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RESUMO 

O desenvolvimento das tecnologias computacionais proporcionou muitas vantagens na 

produção de projetos e, como essas tecnologias estão em constante desenvolvimento, é preciso 

avaliar quais são mais efetivas para cada processo específico na engenharia. Buscou-se avaliar 

as vantagens e desvantagens do uso de BIM como plataforma tecnológica para produção de 

projeto as built de sistemas prediais hidrossanitários em uma edificação institucional. Para 

fundamentar esta avaliação foi feito um estudo comparativo entre os processos e resultados de 

produção de projeto as built usando a tecnologia CAD e a tecnologia BIM. Para isso, foi 

selecionado um projeto de uma edificação institucional para fornecer os projetos executivos, 

possibilitando as análises. Com os projetos em mãos, foram definidas alterações e adequações 

a serem feitas para produção do projeto as built, sendo essas realizadas em ambas as plataformas 

tecnológicas. Foi necessário contabilizar os esforços de modelagem BIM para avaliação, uma 

vez que os projetos originais foram concebidos na tecnologia CAD, sendo contabilizado o 

tempo de modelagem e alterações. Observou-se que, para o estudo realizado, ocorreu uma 

redução significativa do tempo de produção de projeto as built , quando utilizado o BIM. Além 

do resultado de produtividade, durante a modelagem BIM foram encontradas falhas no projeto 

que não eram triviais e não foram percebidas durante o estudo do projeto, sendo a tecnologia 

BIM responsável por localizar estas falhas. A tecnologia BIM mostrou-se viável para produção 

de projetos as built, permitindo maior produtividade e maiores possibilidades de análises e 

verificações, tanto durante a produção do projeto as built, quanto do uso do mesmo durante 

todo o ciclo de vida da edificação. 

 

Palavras-chave: BIM, projeto as built, sistema hidrossanitário. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO  

Segundo o ISO 9000 (2000), projeto é o “conjunto de processos que transformam requisitos em 

características especificadas ou na especificação de um produto, processo ou sistema” (ABNT, 

2000, p. 21). O processo de projeto vem sendo discutido com mais ênfase a partir do I Workshop 

Brasileiro de Gestão do Processo de Projeto na Construção de Edifícios, que ocorreu em São 

Carlos, em 2001 (SALGADO, 2008). Temas como integração de projetos, qualidade do projeto 

e gestão do processo de projeto foram e vêm sendo discutidos, desenvolvendo-se assim a 

maneira de se projetar em engenharia. Contudo, para que o ofício de projetar atingisse tal 

maturidade, foi necessária longa trajetória. 

Com o surgimento da tecnologia computacional, foi possível substituir a prancheta e o nanquim 

pelos desenhos auxiliados por computador, do inglês CAD (Computer Aided Design). A 

tecnologia CAD revolucionou a produção de projetos em engenharia, facilitando alterações em 

projeto e proporcionando maior precisão e produtividade ao projetista, conseguidas com a 

utilização de desenhos automáticos (blocos); utilização de camadas ocultáveis; alteração de 

escala sem redesenho; utilização de um mesmo arquivo de desenho para diversas finalidades, 

evitando cópias; facilidade no envio e compartilhamento de arquivos pela internet; entre outras 

vantagens. Contudo, como grande parte dos projetistas não tinha acesso aos computadores e 

tiveram resistência em utilizar a nova tecnologia, esta mudança foi lenta e gradual (AMARAL; 

PINA FILHO, 2010). 

Woo (2006) afirma que tecnologia CAD começou a ser aperfeiçoada no início dos anos 80 do 

século 20, quando arquitetos e engenheiros passaram a utilizá-la. Como a forma de 

representação dos projetos não mudou muito, uma vez que apenas a ferramenta havia sido 

trocada e os desenhos ainda continuavam sendo desenvolvidos em apenas duas dimensões, a 
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necessidade de buscar alternativas para desenhos tridimensionais forçou o desenvolvimento da 

ferramenta, que algum tempo depois ganharia mais uma dimensão.  

A indústria aeronáutica percebeu que se o método fosse aprimorado, por meio da criação de 

desenhos tridimensionais, seria possível evitar muitos erros e otimizar a fabricação. Era 

necessário que cada objeto inserido no modelo possuísse parâmetros específicos, relacionando-

o aos demais objetos do modelo. Relações de distâncias entre objetos, comportamentos, 

materiais, entre outros parâmetros foram aperfeiçoando os métodos de projetar, chegando a 

níveis de detalhamento antes impraticáveis, nos tempos e orçamentos de viabilidade 

(EASTMAN et al., 2014). 

Algum tempo depois, a indústria da construção civil reconheceu os benefícios da 

parametrização dos elementos do projeto, surgindo assim a Modelagem da Informação da 

Construção (Building Information Modeling, BIM). Contudo, como o método de execução e os 

materiais pouco mudaram ao longo do tempo, alto nível de detalhamento ainda não era 

necessário, uma vez que não existia tecnologia suficiente para execução tão refinada. A partir 

do aumento da necessidade de obras com maior qualidade, precisão e com a maior 

disponibilidade de tecnologia, se fizeram necessários projetos com maior grau de detalhamento. 

A engenharia simultânea e os princípios abordados nas teorias de projeto integrado têm 

possibilitado maior complexidade nos projetos, além de permitirem verificações de 

desempenho e sustentabilidade. Estas análises feitas ainda na fase de projeto proporcionam 

maior flexibilidade ao projetista, possibilitando mudanças no projeto com pequeno impacto no 

custo global da edificação. Com maior detalhamento e quantidade de informações precisas no 

projeto, reduz-se ou eliminam-se as alterações de projeto durante a execução, reduzindo a 

possibilidade de patologias pelas alterações não previstas e necessitando de menores 

atualizações na produção do projeto as built. 

O projeto as built ou “como construído” é o projeto que deve representar fielmente a edificação 

para servir de banco de dados para consultas e para planejar modificações ou intervenções na 

edificação. Esse é de suma importância para o ciclo de vida da edificação, uma vez que durante 

a obra acontecem modificações no projeto executivo e essas precisam ser documentadas pois, 
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com o fim da obra, muitas