seguinte maneira: 

 

a) 16 itens referentes a tubos e conexões de PVC, cujo valor total (esperado) é 

da ordem de R$ 6.000,00; 
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b) Os 4 itens restantes são os conjuntos de motobomba, quadro de comando e 

quadro de medição, os quais deveram custar em torno de 24.000,00; 

Observação: Não será necessário explicar que dedicaremos imediata atenção 

aos itens do segundo grupo, que têm um peso relativo na obra, quatro vezes 

maior que o primeiro. 

 

O mesmo autor ainda retrata, de um modo geral, que quando analisamos uma 

listagem de insumos e seus respectivos pesos percentuais, concluímos que eles 

podem ser classificados em três classes, a saber: 

 

a) Classe A – Materiais de grande valor financeiro, e pequenas quantidades 

físicas, como no exemplo anterior, as motobombas e os quadros; 

b) Classe B – materiais de pequeno valor financeiro, e grandes quantidades 

físicas, como os tubos e conexões mencionados; 

c) Classe C – materiais cujo valor financeiro e quantidades físicas situam-se 

posterior as classes “A” e “C”. 

 

A ideia de estabelecimento das classes A, B e C é conhecida como 

classificação da curva ABC, método da curva ABC, curva 80 – 20, ou método de 

Paretto, conforme Cardoso, (2014). 

Após o conhecimento do cronograma físico financeiro, do estabelecimento 

das prioridades dos materiais e serviços reconhecidos pela Curva ABC, pode-se 

elaborar um modelo de execução da obra. 

 

2.1.5 Execução da Obra 

 

Para Tisaka (2014) toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação de um bem, é realizada por meio da utilização de conhecimento técnico 

especializado e envolve a participação de profissionais habilitados. 

No início da execução da obra, tudo deve estar pronto, material todo reunido, 

documentos minuciosamente estudados, licenças e autorizações em mãos, 

autorização do cliente, para a partir deste momento, ser considerado a possibilidade 

real de iniciar os serviços (TISAKA, 2014). 
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Portugal (2017) cita que cada etapa construtiva deve estar no seu tempo. Não 

faz sentido, por exemplo, falar de processos de iniciação da construção ao final da 

curva de avanço do projeto no tempo. O mesmo vale para os processos necessários 

para encerrar a edificação, que não seriam demandados no início da obra. Na figura 

abaixo é mostrado o nível de esforço para cada um dos grupos de processos 

enquanto a execução do projeto avança no tempo. 

 

Figura 14: Grupos, processos e fases do projeto 

 
Autor: Adaptado de PMI (2013, p.51 apud PORTUGAL, 2017) 

 

A TCPO (2014) tem mais de 4 mil composições de tarefas dando subsídio 

para modelagem de uma estrutura de tempo percorrendo os pontos críticos, os quais 

são impostos pela execução dos serviços. O ponto Crítico é uma tarefa que não tem 

um período para corrigir possível atraso e isso sempre acaba prejudicando o tempo 

do cronograma de todo o projeto. 

Obviamente, executar uma construção não é uma tarefe fácil. Sublime seria 

pensar que todo o material seria entregue no local e na hora certa. O canteiro de 

obra de sua construção passará, via de regra, por momentos de mudanças, por 

fases que acompanharão as fases da construção. O planejamento dessas etapas, 

associadas às etapas da construção, permitirá não somente garantir um 

posicionamento adequado das instalações, com enfoque na circulação interna, como 

também um correto dimensionamento para cada uma das etapas da construção 
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(alojamentos, refeitórios, área de vivência, áreas de estocagem, entre outros) 

(PORTUGAL, 2017). 

A partir de uma visão global as múltiplas tarefas ou categorias de uma obra 

podem ser divididas em dois grandes grupos: “as grandes categorias” ou seja, 

aqueles que por sua envergadura, função e amplitude se concatenam entre si 

conforme uma sequência rigorosa, marcando as pautas principais de execução, 

marcação e nivelamento, movimento de terras, fundações, entre outros, e as 

“seções complementares” que completam a obra, tais como instalações, esquadrias, 

reboco, acabamentos, etc. (GARCIA, 2013). 

 

2.1.5.1 Etapas construtivas 

 

Tisaka (2014) e Cardoso (2014) relacionam as etapas construtivas mais 

comuns, salvo o caso de edificações especiais, da seguinte forma: 

 

a) Serviços preliminares; 

b) Instalação e locação da obra; 

c) Armaduras; 

d) Fundações ou Infraestrutura; 

e) Superestrutura, supra estrutura ou estrutura; 

f) Alvenaria; 

g) Instalações hidrossanitárias; 

h) Tratamentos – térmicos, acústicos e impermeabilizações; 

i) Cobertura; 

j) Revestimentos de paredes; 

k) Revestimentos de pisos ou pavimentações; 

l) Instalações elétricas e de telefone; 

m) Aparelhos e metais sanitários; 

n) Esquadrias e Vidros; 

o) Pintura;  

p) Paisagismo; 

q) Instalações mecânicas; 

r) Testes; 

s) Diversos; 
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t) Limpezas. 

 

Na visão de Portugal (2017) a representação dos itens mencionados acima, 

partiu do Estudo Analítico de Projeto (EAP), deste modo, com a listagem 

padronizada e identificada por códigos, fica possível a consolidação das informações 

mesmo que seja por meio de planilhas eletrônicas. 

O mesmo autor, menciona que informações mínimas são necessárias para 

compor o cronograma de suprimento, tais como: 

 

a) Materiais: 

• Consumo: quantidade diária de consumo prevista; 

• Estoque mínimo: quantidade em estoque para suportar os atrasos; 

• Leat time: o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser 

reposto até a chegada efetiva dos novos materiais; 

• Prazo de reposição: data limite para atender ao tempo necessário para 

solicitação e entrega do material; 

• Lote útil de entrega: quantidade mínima que viabilize a entrega do material; 

• Espaço de estocagem: quanto do material é possível armazenar na obra; 

• Validade: Prazo limite de estocagem, de acordo com o material. 

b) Serviços: 

• Data de início: dia em que iniciará a primeira atividade do pacote que está 

sendo contratado; 

• Prazo de mobilização: em geral, são os dias necessários e que antecedem o 

dia de início para que a empresa contratada apresente todos os documentos 

de seus funcionários e que cumpra com o processo de integração. 

c) Equipamentos: 

• Data de Início: Dia em que iniciará a primeira atividade com o equipamento a 

contratar; 

• Prazo de mobilização: em geral são os dias necessários e que antecedem o 

dia de início para que a empresa não tenha seus equipamentos parados na 

obra. 
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Garcia (2013) complementa discorrendo a respeito dos processos 

construtivos e relacionando os principais grupos: 

 

a) Trabalhos preliminares: Montar o canteiro de obra, verificar vias de acesso, 

instalações de vestiários e banheiros, áreas de descarga e provisão de 

materiais; Marcação da Obra, depois da limpeza prévia é necessário a 

locação da obra por profissional qualificado; Nivelamento, o nivelamento é a 

colocação de alguns “marcos” ou pontos de referência; 

b) Trabalhos no terreno: Remoção de terra, consiste em rebaixar o nível do 

terreno por extração da terra; Terraplanagem, consiste no aporte de terra 

para elevar o terreno; Escavações, é a movimentação de terra para realizar 

construções abaixo do nível natural do terreno. Pode ser construção de valas, 

poços ou secagem; 

c) As fundações: As fundações são o fundamento principal sobre o qual 

descarrega a integridade do material de um edifício, as fundações podem ser 

alicerces; Muros ou base isoladas para colunas e pilares. Estacas 

Moldadas; no terreno mediante ferramentas manuais ou mecânicas. Estacas 

fincadas; normalmente pré-fabricadas. Lajes de fundação; seria um radier, 

em geral todos os elementos apoiam nela. Drenagem; é feito para drenar a 

água superficial ou subterrânea que irrompa a área do projeto; 

d) Estrutura de Sustentação: é a materialização da estrutura de sustentação, em 

suas diferentes modalidades; 

e) Alvenarias: possuem função de vedação dos locais projetados, com todos os 

compromissos de isolamento hidráulico, térmico e acústico; 

f) Cobertura: esta parte seria alcançar a cobertura total ou parcial da obra no 

menor tempo possível. 

 

Conforme Garcia (2013) a execução satisfatória de uma obra de arquitetura é, 

em grande parte, consequência de uma conveniente coordenação prévia das 

diferentes pessoas que intervém nela (cliente, arquiteto, construtor etc.). Desde a 

definição detalhada do projeto mediante a documentação técnica correspondente e 

as formas de contratação de materiais e mão de obra até os fluxos econômicos 

aportados pelo cliente e o esquema financeiro de investimento, o objetivo que os 
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reúne deverá plasmar-se em uma folha de rota um plano de trabalho que deverá 

responder a três fatores inter-relacionados: 

 

a) Execução: Rapidez, economia, qualidade; 

b) Coordenação: Cliente, projetista, mestre de obra, empresas, serventes, etc.; 

c) Organização: Plano de obra, cronograma físico financeiro, canteiro de obra. 

 

Para orientar este plano de obra contamos também com o diagrama de Gantt, 

o qual retrata à programação da construção e faz a evolução do edifício em múltiplos 

pavimentos e áreas. Ao avaliar a viabilidade ou a qualidade de um programa 

baseado neste diagrama, é difícil para muitos participantes de um empreendimento 

requerer a associação manual de cada atividade, área ou componentes no projeto, 

já que a visualização ocorre apenas dentro de alguns softwares, não ocorrendo essa 

associação visual com as áreas referenciadas dentro do canteiro de obra (CHUCK 

ET AL., 2014). 

Ao analisar todo o exposto, conclui-se que um bom gerenciamento 

proporciona uma edificação de qualidade, com recursos adequados, sem 

desperdícios de materiais ou falta de tempo de quem executará a obra, promovendo 

desta forma, maior êxito na rentabilidade do empreendimento o qual será realizado. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

O procedimento metodológico empregado para desenvolver este estudo, 

possibilitou estabelecer novos objetivos e formular uma pesquisa relacionada a 

Indústria da construção. Assim, o método utilizado foi indutivo, os tipos de pesquisa 

exploratória e descritiva, as técnicas empregadas serão bibliográficas, documental e 

por meio da observação do participante, onde as informações terão abordagens 

qualitativas e quantitativas. 

Pesquisa é o conjunto de procedimentos sistemáticos, baseada no raciocínio 

lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, mediante 

a utilização de métodos científicos, conforme relata Gil (2002). 

A pesquisa trata-se de uma construção em arquitetura mista (comercial e 

residencial), localizada na cidade de Fraiburgo no estado de Santa Catarina. O lote 

que comportará a estrutura contém 930 (novecentos e trinta) metros quadrados, 31 
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(trinta e um) metros de frente e fundo, por 30 (trinta) metros nas laterais. 

Originalmente eram dois lotes, os quais foram unificados em um só, para atender as 

normas da prefeitura municipal em relação a este empreendimento. Esta arquitetura 

foi concebida pelo Arquiteto Frank Dieter Schulze, responsável pelo projeto 

arquitetônico e pelo Engenheiro Elias Boçois, responsável pelo projeto estrutural, 

elétrico, hidráulico... 

 

Figura 15: Foto aérea do local da obra 

 
Fonte: Google maps (2018) 

 

Os projetos são constituídos por um subsolo destinado as garagens, o térreo 

com duas salas comerciais, o primeiro andar com cinco salas comercias na parte 

frontal e três apartamentos nos fundos e, no segundo andar seis apartamentos com 

uma cobertura de telhas de fibrocimento. A altura total do edifício é de 

aproximadamente 20,72 metros. 

 

Figura 16: Corte 3 

 
Fonte: O próprio autor 

Futuras 

instalações 
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O estudo do Edifício Residencial e Comercial Coser, foi elaborado 

primeiramente pelo processo tradicional com representação de plantas, cortes e 

desenhos em 2D executados pelos profissionais acima citados. Deste modo, 

permitiu ao acadêmico adequá-lo ao modelo BIM, método moderno que encontra 

uma facilidade na compatibilização do projeto, na criação do orçamento e no 

planejamento da obra. 

Em relação aos tipos de pesquisa, será utilizada a pesquisa exploratória e a 

pesquisa descritiva. Conforme Andrade (2003, p. 124) “a pesquisa exploratória é o 

primeiro passo para o trabalho científico”. Este tipo de pesquisa permitiu ao autor o 

conhecimento do modelo BIM e de algumas ferramentas de criação, assim 

possibilitando minerar um conjunto de informações relacionadas a compatibilização, 

custos e plano de obra. Para Gil (2002, p. 41) “a pesquisa exploratória tem como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. 

A pesquisa bibliográfica abrange bibliografias tornadas públicas em relação 

ao tema de estudo, em vários tipos de publicações. Segundo Gil (2002, p. 45) “a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Pela pesquisa bibliográfica foram 

estudados autores renomados na área, o que possibilitou o embasamento teórico do 

estudo. 

Segundo Vergara (2004, p. 47) “a pesquisa descritiva expõe características 

de determinada população ou de determinado fenômeno, estabelecendo correlações 

entre variáveis a definir sua natureza”. Este tipo de pesquisa possibilitou a 

investigação e a descrição de métodos relacionados ao projeto, juntamente com o 

planejamento das etapas construtivas, ou seja, no TCC I foi montado o planejamento 

para que no TCCII seja executado a construção do subsolo e do andar térreo, afim 

de constatar se o que foi planejado, na prática será o que irá acontecer. 

A abordagem será a qualitativa, ou seja, pela análise de conteúdo e de dados 

obtidos junto a pesquisa, alcançando assim uma maior riqueza nos resultados.  

 

As pesquisas qualitativas por sua diversidade e flexibilidade, não admitem 
regras precisas, aplicáveis a uma gama de casos, além disso, diferem 
bastante quanto ao grau de estruturação prévia, isto é, quanto aos aspectos 
que podem ser definidos já no projeto (MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 
2001, p. 147). 
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A utilização destes procedimentos metodológicos, possibilitou a criação de 

processos para melhorar a construção das ideias abordadas durante toda a 

pesquisa. 

 

2.2.1 Legislações da Construção 

 

Na Engenharia, o produto a ser comercializado é para entrega futura e para 

adequar o projeto, devem ser consideradas Normas Técnicas, as Leis e Decretos 

Federais, Leis Municipais, Normas da ABNT, Instruções Normativas, Resoluções, 

Atos e demais ordenamentos legais e regulamentares em vigor. Com isso, será 

abordado alguns pontos que geraram problemas com órgãos de fiscalização no 

decorrer da concepção da arquitetura.  

Devido ao fato de o plano diretor municipal, lei complementar nº 97, de 09 de 

dezembro de 2008, estar completando 10 anos, este ano, 2018, está sendo feita a 

revisão do mesmo, adequando-o as novas realidades, e com isso será iniciado a 

exigência de acessibilidade para todos os estabelecimentos comerciais, desta forma 

obrigando a adequação do projeto e execução da obra, conforme nova lei. Uma das 

necessidades impostas para atender a legislação foi a implantação de vaga de 

estacionamento e elevador para deficientes; e a construção de banheiros com 

necessidades especiais para ambientes comerciais. 

O edifício foi construído em uma área central do município, assim seguindo as 

necessidades enquadradas no zoneamento do município conforme figura abaixo: 

 

Figura 17: Zoneamento urbano do município de Fraiburgo-SC 

 
Fonte: (FRAIBURGO, 2018) 
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Este zoneamento permite a construção de 100% do lote respeitando o recuo 

de 1,5 metros da rua, desta forma o edifício foi concebido de forma a atingir o 

máximo possível de construção, sabendo-se que o valor do terreno precisava ser 

diluído no máximo de metragem possível. 

A construção, no que se refere a fim de INSS, se enquadra como pessoa 

física. Brasil (2018), no § 4º, do Instrumento Normativo Nº 971, de 13 de novembro 

de 2009, discorre que se equipara a empresa para fins de cumprimento de 

obrigações previdenciárias: 

 

I)  O contribuinte individual, em relação ao segurado que lhe presta serviços; 

II) A cooperativa, conforme definida no art. 208 desta Instrução Normativa e nos 

arts. 1.093 a 1096 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

III) A associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive o 

condomínio; 

IV) A missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras; 

V) O operador portuário e o Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO; 

VI) O proprietário do imóvel, o incorporador ou o dono de obra de construção 

civil, quando pessoa física, em relação ao segurado que lhe presta serviços. 

 

Estes enquadramentos regem as normativas que regulamentam o registro de 

todos os funcionários que irão executar a obra junto ao INSS, registrados por meio 

do CEI (Cadastro Específico do INSS). Ao final da obra, os valores das contribuições 

dos vencimentos dos funcionários, serão abatidos das importâncias que já foram 

descarregadas ao longo da execução dos serviços do empreendimento ao governo, 

do valor devido ao INSS. 

Como informado por site da Receita Federal (2018) a partir do segundo 

semestre de 2018, foi regularizado o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa 

Física (CAEPF), o qual tem por escopo a atividade econômica da pessoa física 

desobrigada da inscrição no CNPJ. O CAEPF substituirá o Cadastro Específico do 

INSS (CEI) em relação às matrículas emitidas para pessoas físicas, visando o 

controle das contribuições previdenciárias resultado da atividade econômica. As 

pessoas físicas obrigadas à inscrição no CAEPF, conforme normatizado nesta 

Instrução Normativa, estão previstas na lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 como 

contribuintes da seguridade social. 
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Conforme o mesmo site, para as obras de construção civil, que possuem 

responsáveis pessoas físicas ou jurídicas, a matrícula CEI passa a ser substituída 

pelo Cadastro Nacional de Obras – CNO que, obrigatoriamente, é vinculado a um 

CNPJ ou a um CPF. As matrículas CEI existentes na data de implantação do CNO, 

relativas às obras de construção civil, passam a compor o cadastro inicial do CNO. 

Até a implantação do Cadastro Nacional de Obras, deverá ser usado o CEI da obra 

no lugar do CNO no eSocial. 

Para regularizar a PF – Pessoa física perante o eSocial os funcionários 

devem possuir o curso da NR – 35, esta Norma estabelece os requisitos mínimos e 

as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a 

organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Considera-se 

trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível 

inferior, onde haja risco de queda (NBR 35, ABNT, 2016). 

Ao final do entendimento e realizados as devidas adequações de toda a 

legislação, foi obtido um melhor entendimento das necessidades para iniciar a 

compatibilização e geração de dados para o gerenciamento desta edificação. 

 

2.2.2 Ferramentas de Criação 

 

A pesquisa teve como ferramenta de apoio um notebook Dell Inspirion 7000, 

com processador Intel® Core ™ i7 – 5500U, CPU @ 2.40GHz, com memória 

instalada de (RAM) com 8,00 GB e Hd de 500GB, no entanto, teve que ser 

substituído o HD por um SSD de 480 GB para aperfeiçoar a performance e assim 

permitir um melhor desenvolvimento dos projetos. O hardware e os softwares 

ajudaram a realizar alguns tipos de tarefas na criação dos projetos como também 

nos processos gerenciais. 

As informações ficaram bem organizadas e compartilhadas com a utilização 

dos programas que foram citados no referencial teórico, assim facilitando a 

comunicação do trabalho a ser executado, proporcionando custos enxutos em um 

curto espaço de tempo, e o conhecimento do investimento a ser realizado na obra. 
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2.2.2.1 Autodesk Revit® 2019 

 

Foi utilizado neste estudo para reconstruir o projeto arquitetônico, hidráulico e 

elétrico, originalmente concebidos no software Autocad®, uma ferramenta 

mundialmente conhecida, o Revit® Arquitecure, o qual tem excelente aceitação na 

utilização dentro do modelo BIM.  

 

2.2.2.1.1 Projeto arquitetônico 

 

O uso do software permitiu a reconstrução das fases 2D e concomitantemente 

toda construção em 3D. A seguir a imagem final do edifício. 

 

Figura 18: 3D do projeto Arquitetônico  

 
Autor: O próprio autor 

 

A compatibilização do arquitetônico utilizando o modelo 3D do Revit® permite 

uma melhor identificação das necessidades principalmente em locais problemáticos. 

Podemos exemplificar tal situação a seguir: 
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Figura 19: Problema com escada observado no Revit® 

’ 
Autor: O próprio autor 

 

Neste desenho do Revit®, ocorre um problema na escada de acesso. Quando 

é utilizado as vistas e os cortes, que são gerados automáticos pelo programa, 

visualiza-se facilmente que a altura do patamar e da viga não será adequada para a 

circulação, assim como, não atenderá as normas em vigor.  

Já no Autocad®, acontece apenas uma visão 2D, algumas vezes não 

permitindo uma análise aguçada do problema, podendo passar detalhes 

desapercebidos, como minudenciado no mesmo exemplo ora citado de uma 

inconsistência no patamar e na viga da escada em um desenho do Autocad®: 

 
Figura 18: Problema com escada observado no Autocad®  

 
Autor: O próprio autor 
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Após a reconstrução do modelo arquitetônico é possível a elaboração dos 

demais projetos auxiliares. 

 

2.2.2.2 Software TQS® 

 

Este software, elaborado pela empresa TQS®, tem função de cálculo, análise, 

dimensionamento e detalhamento de estruturas de concreto armado e protendido, 

com processos que permitem o suporte a metodologia BIM, com alguns padrões 

estáveis e outros em fase de desenvolvimento, como é o caso da versão 20 do 

programa que está em teste, não estando com todas as funcionalidades BIM em 

condições de uso. 

 

2.2.2.2.1 Projeto Estrutural 

 

Neste projeto foi executado a importação do modelo estrutural do Revit® 

Arquitecure, para ser parametrizado e calculado as seções de pilares, vigas, lajes, 

blocos... dentro do programa TQS®, no entanto, não serão feitos neste estudo, o 

cálculo e a análise da estrutura, por não ser o foco desta pesquisa. 

Para a importação do arquivo pelo software da TQS® é necessário a 

instalação de um plugin fornecido gratuitamente pela empresa ou a instalação de um 

programa, o IfcConvert®, que auxilia na importação do arquivo IFC exportado do 

Revit®.  

O modelo o qual teve os melhores resultados, tanto na importação como na 

exportação, foi por meio do plugin, onde já acontecia a importação dos objetos 

(estruturas: vigas, pilares, blocos...) selecionados. Na figura 19 observa-se como 

ficou o estrutural dentro do software Revit®. 
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Figura 20: Projeto Estrutural - 3D no Revit® 

 
Autor: O próprio autor 

 

Numa visão mais definida, observa-se o software de desenho como uma 

ferramenta poderosa para fazer o lançamento das estruturas em concreto armado, 

permitindo uma caracterização real da obra e assim facilitando os processos de 

execução. 

Algumas falhas foram encontradas na importação, uma delas em específico, 

foi devido ao conflito de caracteres, acentos e parênteses no nome das elevações 

dentro do Revit®, isso impedia a leitura do projeto dentro do TQS®. Após alterado 

estes parâmetros, foi importado toda a estrutura para dentro do TQS®, como pode 

ser visto na imagem abaixo: 

 
Figura 21: Desenho estrutural – 3D no TQS® 

 
Fonte: O próprio autor 
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Ao ser importado os objetos para o programa de cálculo TQS®, ocorre 

automaticamente a identificação das seções (vigas, pilares), facilitando o processo 

de lançamento e a concepção do projeto para execução dos cálculos estruturais, 

como pode ser observado na figura abaixo: 

 

Figura 22: Identificação das estruturas no TQS® 

 
Autor: O próprio autor 

 

Após esta importação deve ser feito uma verificação definindo o cruzamento 

das vigas, e o lançamento do modelo escolhido das lajes. 

 

Figura 23: Lançamento de lajes 

 
Autor: O próprio autor 
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Com estas informações pode-se lançar os dados do projeto, modelo 

estrutural, materiais, cobrimento, cargas, entre outros. 

O lançamento da escada e da fundação deve ser feito no TQS® para poder 

ser cálculo os elementos estruturais com a perfeição necessária.  

 

Figura 24: lançamento de escada. 

 
Autor: O próprio autor 

 

O software proporciona um dimensionamento da escada adicionando o passo 

e o espelho ou o mesmo pode sugerir automaticamente estas medidas facilitando o 

lançamento. 

Quando utilizado estes softwares em paralelo, se tem uma praticidade na 

modelagem das estruturas, com parâmetros mais exatos e com um tempo enxuto de 

projeto. 

Ao juntar os dois programas temos o levantamento dos quantitativos, do 

cálculo estrutural e das imagens de como deve ser executado as seções de concreto 

armado.  

 

2.2.2.2.2 Projeto hidráulico 

 

Continuando a compatibilização desta arquitetura o Revit® MEP, foi primordial 

para reconstituição de como o projeto hidráulico se comportou internamente 

passando pelas seções da estrutura. 
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No desenvolvimento do trabalho optou-se pelo vínculo do Revit®, que seria 

um processo pelo qual não se trabalha com os objetos do arquitetônico e do 

estrutural e sim apenas com uma imagem atrelada ao novo arquivo do projeto 

hidráulico. Ao fazer isso o arquivo fica mais leve, o processamento do computador 

melhora e o trabalho do profissional fica mais rápido para o lançamento de tubos e 

conexões. 

Na figura 21 observa-se o detalhamento de um corte, totalmente instantâneo 

para indicar como fazer a instalação de registros, isso possibilita o entendimento de 

como este deve ser instalado sem problemas na parede, não necessitando a 

utilização de prolongadores para ajustá-lo na posição correta, isso acontecendo com 

o auxílio de dois joelhos de 45º. 

 

Figura 25: 3D do detalhamento de instalação de registros 

 
Autor: O próprio autor 

 

Na ilustração abaixo, demonstra-se o projeto hidráulico, onde visualizamos 

um emaranhado de tubos e conexões soldáveis e de esgoto, harmonizados com 

toda a estrutura. 

 

Figura 26: 3D do Projeto Hidráulico 

 
Autor: O próprio autor 
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Ao final do projeto hidráulico é satisfatório executar uma obra com tamanho 

detalhamento e assim poder ter o entendimento pleno de como a estrutura 

realmente irá se comportar por completo. 

 

2.2.2.2.3 Projeto elétrico 

 

Seguindo o mesmo processo de configuração do arquivo do projeto 

hidráulico, foi executado o lançamento da arquitetura elétrica por meio do Revit® 

MEP. Na ilustração abaixo pode-se observar parte do térreo.  

 

Figura 27: Projeto elétrico sala - Térreo 

 
Autor: O próprio autor 

 

O programa possibilita a distribuição dos pontos elétricos por meio de 

eletrodutos rígidos, outra alternativa seria os condutores flexíveis, no entanto, não foi 

usado neste pavimento do projeto. As calhas seguiram com a fiação principal 

desviando principalmente de vigas estruturais evitando problemas na estrutura. 

A modelagem de indicação de fase, neutro e terra segue informações 

manuais. No levantamento de material deste projeto, observa-se que não se 

consegue ter a mesma eficiência do que no projeto hidráulico para quantificar o 

material, como exemplo pode-se verificar a não informação da medição da fiação. 

Outra ineficiência seria os diagramas unifilares que seguem os mesmos modelos do 

Autocad®, desenhos padronizados que seguem traços e linhas e não são 

reproduzidos automaticamente no projeto. 
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Figura 28: Layout projeto elétrico  

 
Autor: O próprio autor 

 

O projeto acaba sendo mais detalhado nesta condição, porém o nível de 

trabalho acaba sendo muito maior no desenvolvimento. 

Com o auxílio dos dados informados no projeto arquitetônico e 

complementares, pode-se chegar numa melhor alternativa para montar um plano de 

execução de obra. 

 

2.2.2.3 Microsoft MS - Project® 2016 

 

Uma ferramenta que comporta um excelente resultado na separação das 

tarefas de um projeto, sendo capaz de auxiliar na formação do tempo de execução e 

observação das etapas construtivas no canteiro de obra por meio de gráficos. 

 

2.2.2.3.1 Plano de execução 

 

Ao utilizar o Project®, cria-se um novo conceito para modelar projetos, capaz 

de integrar todas as etapas do empreendimento e assim permitir um plano de 

gerenciamento eficaz para quem executa e eficiente para quem projeta. 

Para este projeto fazem parte das etapas construtivas do plano de execução: 

 

a) Movimentação de terra; 
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b) Serviços preliminares; 

c) Infraestrutura; 

d) Fundações; 

e) Superestrutura sub solo; 

f) Execução da Foça; 

g) Superestrutura térreo; 

h) Superestrutura 1° Andar; 

i) Superestrutura 2° Andar; 

j) Cobertura; 

k) Instalação da Plataforma de Elevação; 

l) Pintura Externa. 

 

O total de tarefas foram de 282, organizadas para serem executadas em um 

período de 2 anos e meio, e, para o melhor entendimento, uma visão gráfica 

enriquece a compreensão da equipe. 

 

2.2.2.3.2 Gráfico de Gantt 

 

Ao construir o Gráfico de Gantt, no software, foram automaticamente 

desmembradas as atividades do projeto em tarefas menores, o que permitiu 

visualizar com muito mais detalhes exatamente o que deve ser feito, quando e por 

quem. 

Foi possível testar diferentes alternativas entre as atividade e prazos, o que 

permitiu uma visão mais abrangente de todo o esforço a ser despendido ao longo da 

construção. Conforme Apêndice D a estrutura desenvolvida para este projeto tem 

como necessidade executar a construção de 1726 m² em 12 meses.  

A seguir foram abordados as fases primárias permitindo uma visão global de 

como vai se comportar a construção.  
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Figura 29: Gráfico de Gantt 

 
Autor: O próprio autor 

 

O tempo discriminado para as tarefas foram baseadas na TCPO e nas 

informações obtidas pela equipe de execução e profissionais terceirizados. 

Após o lançamento de todas as tarefas é muito importante a criação da linha 

de base (baseline), esta linha permite travar o planejamento das tarefas no momento 

da formulação e assim posteriormente se forem feitas alterações no tempo do 

projeto, fica possível a verificação das etapas que tiveram maiores diferenças. 

Considerando que o planejamento inicial está fixado, pode-se considerar a 

habilitação de algumas tabelas (tabela de controle, de variação) esta primeira tabela 

permite a abertura de três colunas no MS Project® onde possibilitada o lançamento 

de datas reais da execução das tarefas. No programa a coluna aparece como (Iníc. 

real, térm. real) e para a segunda tabela, consiste na verificação da variação de 

atraso ou adiantamento das tarefas realizadas, acarretando numa melhor analise 

dos resultados. 

As informações dos custos dos materiais foram importadas do MS Excel® que 

anteriormente saíram dos quantitativos informados pelo Revit®.  

Conforme as tarefas são concluídas, é sinalizado no gráfico, permitindo o 

controle dos pontos críticos. Também permite uma melhor comunicação com a 

equipe, de forma que fiquem cientes de como está evoluindo a construção. No caso 

de atrasos, é muito mais eficaz identificar as causas, permitindo as devidas 

correções, para que o cronograma da obra volte para o que foi inicialmente 

planejado. 
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2.2.2.3.3 Cronograma físico e financeiro 

 

A elaboração do cronograma físico financeiro é um grande passo para o 

sucesso da obra. É necessário que as fases construtivas (iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento, controle e encerramento) estejam bem detalhadas para 

evitar surpresas negativas e a falta de recursos para a continuidade da obra. 

Ao elaborá-lo pode-se associar a gestão de custos com a gestão de prazos. 

Este cronograma, possibilita visualizar os prazos de execuções das etapas do 

projeto e os seus respectivos desembolsos financeiros, permitindo ao investidor se 

organizar financeiramente para não ter um desencaixe no fluxo de caixa. 

Neste caso o software Project® auxiliou no desenvolvimento do cronograma 

da seguinte forma: 

 

a) Por meio das etapas construtivas foi permitido a formulação da composição 

dos custos de cada etapa. Isso foi possível com a impostação da tabela de 

preço exportado do ERP – (Sistema integrado de gestão empresarial) da 

empresa que fornecerá os materiais para a obra; 

b) A impostação dos levantamentos quantitativos fornecidas pela tabela do 

Revit®. 

 

Quando as informações das quantidades de materiais, das tabelas de preços 

e das fazes de construção estão dentro do Ms Project® basta atribuir os materiais e 

serviços para as tarefas como pode observar no cronograma abaixo: 

 

Figura 30: Cronograma físico financeiro 

 
Autor: O próprio autor 
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O programa tem automatizado o “uso da tarefa”, esta ferramenta é de modo 

geral o cronograma físico e financeiro, que pode obter informações do desembolso e 

quantitativo mensal e anual. 

Com os dados já enquadrados, é possível avaliá-lo de forma a buscar 

melhores resultados e assim conseguir ganhos financeiros e/ou de qualidade. 

Com toda a estrutura montada passamos para parte verificar como ocorreu o 

levantamento e análise dos materiais e serviços. 

 

2.2.2.4 Microsoft MS - Excel® 2016 

 

Esta ferramenta auxilia na mineração dos valores lançados em planilhas do 

Excel®, ajudando na preparação do orçamento. Os resultados obtidos foram melhor 

elucidados com a utilização dos levantamentos elaborados pelo Revit®, trazendo 

maior detalhamento e um entendimento satisfatório dos cálculos obtidos pelo 

programa do Excel®. 

 

2.2.2.4.1 Orçamento 

 

Com os dados levantados do orçamento foram ordenadas as seguintes 

etapas: 

 

a) Levantamento quantitativo; 

b) Cotação de preços; 

c) Custos da mão de obra; 

d) Curva ABC. 

 

2.2.2.4.2 Levantamento quantitativo 

 

A alternativa adotada neste levantamento quantitativo foi realizada por meio 

de planilhas formuladas dentro do sistema Revit®, utilizando as unidades de medida 

mais usuais em cada composição, seja de serviço ou material. 

Devemos considerar na busca de um levantamento preciso dentro do 

software alguns fatores, como montar a arquitetura dos objetos por elevação e criar 

as camadas das paredes, facilitando com isso nos quantitativos de materiais. Ao 
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formular as paredes, deve-se separar cada elemento utilizando a ferramenta “criar 

peças” do Revit® e estender os materiais que devem preencher partes estruturais, 

por exemplo, estender o reboco e a pintura para cima das vigas e pilares. Isso 

melhora os resultados dos quantitativos de argamassa, exemplificado na imagem 

abaixo:  

 

Figura 31: Criação de peças 

 
Fonte: O próprio autor 

 

As planilhas dos serviços e insumos foram obtidas diretamente dos arquivos 

dos projetos arquitetônico, elétrico e hidráulico, montados no software Revit®, 

levando em consideração a base dos dados da TCPO, enquanto que os 

quantitativos referentes à estrutura foram fornecidos pelo engenheiro responsável da 

obra, isso foi uma opção adotada para que a execução da obra não tenha uma 

diferença no comparativo, onde que se fosse utilizar a quantidade do TQS® não 

fecharia com o que o engenheiro responsável calculou e indicou para utilizar na 

edificação. 

Na figura abaixo pode-se verificar uma tabela do Revit® ado quantitativo de 

material nas paredes em cada eixo vertical. 
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Figura 32: Tabela de quantitativo Revit® 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Estas informações foram importadas do Revit® pelo plungin “Import / Export 

Excel” que permite sincronizar dados entre o Revit® e o Excel®. Isso permite que os 

processos de gerenciamento de dados, sejam modelados para serem usados em 

planilhas e se comunicar com outros programas de gestão. 

 

2.2.2.4.3 Cotação de preços 

 

A precificação de materiais, será elaborada em cima dos preços de aquisição 

da loja de materiais de construção que faz parte do grupo familiar que construirá o 

prédio, nos meses de agosto e novembro de 2018. Esta tabela foi fornecida pelo 

ERP da empresa no formato XLS que é uma extensão do Excel ® e assim facilmente 

importada para o Project ®. 

Já para a elaboração dos serviços, serão cotados 3 (três) ou mais orçamentos 

dentro do estado de Santa Catarina. 

Na parte de fundação foram verificadas empresas especializadas com 

modalidades construtivas diferentes. Assim foi analisado uma variedade de dados 

entre as empresas concorrentes, elas apresentaram modelos de fundações como 

Hélice Continua, Tubulão, Strauss e Rotativa. As informações que tiveram influência 

na escolha, foram a quantidade de perfurações em rochas e solo, a quantidade de 
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aço e concreto, o tempo de execução dos serviços e os custos envolvidos. As 

planilhas foram concebidas no MS Excel® e o orçamento detalhado encontra-se no 

apêndice A. 

O resultado do orçamento pode ser observado na coluna custo dentro Gantt 

de controle do MS project®: 

 

Figura 33: Gantt de controle 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Estes valores já são determinados por meio da vinculação do recurso, que é 

dividido em trabalho e materiais: trabalho é calculado automaticamente por que já 

está lançado o custo da hora da prestação do serviço e o tempo da tarefa a ser 

executada, para o material que já está importado no programa basta apenas 

informar manualmente as quantidades ocupadas em cada tarefa. Ao final todas as 

informações determinar o valor do orçamento. 

Para melhor análise dos custos foi separado a mão de obra dos valores dos 

materiais. 

 

2.2.2.4.4 Custo da mão de obra 

 

Nesta fase foi necessário fazer um levantamento na região, entre a execução 

da terceirização ou a construção com mão de obra própria. Conforme indicado na 
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revisão bibliográfica, a terceirização tem uma oneração maior, no entanto, tinha-se a 

dúvida se o investidor teria know how para executar uma obra deste porte. 

Quanto a avaliação da terceirização da mão de obra, os seguintes 

orçamentos foram apresentados: 

 

Tabela 2: Orçamento da mão de obra terceirizada 
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Fonte: O próprio autor 

 

Depois desta análise de custos, a alternativa adotada foi a contratação de um 

profissional da área de engenharia para administrar a obra viabilizando a formação 

de uma equipe para executar a edificação. 

Para elucidar os custos dos encargos trabalhistas foi feita uma análise prévia 

com auxílio de uma tabela construída no Excel®, proporcionando assim um melhor 

entendimento destes valores. 
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Tabela 3: Tabela de encargos de um funcionário 

Funcionário 

Salário Mensal+ HE fixa R$                        1.200,00  
Horas extras   

1/12 Férias 100,00 
1/3 Sobre Férias 33,33 
1/12 13º Salário 100,00 
1/12 Aviso Prévio 100,00 
FGTS Mensal 96,00 
FGTS 13º / Férias / Aviso Prévio 26,67 
Multa 40% FGTS               49,06  
1/12 Férias sobre Aviso Prévio 8,33 
1/12 - 13º Sobre Aviso Prévio 8,33 
1/3 s/ Férias sobre Aviso Prévio 2,22 
FGTS sobre 13º Aviso Prévio 0,67 

INSS Empresa s/ Férias e 13º 26,67 
INSS Sobre Salário 378,84 

Indenização 1 dia salário 1/12 3,33 

Total Encargos R$                           933,46 
    
Total Salário+HE+ Encargos  R$                       2.133,46 
Gratificação  R$                          800,00  
EPI's  R$                          126,00  
Seguro de vida 12 meses   R$                          420,00  
    
Exames Ocupacionais  R$                            88,00  
Curso NR-35  R$                          250,00  
Sub Total  R$                          634,00  
Total Geral por Mês   R$                       2.986,29  

Custo da hora de Trabalho 160h mês  R$                            18,66  
Fonte: O próprio autor 

 

Na tabela acima pode-se tomar como parâmetro qual será o custo de um 

trabalhador com um salário de R$ 1.200,00 reais e suas devidas gratificações. 

Observando todos os custos diretos e impostos embutidos, chega-se no valor final 

de R$ 2.986,29 Reais. 

Os estudos também permitiram a formação de uma planilha que está no 

apêndice B. Esta tabela permite chegar no custo da hora dos serviços de cada 

colaborador e assim permite a formação dos valores de cada etapa da construção. 
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Para o início desta obra se observou a necessidade de uma equipe com 1 

mestre de obra, 2 pedreiros, 2 serventes e 1 armador. A formação das estimativas 

de tempo foi extraída da TCPO, assim como da coleta de dados dos funcionários, 

para criar o tempo das tarefas a serem executadas. 

Alguns trabalhos serão terceirados no decorrer da obra, e também, será 

necessário a troca dos funcionários para que atendam às necessidades 

competentes para executar os serviços, exemplo, na fase de acabamento a equipe 

inicial deverá ser substituída por outra especializada. 

Depois da averiguação de como se comportará a equipe de trabalho o 

próximo passo é a verificação. Com todo o orçamento montado é possível utilizar a 

Curva ABC para fazer uma análise de quais as etapas e materiais devem ser 

observados com maior critério, para melhorar os resultados. 

 

2.2.2.4.5 Curva ABC 

 

Este modelo matemático serviu para analisar um conjunto de materiais ou 

serviços de forma estratégica para obter o melhor aproveitamento dentro do canteiro 

de obra, assim os valores que tem peso maior, (20% do total de itens de uma obra) 

deveriam ser observados com mais critério. 

A seguir pode-se observar a análise da planilha com os dados dos itens A, B 

e parte dos itens C da classe primária das tarefas de execução da obra. 

 

Tabela 4: Tabela da curva ABC por 1 classe 
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7    Superestrutura - Térreo 121 dias Seg 24/12/18 Seg 10/06/19 R$ 350.397,22 1 ���������	
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4    Fundações 52 dias Ter 06/11/18 Qua 16/01/19 R$ 205.933,66 2 ����������
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5    Superestrutura - Sub Solo 349 dias Qui 03/05/18 Ter 03/09/19 R$ 169.329,45 4 ����������
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1    Movimentação de Terra 14 dias Qui 27/09/18 Ter 16/10/18 R$ 22.780,72 5 ����������
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2    Serviços preliminares 17,5 dias Ter 18/09/18 Qui 11/10/18 R$ 7.808,55 6 ����������
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3    Infraestrutura 10,5 dias Ter 02/10/18 Ter 16/10/18 R$ 7.660,99 7 �����	����
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6    Execução da Fossa 11 dias Qui 20/12/18 Sex 04/01/19 R$ 7.003,29 8 ����������
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Fonte: O próprio autor 

 

Analisando os itens acima das etapas, foram classificados como A na curva 

ABC os itens 7 e 4 e portanto devem ter maior importância no contexto estudado, 

apesar de que esta é uma visão macro e a partir desta informação busca-se uma 
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visão micro, permitindo chegar nos itens com maior influência no resultado financeiro 

da obra. 

Por meio de planilhas com a metodologia da curva ABC foram reformulados 

mecanismos criando critérios para não ter desperdícios nas tarefas com composição 

mais expressiva dentro da construção. 

Com o planejamento definido começou o processo de execução das etapas 

construtivas dentro do modelo proposto. 

 

2.2.3 Execução e Controle da Obra 

 

Para iniciar os trabalhos de execução da construção foram levados em 

consideração o planejamento montado, sempre observando alternativas para que a 

equipe estivesse sempre em constante produção. 

Na primeira parte do planejamento foi usado uma tabela de entrada no MS - 

Project® e posteriormente, na fase de execução foi utilizado uma tabela de controle. 

Nesta última, é permitido colocar as datas que realmente iniciaram e acabaram as 

tarefas (térm. Real e ini. Real) conforme apêndice C, permitindo ao final, criar 

relatórios como as tarefas aconteceram entre o real e o planejado, servindo de apoio 

para a execução que está em constante evolução. Outra tabela do programa 

importante é a variação da análise do planejamento x execução, onde consegue-se 

ter uma diferença real do tempo x custo.  

O MS – Project® teve grande participação no controle das atividades 

desenvolvidas na planilha de controle, alimentando campos específicos, como 

exemplo, os percentuais concluídos das etapas, feitos em uma coluna específica “% 

concluída”.  

Uma alternativa de acompanhamento do projeto dentro da obra foi a 

utilização da ferramenta A360, que é um aplicativo onde é possível visualizar as 

plantas e imagens em 3D do projeto dentro do celular ou tablet. Esta ferramenta 

auxiliou o mestre de obras a sanar dúvidas, principalmente na planta de arquitetura, 

estrutural e hidráulico. A seguir pode-se observar imagens do aplicativo em uso no 

celular: 
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Figura 34: Imagens do A360 

    
Fonte: O próprio autor 

 

Para controlar as atividades foi utilizado um diário de obra, gerido pelos 

funcionários, servindo também como um cartão ponto para recebimento dos valores 

dos serviços prestados, este modelo pode-se observar a seguir: 

 

Figura 35: Diário de Obra 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Esta estrutura foi encadernada com 10 folhas e eram conferidas e 

armazenadas semanalmente. 

No procedimento de controle sempre um dia antes da concretagem das 

seções era feito o levantamento de quantitativo dos materiais (armaduras e materiais 

diversos) o controle sempre era muito complexo porque se tinha uma triagem de 

madeiras “caixaria, ferragem etc.” onde as madeiras geralmente era utilizados 

muitas vezes as sobras do aço com dimensões curtas eram adaptados para 
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esperas, negativos ou outros locais das armadura. A mão de obra sempre esteve em 

constante movimento e assim desenvolviam mais de um serviço aproveitando o 

tempo de trabalho, no entanto, mesurando na medida do possível. 

 

Figura 36: Procedimento de controle de materiais  

 
Fonte: O próprio autor 

 

Deste modo as ferramentas de controle eram utilizadas para que as tarefas 

tivessem os melhores resultados. No próximo tópico acontece o relato do diário de 

obra de como foi executado as tarefas no canteiro de obra. 

 

2.2.3.1 Movimentação de terra 

 

O início dos trabalhos de execução começou com a venda da estrutura 

metálica de uma cobertura que facilitou a demolição de um barracão que estava no 

local. Após, foi entrado com a remoção de entulhos e terra, que aconteceram em 

três etapas; 1° etapa: retirada de entulho e aprofundamento do terreno até metade 

do lote em 3 metros, deixando os taludes na divisa do lote evitando o 

desbarrancamento e possíveis problemas em imóveis vizinhos, esta etapa demorou 

4 dias (10,6 horas de escavadeira; 17,0 horas da caçamba 1 e 10,0 horas da 

caçamba 2, totalizando 120 viagens). Na 2° etapa foram 3 dias (14,3 horas de 

escavadeira; 24,0 horas da caçamba 1 e 14,0 horas da caçamba 2, para a 

escavação da outra metade do lote, atingindo 153 viagens). 

Foi utilizado uma retroescavadeira para derrubar todos os muros, com 

exceção do muro frontal, por ser um equipamento de pequeno porte, tendo um 

melhor controle para não danificar os prédios vizinhos. O tempo deste serviço foi de 
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3,5 horas, sendo que não se conseguiu retirar todas as vigas da divisa a esquerda, 

removendo apenas as partes de fechamento. 

 
Figura 37: Retirada de muros antigos 

   
 

   
Fonte: O próprio autor 

 

Com isso foi descoberto que o muro dos fundos estava sendo usado como 

fechamento pelo prédio que tem divisa com o lote. Em comum acordo o muro foi 

retirado e montado uma parede de compensado até ser erguida uma nova parede 

do prédio em construção.  

Próximo a data de execução das estacas foi executado uma última 

escavação, 3° etapa (23,40 horas de escavadeira hidráulica e 14,0 horas de 

caçamba, retirando 35 viagens de carga de entulho e terra). Nesta fase foi cortado 

os taludes remanescentes no lote, realizado o acabamento da terraplanagem 

chegando à profundidade necessária para a fundação e retirados os muros que 

cercavam o lote.  

Na escavação do talude da divisa a direita, foi descoberto um tubo de esgoto 

de 40 cm da empresa de saneamento da cidade e assim não foi possível ser 

executado todo o serviço. Com tudo isso, teve-se que ser montado dois poços de 

drenagem para esgotar a água que ali passava (dois poços com dois metros de 

profundidade, com tubos de concreto de um metro). Estes poços com bombas 

submersas drenariam constantemente a água, conforme figura abaixo, onde pode-

se observar os poços um e dois de drenagem, que posteriormente iriam compor o 

ciclo de drenagem da estrutura. 
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Figura 38: Poços de drenagem 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Na figura 36 é possível verificar as alternativas, que foram costuradas no 

decorrer de alguns dias para viabilizar a obra conforme as necessidades do projeto. 

 

Figura 39: Tubulação e tapume  

  
Fonte: O próprio autor 

 

Esta tubulação de drenagem da empresa de saneamento foi deslocada para 

o terreno vizinho, porque na obra do mesmo, não teria interferência na execução. 

Uma tentativa para evitar a passagem de água do tubo foi a concretagem de um 

meio fio ao seu lado e mesmo assim continuava constantemente vazando água, 

como é visto na imagem acima. 

Nos fundos foi colocado uma lona preta para impedir a infiltração de água na 

fundação do prédio vizinho, evitando a erosão naquele local, que poderia prejudicar 

a estrutura conforme figura 36, deste modo, não foi necessário o serviço de reforço 

das estruturas dos vizinhos. 

Tubo 1 

Tubo 2 

Antes da descoberta do tubo Depois da descoberta do tubo 



 87

Após a retira dos muros foram colocados tapumes para assegurar a 

segurança do canteiro de obra. Depois de uma simples conversa, o padrão de água 

não foi exigido pela empresa responsável, sabendo que este modelo construtivo 

acabaria sendo retirado ao final da obra. Já o padrão trifásico para a luz foi 

executado no decorrer que estava sendo escavado o terreno. 

Paralelamente os serviços preliminares continuavam em constante trabalho, 

por não interferirem na escavação. 

 

2.2.3.2 Serviços preliminares e infraestrutura 

 

A sondagem aconteceu logo após a 2° (segunda) etapa da movimentação 

de terra, sendo adiantada para melhorar as informações a fim de o engenheiro 

calculista escolher um modelo adequado de fundação a ser empregado. O modelo 

utilizado de sondagem foi S.P.T. – (Standard Penetration Test) ou seja, Ensaio de 

Sondagem à Percussão, estes serviços foram executados por 2 (duas) empresas 

diferentes. A empresa X, consistia na execução de 05 (Cinco) furos de sondagem 

S.P.T com circulação de água, numerados SP-01, SP-02, SP-03, SP-04 e SP-05 e 

os resultados e croqui constam no anexo A. Já a empresa Y, executou 04 (quatro) 

furos de sondagem S.P.T com circulação de água, numerados FS – 01, FS – 02, FS 

– 03 e FS-04 e seus resultados e o croqui do local dos pontos constam no anexo B. 

Ao fundo da figura 36, nota-se o local onde foi estruturado, o barraco, o BW 

e o local para a montagem das armaduras. Este local foi acordado com o intuito de 

posteriormente não ser retirado quando da desocupação da equipe de obra, já que 

se encontra no terreno vizinho e tem uma dimensão de 7 metros de largura e 15 

metros de comprimento. Foi ocupado também outro terreno ao lado com 15 metros 

de largura e 8 metros de comprimento para armazenamento do aço e caixaria com 

um custo de R$ 500,00 reais mensais. Todas estas manobras foram para permitir 

que os funcionários da obra estivessem concentrados em um único local e assim 

facilitar o gerenciamento da obra. 

Com a estrutura de apoio montada, foi passado para a parte de locação da 

obra, localização dos furos das estacas que auxiliariam na exatidão do ponto a ser 

furado, pelo tempo escasso de execução do serviço a ser prestado por hélice 

contínua, sabendo que a perfuração não poderia parar por conta de multas em 



 88

contrato por atrasos. Como precaução, foi montado uma planta com linhas coloridas 

e replicado ao canteiro.  

A combinação de marcações de cores da planta foi utilizada para facilitar 

nos dias de execução, a conferência do local do pilar e consequentemente chegar 

as estacas. Era lançado uma linha de nylon na horizontal e na vertical no encontro 

delas era colocado um prumo de ponta que alcançava o chão, o qual indicava o 

centro do pilar, com uso da trena se chegava as medidas que alcançavam o centro 

das estacas. Para marcar a alternativa adotada, era cavado 10 (dez) cm com uma 

cavadeira articulada, colocado cal até o topo do buraco e cravado uma haste de aço 

de 5 (cinco) mm no ponto exato da estaca. Esta haste era aproveitamento dos 

estribos que sobraram das estacas, desta maneira mesmo o buraco sendo soterrado 

com uma simples escavação de enxada aparecia o ponto para furação. 

 

Figura 40: Marcação das estacas 

      
Fonte: O próprio autor 

 
Com todas as marcações realizadas, conseguiu-se executar as etapas da 

fundação. 

 

2.2.3.3 Fundação 

 

Logo que acabou a montagem dos serviços preliminares, começou a 

montagem das armaduras de 111 (cento e onze) estacas com medida de 4 (quatro) 

metros compostas por 8 (oito) barras de aço de 12,5 mm e estribos de 5 mm com 

espaçamento de 20 (vinte) cm, e uma média de 152 (cento e cinquenta e dois) 

pontos de amarração por estaca. O trabalho foi executado por 2 (dois) 

colaboradores, armador e ajudante, que realizavam o corte do aço e a montagem 
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das armaduras, produzindo 5 (cinco) estacas por dia, com total de 25 (vinte cinco) 

dias para acabar a tarefa, as armaduras seguem conforme ilustração abaixo:  

 

Figura 41: Estacas 

                          
Fonte: O próprio autor 

 

Com as armaduras prontas antes de chegar à máquina de perfuração, 

estávamos com problemas para liberação do projeto pelo setor da prefeitura e assim 

acabou atrasando em uma semana o trabalho da fundação, dado ao fato de o alvará 

de construção ter sido expedido apenas no dia 15 de dezembro de 2018. 

A máquina que executou o serviço era uma perfuratriz hélice contínua 

segmentada HSL – 520 que precisava de uma bomba de concretagem P 2000 

schwing, a qual permite mais eficiência do equipamento de perfuração, estas eram 

as solicitações da empresa contratada, mas apesar de não ser a solicitada, a bomba 

que a empresa de concreto possuía conseguiu atender os padrões mínimos. 

Neste concreto foram utilizados uma composição de 400 kg de cimento, 900 

kg de brita, 600 kg de areia, 290 kg de pó de pedra, uma média de 230 litros de 

água e 3,0 litros de aditivo. Este material chegou com um slamp 22 e com a 

resistência de 20 MPa. 

No primeiro dia de concretagem a empresa atrasou o concreto e chegaram 3 

caminhões ao mesmo tempo, mesmo com um fluxo alto de desempenho da máquina 

de perfuração foi perdido 3 cúbicos que acabaram ultrapassando o tempo de 

validade dentro do caminhão betoneira. 
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Figura 42: Bombeamento de concreto e máquina de perfuração  

 
Fonte: O próprio autor 

 

Neste processo de execução havia a necessidade de blocos de 1, 2, 3 e 4 

estacas juntas, deste modo, possibilitava a execução de apenas 2 (dois) furos nos 

blocos de 4 (quatro) estacas e apenas 1 (um) furo nos blocos de 3 (três) e 2 (duas) 

estacas do conjunto por dia. Esta metodologia é para evitar que os furos próximos 

danificassem as estacas ao lado, isso acabava que a máquina ficava se deslocando 

muito dentro do canteiro e assim prejudicando a estrutura do solo. A alternativa 

adotada foi a utilização de escoras de eucalipto para a esteira da máquina andar por 

cima. 

O processo de execução das estacas possuía 4 (quatro) fases: 1° (primeira) 

execução da perfuração até atingir a resistência do solo adequada, tudo controlado 

por máquina e monitorado por GPS pela empresa prestadora do serviço; 2° 

(segunda) injeção de concreto; 3° (terceira) limpeza do local do furo; 4° (quarta) 

colocação da armadura com espaçadores. 
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Figura 43: Execução de estacas: hélice contínua 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Como na semana do serviço teve muita chuva aconteceu uma interrupção 

por falta de condições de trabalho, onde o terreno estava muito saturado. Desta 

forma, neste período foi possível de ser executado 49 furos em dois dias. 

 

Figura 44: Terreno saturado 

 
Fonte: O próprio autor 

 

O excesso de terra, visto na foto acima, é fruto do corte do talude que ficou 

para segurar o tubo da empresa de saneamento, assim como, pelo material retirado 

 
Espaçador 
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das estacas. Em todo período de serviço das perfurações foi necessário o constante 

monitoramento com uma retroescavadeira, a qual teve um custo de R$ 120,00 

(cento e vinte reais), pertinente ao contratante. 

Com a interrupção do serviço a empresa de perfuração acabou cobrando 

mais uma taxa de deslocamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e foi 

solicitado a colocação de cascalho em alguns locais, para que a máquina 

conseguisse executar o serviço, mesmo em período chuvoso. Este cascalho foi 

retirado no interior de Fraiburgo, sem custo, apenas gerando o valor de horas das 

máquinas (caçamba e escavadeira), num total de 8 cargas de cascalho. 

 

Figura 45: Cascalhamento  

 
Fonte: O próprio autor 

Como a retroescavadeira não teve êxito na extração das vigas do muro 

localizado na divisa a esquerda, neste intervalo ocorreu uma tentativa com uma 

escavadeira hidráulica com rompedor, conforme ilustração abaixo, no entanto, não 

obteve êxito porque este equipamento atentou contra a segurança do prédio vizinho, 

com muita vibração inviabilizando o serviço: 

 

Figura 46: Escavadeira hidráulica com rompedor 

 
Fonte: O próprio autor 
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A alternativa foi executar o serviço com rompedor manual (4 dias) e repartir 

em vários segmentos, estes, facilitaram a retirada com a retroescavadeira. Na foto 

acima também pode-se observar o resultado do cascalho nas regiões que 

acumulavam mais água e dificultavam a locomoção da máquina de perfuração. 

Na segunda vez que foi executado a perfuração das estacas, o tempo não 

colaborou novamente, apresentando fortes chuvas de verão. Apesar de todas as 

intempéries, a empresa conseguiu realizar a tarefa utilizando além dos recursos 

informados, algumas estacas de eucalipto, conforme procedimento relatado 

anteriormente. Estas foram colocadas principalmente nos locais que não tinham 

cascalho, por se tratar de uma região com estacas executadas e assim não 

permitindo o tráfego de máquinas pesadas no momento de espalhar o cascalho. 

Uma outra dificuldade encontrada foi quando se atingia em pedras de médio 

porte que impediam o trado de chegar na profundidade necessária. A alternativa 

adotada foi a utilização de uma retroescavadeira que abria um buraco, retirava a 

pedra, tampava o buraco e executava novamente o serviço de perfuração, isso 

aconteceu em 4 estacas. Estas perfurações que falharam foram cobradas 

normalmente, mesmo sendo inutilizados os furos. 

 

Figura 47: Retirada de pedras 

  
Fonte: O próprio autor 

 

Em alguns pontos a máquina não atingiu totalmente o centro da estaca devido 

a localização ser próxima de edificações vizinhas, onde teve-se que ser executado a 

perfuração afastada do local ideal, por causa do rotor que ficava deslocado 40 cm 

para frente, deixando a estaca fora de posição e assim precisando fazer uma viga de 

equilíbrio para viabilizar o serviço sem prejuízos na estrutura. 
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Figura 48: Perfuração em divisa  

 
Fonte: O próprio autor 

 

Ao final do serviço foram 111 (cento e onze) estacas perfuradas e 180 (cento 

e oitenta) m³ de concreto, em apenas 5 (cinco) dias de serviço. No anexo C - 

Relatório de Estacas/Sintético, pode-se analisar um relatório fornecido pela empresa 

que executou os serviços, trazendo todas as informações por estaca, contendo 

horário da execução, volume de concreto, inclinação, entre outras informações. 

Com o término das estacas o engenheiro calculista autorizou a mudança das 

vigas para serem executadas dentro dos blocos e assim modicando o planejamento 

original. 

 

2.2.3.4 Superestrutura - subsolo 

 

Nesta etapa, depois dos responsáveis chegarem a um consenso 

modificando a estrutura de execução onde as vigas baldrame e de equilíbrio seriam 

executadas no patamar dos blocos permitindo assim, a concretagem por seções 

(blocos; vigas baldrames e vigas de equilíbrio) ao mesmo tempo e assim ficando em 

alguns trechos apenas a viga de ligação, eliminando a viga baldrame. 

O canteiro de obra ficou pequeno para o tamanho da estrutura, acarretando 

na transferência da equipe de montagem para outro local, o qual não se tinha custos 

adicionais. Estes colaboradores estão sempre em constante trabalho e ditam o ritmo 
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da obra. Geralmente sem corte e dobra, produzem 1600 pontos por dia. Já em 

estruturas mais complexas como por exemplo nas montagens de blocos, ela reduz 

dependendo da complexidade das seções. Para a montagem das armaduras foi 

necessário a fabricação de um equipamento para dobrar o aço das bitolas de 10 a 

16 mm, conforme figura abaixo: 

 

Figura 49: Máquina de dobra de aço de 10 até 16mm 

   
Fonte: O próprio autor 

 

Seguindo um fluxo de montagem, a estratégia foi de escavar uma linha com 

6 blocos no fundo do lote, conforme figura abaixo: 

 

Figura 50: Primeira linha de vigas e blocos 

  

 

 

Fonte: O próprio autor 
 

Após a escavação com a retroescavadeira começou o trabalho braçal, onde 

foi feito um acabamento para melhor acomodação das caixas das vigas e dos 
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blocos. Como as estacas tinham que ser concretadas até a altura final do terreno, 

tiveram que romper todas as cabeças das estacas, perdendo um pedaço do 

concreto e da armadura. Neste momento foi adquirido um rompedor da marca 

Makita, modelo HM 1203C, o qual teve um bom desempenho. 

Era deixado 10 cm da estaca para ficar encaixado dentro do bloco. Depois 

da caixaria toda montada e nivelada com 15 cm de uma ponta a outra para facilitar o 

nivelamento do piso quando fosse executado, foi colocado uma camada de 10 cm 

de pedra brita n° 2, a fim de em seguida começar a montagem da armação encima 

da caixaria, facilitando o encaixe desta armadura quando soltas para dentro das 

estruturas de madeira. O próximo passo foi a colocação da armadura dos pilares já 

estruturados não precisando dessa forma deixar esperas.  

A colocação dos negativos das vigas, passando na face entre o bloco e o 

pilar, foram 3 barras de aço de 16 mm com 3 m, oriundos do aproveitamento das 

armaduras das vigas, com o travamento com arame 12 em várias partes da caixa, 

além das travas de madeira. Nos blocos foram colocados aços 5 mm em alguns 

pontos para garantir o travamento da caixaria. 

As vigas baldrame com distância de até 4,20 metros eram compostas por 4 

barras de aço de 12,5 mm embaixo e 2 barras de aço de 12,5 mm encima. As vigas 

com mais de 4,20 metros tinham em sua estrutura 6 barras de aço embaixo e 4 

barras de aço encima de 12,5 mm, todos com espaçamento dos estribos de15 x 15 

com barras de aço de 5 mm, já as vigas de equilíbrio com uma estrutura de 6 barras 

de aço 16 mm embaixo e 5 barras de aço 16 mm encima, com espaçamento dos 

estribos de 15x15 com barras de aço 8mm. 

Pelo fato de não ter sido executada a concretagem de todas as seções ao 

mesmo tempo, culminou em deixar esperas para as vigas de equilíbrio com 3 metros 

de comprimento e uma dobra na ponta encaixada dentro do bloco. Os blocos desta 

etapa eram apenas de 2 e 1 estaca: Bloco de 1 estaca com 32 metros de aço 8 mm, 

26 metros de aço 16 mm e com 432 pontos de amarração com arrame 18, sendo 

executado 2 blocos por dia por funcionário; Blocos de 2 estacas possuem 125 

metros de aço de 8 mm, 91 metros de aço 12,5 mm e com 494 pontos de amarração 

por bloco, chegando com corte e dobra em 1,5 blocos por funcionário / dia. 

A estruturação desta linha de blocos e vigas demoraram 10 dias do 

momento da escavação até a concretagem. Neste primeiro trecho foi utilizado 9 

cúbicos de concreto 25 Mpa. Este concreto era solicitado com slamp de 14 e para 
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melhor acomodação do concreto, era utilizado um vibrador da bosch, modelo GVC 

20-EX. 

Para o segundo trecho de vigas e blocos foi escolhido a parte frontal do lote, 

onde aconteceu o primeiro acidente sem vítimas e com apenas retrabalho, conforme 

figura abaixo: 

 

Figura 51: Segundo trecho de vigas e blocos 

   
Fonte: O próprio autor 

 

Tinha sido deixado um pequeno talude para segurar o muro antigo que 

cercava o lote frontalmente. Quando a retroescavadeira acabou de fazer a valeta 

para a segunda linha de vigas e blocos o muro veio ao chão. No momento do 

desastre, a máquina não estava mais no local e os funcionários estavam deixando o 

serviço, gerando somente a perca do padrão de luz da obra em questão, assim 

como o do vizinho.  

Com tudo isso, aproveitando o evento, foi solicitado uma escavadeira 

hidráulica e uma caçamba (9,3 horas de escavadeira e 9,7 horas de caçamba) para 

descartar todo o entulho e retirar a terra para a execução da fossa, filtro e caixa de 

gordura, além de mais uma sobra de terra que gerou nas duas linhas de blocos e 

vigas. 

Após esta situação foi entrado com requerimento na prefeitura municipal e 

na defesa civil solicitando a interdição do estacionamento na frente da presente 

obra, até que fosse executado o muro de contenção. 
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A solução para o padrão de luz foi a instalação de um poste com 3 

medidores monofásicos no terreno do vizinho, um para a obra em questão, que não 

tem nenhuma ferramenta trifásica, e dois para uso do proprietário do terreno ao lado. 

A diferença desta segunda etapa de vigas e blocos é a utilização de 3 e 4 

blocos. O bloco de 3 estacas é composto de 38 m de aço 8 mm, 78 m do aço 16 

mm, contendo 270 pontos de amarração e com uma montagem de 2 blocos / dia. Já 

o bloco de 4 estacas possui 70 m de 8mm, 64 m de aço 16 mm, e 120 m de aço 12,5 

mm. Somando todas as amarrações chegou a 550 pontos, que juntamente com o 

corte e dobra, foi produzido 1 bloco por dia. 

Os padrões de concretagem foram executados com o mesmo slamp, mas 

por um erro de comunicação, foi usado concreto com 30 Mpa, ao invés de 25 Mpa. 

Findo esta etapa iniciou-se a lateral direita, a qual acarretava um problema 

dentro do canteiro de obra, pelo seu constante vazamento dos tubos de concreto da 

empresa de saneamento, que passam o esgoto e a água fluvial. 

Nestas seções foram tomadas algumas precauções onde encima da cabeça 

das estacas foi limpo e colocado cimento, assim melhorando o contado do concreto 

da estaca com a concretagem dos blocos conforme figura abaixo. 

 

Figura 52: Terceiro trecho de vigas e blocos 

   
Fonte: O próprio autor 

 

Neste trecho tivemos a concretagem do foço do elevador, onde foi solicitado 

o assessoramento da empresa fabricante, para regular as medidas em: 1,30 m de 

fundo e 1,80 x 180 m de distância da caixa do elevador. Esta medida foi adotada 
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para diminuir o custo do elevador que não necessitava de 2,0 x 2,0 m como estava 

em planta. 

 

Figura 53: Foço do elevador 

  
Fonte: O próprio autor 

 

Após esta fase foi realizada uma compra de aço de 5, 6 e 8 mm em bobinas 

onde viabilizaria o corte e a dobra de todos os estribos da primeira parte da obra de 

uma forma mecânica. 

 

Figura 54: Máquina de corte e dobra 

   
Fonte: O próprio autor 

 

O valor para executar este serviço foi de R$ 0,90 centavos por quilo 

dobrado, este modelo de corte e dobra teve uma economia de 8% das percas do 

que fazer com barras de 12 metros, informação que a empresa de corte e dobra 

possui em relatórios. Teve também economia no tempo de execução, mas se fosse 

levado em conta somente o custo da mão de obra, acabaria ficando o mesmo valor, 

dado ao fato de que se tivéssemos um funcionário dobrando o estribo, conseguiria 
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executar a função com o mesmo valor desembolsado e ainda poderia ser utilizado 

(este funcionário) em outros serviços pertinentes da obra. O total de estribos foram: 

350 de 30x60 cm, 500 de 20x55 cm, 3.500 de 18x46 cm, 1.000 de 18x56 cm, 1.400 

de 18x65 cm, 400 de 30x60 cm, 90 de 60x60 cm. 

Na quarta parte de execução, o ciclo já estava conceitualmente definido 

pelos colaboradores, onde já se sabia quem fariam as tarefas, diminuindo desta 

forma, o tempo de montagem da seção. 

 

Figura 55: Quarto trecho de vigas e blocos 

     
Fonte: O próprio autor 

 

Foi adotado a execução do slump test e da retirado do corpo de prova no 

local da obra para melhorar os padrões de qualidade da mesma. 

 

Figura 56: Slump test 

   
Fonte: O próprio autor 

 



 101

Com este procedimento adotado, verificou-se que o resultado do slump test 

deveria ficar entre os valores de 14 a 16, para concretagem das vigas baldrame e 

blocos, facilitando assim o preenchimento de toda caixaria, não tendo desta forma, 

prejuízos com a resistência do concreto, porque seria controlado o fator água x 

cimento no slump. 

O slump test que a concreteira mandou era de 14 cm + - 2. Ao chegar o 

caminhão o 1° (primeiro) slump test marcou 12 cm, mostrando que estava dentro 

dos patrões da ordem de serviço da empresa, e assim foi acrescido 50 litros de água 

para promover um slump test de 15cm, chegando ao padrão solicitado. 

No decorrer das concretagens uma equipe estava fazendo os painéis das 

contenções, para ser executado em uma única concretagem, os muros de contenção 

e os pilares. Estas paredes maciças não estavam no planejamento inicial e acarretou 

no aumento dos custos, já que era pra ser somente com blocos. Esta medida foi 

exigência do proprietário, onde acredita-se que com uma única concretagem e com 

paredes maciças, pode evitar a passagem da umidade já que temos forte tendência 

a este tipo de problema no subsolo. 

 
Figura 57: Caixaria de Pilares e muro de contenção 

    
Fonte: O próprio autor 

Neste modelo de contenção temos uma estrutura armada com negativos nos 

pilares com aço de 8 mm criando uma tela de 20 x 20 cm em todo o entorno das 

paredes maciças de divisa. Com a mudança da estrutura de bloco para parede 

maciça foi recalculada a contenção pelo engenheiro de execução. 

Foi feito soldas nas emendas das armaduras com 5 cm de comprimento, em 

duas partes, com um espaço de 5 cm entre elas, medida utilizada em norma (NBR 

6118/2014) para ter uma maior segurança, evitando problemas com estas seções. 

Este modelo é visto na figura 54. 
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As madeiras utilizadas nas caixarias, tiveram algumas formas de cálculos 

para serem compradas, assim a tabela abaixo consegue melhorar esse 

entendimento de como avaliar a compra. 

 

Tabela 5: Composição de cálculo para madeira 
Madeira Largura (m) Espessura (m) Qtd p/ cúbico (pç) 

Ripa 0,10 x 3 0,025 133 

Ripa 0,12 x 3 0,025 111 

Tábua 0,20 x 3 0,025 66 

Tábua 0,23 x 3 0,025 58 

Tábua 0,25 x 3 0,025 53 

Tábua 0,28 x 3 0,025 47 

Tábua 0,30 x 3 0,025 44 

Fonte: O próprio autor 

 

A tabela permite uma análise na aquisição de madeira, principalmente em 

tábuas e ripas, onde os fornecedores muitas vezes estavam fornecendo com 

unidade de medida diferente, dificultando a comparação entre os preços. 

Os pilares de divisa foram concretados juntos a parede, assim os para-raios 

foram montados ligando os cabos de cobre diretamente nas armaduras. Este é um 

método que diminui o custo, mas deve ser montado com muita cautela, já que 

qualquer erro impossibilitará a continuidade dos para-raios atendendo os padrões da 

norma. 

 

Figura 58: Para-raios 

   
Fonte: O próprio autor 
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Uma das dificuldades neste modelo foi encontrar uma pasta condutiva de 

cobre para envolver os cabos de cobre e armaduras de aço. Esta exigência era para 

preservar o contato do cobre mesmo quando for colocado o concreto. 

A figura 56 ilustra a quinta etapa de realização dos serviços para montagem 

dos blocos e vigas. 

 

Figura 59: Quarto trecho de vigas e blocos 

   
Fonte: O próprio autor 

 

Pelo fato de neste período ter ocorrido muitos dias de chuva, a alternativa 

adotada foi colocar um IDR – Interruptor Diferencial Residencial, o qual atua 

somente em casos de corrente de fuga, não de curtos circuitos, desta forma a rede 

evitaria que os colaboradores sofressem algum tipo de acidente por estarem 

trabalhando dentro da água. 

Um dos grupos de quatro estacas foi perfurado fora do local marcado, por 

conta de que o trado estava encontrando problemas com pedras conforme relatado 

na execução da fundação, assim, prejudicou o centro de gravidade deste bloco. 

Neste caso, a medida adotada foi mudar a viga baldrame por uma viga de equilíbrio, 

pegando o bloco da divisa, passando por dentro do bloco com problema e chegando 

até o próximo bloco. Para auxiliar a distribuição da carga, foi colocado aço no 

formato de um Z com um ângulo de 45°, evitando com isso possíveis problemas de 

cisalhamento dentro do bloco. 

 

Figura 60: Armadura do bloco com deslocamento de estaca 

   
Fonte: O próprio autor 
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Na concretagem de toda a contenção, que seriam os muros do subsolo e 

pilares, foi executada uma argamassa feita in loco com um traço de 2x1, com uma 

camada de 5 cm antes do lançamento do concreto usinado. Esta medida foi adotada 

para melhorar o processo de ligação entre a viga que estava concretada e o 

concreto lançado. 

 

Figura 61: Aplicação de concreto in loco com traço 2x1 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Para esta etapa foram 69 cúbicos de concreto com 30 Mpa foram distribuídos 

em 76 m de muro, com uma espessura média de 26 cm e também em 5 pilares da 

4° linha de blocos e vigas. A concretagem teve um período de 8 horas sem intervalo, 

possibilitando que o concreto fosse lançado em 2 vezes, não excedendo o intervalo 

de 2 horas entre uma aplicação e outra, permitindo que o concreto não entrasse em 

processo de secagem, evitando a formação de emendas. 

 

Figura 62: Lançamento de concreto nos muros de contenção  

   
Fonte: O próprio autor 
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Na semana seguinte foi desformada toda a caixaria das contenções e dos 

pilares e concretado a 5° linha de blocos e vigas, para isso foram utilizados 23 

cúbicos de concreto 25 Mpa e os procedimentos de montagem foram os mesmos 

adotados nas outras linhas. 

 

Figura 63: Concretagem da quinta linha de blocos e vigas 

   
Fonte: O próprio autor 

 

Na montagem da estrutura da fossa e filtro, ocorreu uma mudança no 

planejamento da foça que inicialmente era de 3 metros de comprimento e foi 

alterada para 6 metros e o filtro de 3 metros de comprimento foi para 9 metros. Estas 

medidas foram necessárias para atender as necessidades do cliente, que gostaria 

de espaçar o tempo de manutenção das mesmas. Como já havia sido deixado as 

esperas, a primeira parte foi a execução de um piso e as paredes com uma malha 

onde na horizontal foi colocado barras de aço CA 50 de 10 mm e na vertical aço CA 

50 de 8 mm, ficando com espaçamento de 20 x 20 cm, esta armadura ficou dupla na 

para externa e interna da parede e piso. 

 
Figura 64: Fossa e Filtro 

  
Fonte: O próprio autor 
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Nesta concretagem foi utilizado 7,5 cúbicos de concreto de 30 Mpa, sendo 4,1 

cúbicos distribuídos no chão da fossa e do filtro, que deram uma espessura média 

de 15 cm de piso e 3,4 cúbicos distribuídos em 6 pilares, conforme planilha que se 

encontra nos apêndices. 

 

Figura 65: Concretagem da fossa e do filtro 

    
Fonte: O próprio autor 

 

Um dos métodos adotados para a montagem das armaduras foi a execução 

de um anel dando continuidade a barra de aço, evitando emendas na armadura, 

onde se encontra a parede maciça com o piso. Este método permite uma estrutura 

mais sequenciada e assim melhora a resistência do conjunto. 

No processo de montagem da caixaria da laje, aconteceu o lançamento dos 

fundos das caixas das vigas, em seguida a instalação das armaduras, onde permitiu 

a instalação de negativos na lateral das vigas para impedir a torção calculada em 

projeto. 

 

Figura 66: Instalação dos fundos das caixarias das vigas 

  
Fonte: O próprio autor 

 

A laje foi dividida em duas partes de concretagem que foram repartidas na 

quinta linha de blocos e vigas. Como o processo de execução aconteceu com 

 
Anel 
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equipes isoladas, abriram novas frentes de trabalho, para poder aproveitar a 

produtividade da equipe e assim melhorar o controle de execução de atividades 

individuais diárias. 

Para baixar os custos com mão de obra, o procedimento de montagem das 

armaduras foi alterado, sendo o ajudante substituído por um guincho e uma máquina 

de amarrar aço (Gramper gbr-220). Esta máquina utiliza arame galvanizado 22 mm, 

sendo utilizada principalmente nas armaduras laterais das vigas. Todo este 

procedimento permitiu que o armador mantivesse sua meta diária sem prejuízos. 

 
Figura 67: Montagem das vigas 

Fonte: O próprio autor 

 

Como as armaduras das vigas estavam todas prontas, foi feito o transporte do 

local de montagem para o canteiro de obra. 

 

Figura 68: Armaduras da laje. 

  
Fonte: O próprio autor 

 

Por meio da montagem de andaimes, estas vigas foram levadas 

manualmente para cima do fundo das caixarias conforme observado na figura 65. 

A parte de concretagem das paredes da fossa e do filtro, seguiram os 

mesmos padrões já mencionados, utilizando-se do vibrador e monitorando o slump 
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test. O concreto utilizado para esta concretagem foi de 30 Mpa e foi utilizado 8,5 

cúbicos. 

 

Figura 69: Concretagem das laterais da fossa e do filtro 

   
Fonte: O próprio autor 

 

Após a execução da contenção e da concretagem da fossa e do filtro, 

realizou-se os últimos serviços com escavadeira hidráulica no local. Como a rampa 

de acesso ao prédio será utilizada inclusive por veículos pesados como carretas, 

houve a necessidade de preencher com pedras alguns locais próximos ao muro de 

contenção. Esta medida foi realizada para evitar maiores esforços na estrutura do 

prédio. Na execução deste serviço, foram colocadas duas cargas de pedras de 

diversos tamanhos, empilhadas pela escavadeira com precisão, como em um muro 

de taipa. Este equipamento contava com uma concha com engate rápido, o qual 

permitiu algumas manobras para executar o serviço sem danificar o muro de 

contenção já feito, como podemos ver nas imagens a seguir. 

 

Figura 70: Escavação da rampa de acesso ao prédio  

   
Autor: O próprio autor 
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Com o acesso montado continuou os trabalhos onde ocorreu a retirada de 

terra que tinha sido gerada pela abertura de blocos e vigas baldrames, totalizando 

14,7 horas de escavadeira e 15,2 horas de caçamba. 

 

Figura 71: Montagem da sétima linha de blocos e vigas 

   
Autor: O próprio autor 

 

Esta remoção de terra abriu frente para a abertura da sétima linha de blocos e 

vigas. 

A sexta linha de blocos e vigas se deu com um prazo curto de tempo. 

Priorizados os trabalhos, em 4 dias estava toda a estrutura montada para ser 

concretada. Todos os procedimentos foram executados da mesma forma aos 

padronizados nas linhas anteriores, permitindo assim um trabalho eficaz. O concreto 

utilizado foi de 25 Mpa e a quantidade de 20 cúbicos e tiveram que serem feitos 4 

betoneiras de 400 l para finalizar sem sobra de concreto. 

 

Figura 72: Execução da sexta Linha de blocos e vigas 

    
Fonte: O próprio autor 

 

Na sétima linha ocorreu grande dificuldade para o operador da 

retroescavadeira, afigura a seguir demostra o local que era estreito para a máquina. 

A colocação de terra atrás das contenções como pode-se observar ao fundo da 
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figura 70, esta terra foi colocada em diversas vezes e após foi jogado vários dias 

água para compactar a terra. A abertura dos buracos teve uma demora de 6 horas 

de máquina, mas este serviço foi melhorado, por serviço manual. 

 

Figura 73: Execução da sétima linha de Blocos e vigas 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A montagem da caixaria e concretagem foi em paralelo a outras atividades 

servindo de apoio para que todos que estivem na obra teriam tarefas mesmo que 

tivesse atraso de entrega de materiais. O concreto foi calculado em 2,4 cúbicos de 

concreto 25 Mpa, no entanto, faltou para 1 dos 5 pilares, esta falta foi cobrada da 

concreteira.  

 

Figura 74: Concretagem dos pilares da sexta linha de blocos e vigas 

 
Fonte: O próprio autor 



 111

Como as armaduras foram montadas fora do canteiro da obra foram 

transportadas por caminhão da empresa até o local da obra. A colocação das 

armaduras da laje do térreo foi um desafio para os trabalhadores. Cada viga 

chegava ter 400 quilos e foram transportados manualmente até o seu local devido, 

para isso foi montado andaimes que possibilitam a condução das vigas 

manualmente. 

 
Figura 75: Instalação de armadura das vigas da laje do térreo  

   
Fonte: O próprio autor 

 

Com a instalação da armadura nas caixarias das vigas, foi possível distribuir 

os espaçadores de 1,5 cm, método adotado para que o aço fique na posição de 

norma, após começou um trabalho minucioso para dobrar as barras de aço nas suas 

extremidades conforme ilustrado nas imagens abaixo. 

 

Figura 76: Dobras nas armaduras das vigas 

   
Fonte: O próprio autor 

 

Outro serviço que seguiu paralelo a montagem da laje, que seria a construção 

da fossa e do filtro. Para o filtro foi montado duas linhas de blocos de concreto com 

medidas de 20x20x40 onde colocou-se 3 fiadas totalizando do fundo até a primeira 

lajem, 60 centímetros sendo o solicitado em projeto. Para impermeabilizar foi 

utilizado Neltrol da empresa Otto Baugart, uma tinta asfáltica que formou uma 
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película impermeável com alta resistência química. A pedra utilizada dentro do filtro 

foi a pedra pulmão, no entanto, o órgão da vigilância solicitou que fosse quebrado 

em medidas menores. Assim com uma marreta de 2 quilos foi sendo quebrado e 

jogado para dentro do filtro. Na fossa foi instalado duas chicanes uma na entrada e 

outra na saída para diminuir o fluxo dos dejetos. 

 

Figura 77: Instalação da fossa e filtro 

      
Fonte: O próprio autor 

 

Para que a fossa e filtro possa ser liberada, ocorre a necessidade de solicitar 

na vigilância sanitária algumas vistorias onde verificam as dimensões e materiais 

utilizados neste projeto. Atendendo à solicitação do proprietário foi aumentando a 

largura tanto do filtro quanto da fossa, isso para melhorar o tempo de manutenção 

dos mesmos.  

A parte da montagem da laje começou em seguida do fechamento dos 

painéis das vigas e lançamento das linhas, ou seja, o lançamento de ripas de 13 cm 

entre os vão da laje. No escoramento foi adotado uma escora a cada 70 cm e 

também embaixo da caixa das vigas. 

 

Figura 78: Instalação da laje 

  
Fonte: O próprio autor 
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Na montagem das armaduras da escada e na laje da fossa e filtro foram 

adotado o aço de 8 mm com espaçamento de 10 cm tanto na horizontal como na 

vertical. Para este procedimento demoram 4 dias sendo apenas um armador. 

 

Figura 79: Armadura da Escada, tampa da fossa e filtro 

 '   
Fonte: O próprio autor 

 

Para a armadura da laje foi usado Tela Q 283 (10x10) 6.0 mm em toda a 

extensão da laje e transpasses de 20 cm entre elas. Os negativos foram de 1,5 m de 

aço 8 mm, fruto de aproveitamento de estribos e sobras de outras armaduras, todos 

colocados na regiam das vigas com intervalo de 15 cm. Nos cantos das lajes foram 

colocados aço de 16 mm com ângulo de 45°, esta medida foi adotada para que se 

os usuários colocassem muito peso sobre ela não ocorresse fissuras nesta posição. 

O holl de entrada para o 1 andar por rebaixado a laje para permitir os 8% de 

inclinação referente a necessidade exigida pelo plano de acessibilidade. 

 

Figura 80: Instalação da laje e negativos 

   
Fonte: O próprio autor 

 

A concretagem da laje ocorreu em um dia com chuva começando pelo 

enchimento das vigas e passando para o pano da laje. Foi utilizado concreto de 30 

Mpa e com slamp de 16 cm. A técnica adotada foi a utilização de mestras sendo 
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duas linhas com madeira quadrado aplainado 10x5 cm e régua vibratória para tentar 

na concretagem deixar caimento, além disso foi utilizado régua de alumínio para 

acertar locais que estavam com problemas de nivelamento. Os demais concretos 

que foram na escada, laje da fossa e do filtro ocorrerão apenas com a régua de 

alumínio ou acertando o local com a colher de pedreiro. O total de concreto para 

esta etapa foi de 83 cúbicos. 

 

Figura 81: Concretagem de metade da laje 

    
Fonte: O próprio autor 

 

Para os pilares do andar térreo foi realizado uma solda nas esperas seguindo 

a NBR 6118, uma solda de 8 cm e intervalo de 8 cm sendo feito isso 3X, isso feito 

em 4 barras de aço, começando da ponta da espera. Este método foi adotado 

porque o técnico responsável achou que os tinha poucas esperas. Na parte da 

tubulação da fiação elétrica foi adotado caixas de 4x4 e mangueiras corrugadas de 1 

polegada, atendendo necessidades de internet, telefone e fiação elétrica, estas 

aberturas foram deixadas em todos os pilares. 

 

Figura 82: Pilares do andar térreo  

   
Fonte: O próprio autor 
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Neste lançamento do concreto foram utilizados 25 cúbicos, onde 5,5 cúbicos 

foram com 30 Mpa para os pilares e 19,5 cúbicos para a linha de blocos e vigas com 

resistência de 25 Mpa. Os procedimentos foram os mesmos seguindo os padrões já 

estabelecidos em linhas anteriores. 

 

Figura 83: Concretagem de blocos, vigas e Pilares 

  
Fonte: O próprio autor 

 

Esta linha de concretagem foi o marco para finalização dos processos de 

análise da execução da obra, e assim permitindo o levantamento de informações 

que podem ser apresentadas e analisadas, conforme tópico a seguir. 

 

Figura 84: Imagem final da pesquisa 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Para melhor entendimento do trabalho, pode-se observar no fluxograma 

abaixo, todos os processos de planejamento para o desenvolvimento da edificação: 

 

Figura 85: Fluxo de tarefas 

 
Fonte: O próprio autor 
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Frutos da experiência adquirida na pesquisa aplicada e da convivência dentro 

do planejamento e da execução da obra, foram necessárias algumas mudanças no 

andamento da edificação para posteriormente supri-las: 

 

a) Foi utilizado um notebook com requisitos mínimos para não atrapalhar o 

processamento dos dados, já que os arquivos são muito pesados; 

b) O processo de replicar as plantas do Autocad® teve pouca eficiência, quando 

comparado a formular o projeto desde o início da sua concepção dentro da 

metodologia BIM, por conta de ter sido desenvolvidas soluções paliativas que 

já estavam concebidas dentro das plantas;  

c) Na importação entre o Revit® e o TQS® por meio da extensão IFC® ocorreu 

alguns erros, mostrando que a tecnologia BIM ainda está com falta de 

padronização entre os softwares e a solução foi usar a extensão do plugin 

para a transferência dos arquivos entre os programas, alternativa usada pela 

empresa TQS® para moldar seu programa no método BIM; 

d) O Orçamento do estrutural teve uma diferença considerável por não ter sido 

utilizado a metodologia BIM e sim foi um cálculo manual, por já estar definido 

a modelagem em software não compatível com a metodologia em estudo;  

e) A montagem do modelo estrutural deveria seguir os procedimentos BIM 

desde o início, ocorrendo os lançamentos das vigas e pilares no Revit®, que é 

uma modelagem mais fácil, para em seguida fazer os ajustes no software de 

cálculo estrutural. Como não foi feito desta forma, impossibilitou todo o cálculo 

dentro do TQS®, porque para recalcular no programa em questão, teria que 

mudar a estrutura já calculada; 

f) A metodologia BIM permitiu maior detalhamento nos projetos complementares 

evitando alguns erros na execução da obra; 

g) Com as planilhas de quantitativo do Revit® ocorreu levantamentos mais 

flexíveis onde se conseguiu filtrar de modo mais eficiente as informações; 

h) A utilização do Ms Excel® e do Ms Project® teve plena integração e fácil 

utilização na gestão das informações, o que possibilitou análises e 

cronogramas bem estruturados; 

i) Uma excelente ferramenta de acompanhamento de obra foi o aplicativo A360, 

que possibilitou por diversas vezes, retratar o projeto, para que fosse 

executado corretamente, o que era devido; 
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j) No modelo de fundação hélice contínua (adotado nesta obra), é importante 

considerar intempéries, pois estas causaram custos adicionais, devido a 

máquina não conseguir fazer as perfurações com o terreno saturado, além de, 

por esse mesmo motivo, ter sido cobrado multa pelo atraso do serviço. Outro 

problema encontrado nesse caso, foi o desperdício de concreto por este 

modelo de fundação no momento final da retirada do trado, onde era limpo o 

furo expelindo concreto até eliminar a lama por completo, totalizando um 

prejuízo de 15% a mais de concreto do que o estipulado.  

k) A execução da hélice contínua foi muito eficaz, realizando em pouco tempo as 

estacas. Contudo a falta de experiência da equipe gerou maiores custos do 

que o planejado, por não terem sido tomadas algumas precauções em 

relação ao contrato e a chuva em excesso (antecipado as cargas de cascalho 

e escoras de eucalipto, para facilitar o manejo da máquina dentro do canteiro 

de obra); 

l) A fundação deste projeto contou com estacas recuadas 40 cm da divisa 

lateral e dos fundos, porque existiam construções que impediram a máquina 

que executa a hélice contínua de chegar mais próximo da divisa, acarretando 

no deslocamento do bloco, do seu centro de gravidade, em relação ao pilar. A 

solução adotada foi a criação de vigas de equilíbrio, aumentando os custos do 

investimento; 

m) A contenção com muros de concreto armado não foi uma decisão de todos do 

grupo, dado ao fato que existiam alternativas para conter a umidade com 

melhores custos dentro da estrutura; 

n) Os custos com terraplanagem foram subdimensionados, levando a um valor 

não real para o orçamento, assim extrapolando alguns valores de algumas 

etapas; 

o) A contratação de mão de obra própria foi a opção escolhida pelo investidor, 

por questões referentes ao domínio dos recursos (materiais e serviços), e 

devido ao custo orçado ser mais atrativo; 

p) Os custos de mão de obra, no que tange ao INSS, encareceram 10% por ter 

sido executado como pessoa física e não jurídica como previamente orçado. 

Estes valores serão descarregados no decorrer da obra, servindo como 

dedução do pagamento do INSS da obra; 
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q) Atrasos por conta do setor público em relação a aprovação dos projetos, 

acarretaram problemas para iniciar as obras; 

r) A obra em questão teve algumas interferências por conta de determinados 

fatores desconhecidos como: tubos de rede de saneamento dentro do lote, 

muro que pertencia ao lote sendo usado como parede pelo vizinho, queda de 

muro e padrões elétricos, mudanças no planejamento do modelo construtivo, 

entre outros, os quais foram sendo solucionados rapidamente com técnica e 

diálogo, sem maiores prejuízos em relação ao tempo de execução da obra; 

s) O controle dos materiais utilizados na obra (conferência e quantificação de 

aço, madeira ...) eram feitos manualmente e aconteciam um dia antes da 

execução da concretagem das seções;  

t) Todo concreto foi testado junto a empresa fornecedora com certificado de 

resistência do concreto conforme NBR NM 33, NBR NM 67, NBR 5739. No 

anexo D é referenciado a resistência do concreto de uma etapa da obra. 

u) O planejamento do tempo e do custo, serviram sempre de parâmetro 

orientando a todos, dentro do grupo, para a melhor escolha das tarefas, 

principalmente quando o proprietário decidia alterar as estruturas, permitindo 

rapidamente o conhecimento de quanto isso afetaria o cronograma físico e 

financeiro. 

 

O programa Ms Project® fornece gráficos automáticos relacionados aos 

custos e ao tempo. Foram executados 37% dos serviços para concluir o prédio, 

sendo gastos R$ 624.643,12 nesta primeira etapa, restando um recurso de R$ 

524.149,60 do que foi orçado para esta fase. 

 

Figura 86: Visão geral do custo 

 
Fonte: O próprio autor 
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Outro controle realizado antes da atualização do projeto foi a utilização de 

tabelas no Ms Excel® subdivididas em categorias proporcionando um controle mais 

flexível. Para o controle do Ms Project® eram acompanhados os tópicos do valor da 

sondagem, da hélice contínua, do concreto, dos materiais de construção, da mão de 

obra e das escavações. 

 

Tabela 6: Controle geral dos custos 
Controle geral dos custos  V. Total  

Sondagem  R$          4.800,00  
Hélice contínua  R$        41.741,00  
Concreto  R$      160.850,00  
Materiais de Construção  R$      210.241,18  
Mão de Obra  R$      135.278,94  
Taxas Diversas  R$          6.666,64  
Escavação  R$        71.732,00  
Manutenção   R$          4.424,00  
Administrativo  R$          8.083,32  
Material de uso Geral  R$             247,32  
Projeto R$        53.800,00  
Imobilizado R$          6.487,99  

Fonte: O próprio autor 

 

A imagem a seguir referência o progresso feito versus o custo gasto ao longo 

do tempo, onde percebe-se que a linha correspondente a (% concluída) ficou abaixo 

da linha do (custo acumulado), evidencia que o projeto está acima do orçado. 

 

Figura 87: Progresso Versus Custo 

 
Fonte: O próprio autor 
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Quanto ao custo, o gráfico a seguir referência todos os processos em relação 

ao orçamento onde para esta linha é usado o custo da linha de base. 

 

Figura 88: Status de Custo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Em um modelo mais detalhado pode-se observar o custo para cada etapa 

realizada. 

 

Tabela 7: Status do custo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Por fim, cabe ressaltar que o modelo BIM proposto é apenas uma das partes 

de que a metodologia é capaz de executar e que o mais importante para um 

construtor, é o gerenciamento das informações destes processos, que dependem 
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diretamente de pessoas especializadas, fornecendo seu trabalho conforme as 

necessidades do método. 
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3 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa teve por objetivo geral, propor um plano de 

gerenciamento de custo x tempo, utilizando a metodologia BIM, de um prédio com 

3.266 (três mil, duzentos e sessenta e seis) metros quadrados, localizado no 

município de Fraiburgo – SC. O trabalho teve como norte os seguintes objetivos 

específicos: a) Pesquisar bibliografias para fundamentar teoricamente o tema em 

estudo; b) Definir as legislações para a construção; c) Compatibilizar os 

projetos usando a metodologia BIM; d) Levantar quantitativos de materiais; e) 

Elaborar o orçamento da primeira etapa da obra; f) Constituir um cronograma físico 

financeiro; g) Formular um gráfico de Gantt do tempo de execução da construção; h) 

Avaliar os resultados da construção. 

O primeiro objetivo foi alcançado por meio de uma pesquisa bibliográfica na 

qual se tratou da fundamentação sobre o método BIM e alguns softwares. 

O segundo objetivo foi alcançado a partir da pesquisa documental de algumas 

legislações. Para alcançar o terceiro objetivo, o acadêmico recorreu ao software 

Revit® para reconstruir as plantas fornecidas em 2D para o modelar junto ao método 

BIM e assim compatibilizá-lo. 

Por meio do programa Revit® foi possível verificar o levantamento quantitativo 

e responder o quarto objetivo. Por fim, os objetivos restantes foram conciliados no 

programa MS Project®, que resultou em um orçamento da primeira parte da obra, no 

valor de R$ 954.265,17 mil reais e um cronograma físico financeiro facilitando as 

movimentações de estoque e financeira da construção. A obra iniciou na quarta-feira 

de 19/09/18 e tem previsão de término até à quarta-feira de 01/12/21, sendo 

proposto também um planejamento diário para a execução da edificação. 

Na parte de execução pode-se observar que os custos cresceram em 

20,38% do valor orçado, por conta de que o método foi adaptado para atender as 

necessidades dos profissionais envolvidos, não sendo observado pelos técnicos 

responsáveis. Isso demostra que para atingir o máximo aproveitamento do método 

deve ser utilizado por todos e assim permitindo atingir padrões de excelência. 

Outro fator que deu distorção no orçamento foram interferências externas, 

tanto do cliente, como no planejamento da movimentação de terra. 

Mesmo com inconsistência na parte financeira sempre o cronograma foi um 

fator de ajuda na tomada de decisão e controle de tempo para execução das tarefas.  
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Os profissionais que desenvolvem os trabalhos com esta metodologia 

devem ter pleno conhecimento de execução de obra e domínio de softwares 

especializados. 

Assim sendo, leva-se a acreditar que a metodologia BIM é um fator que 

promove gestão e controle, aumentando a produtividade para clientes da construção 

civil, melhorando o planejamento do tempo de execução das obras.  
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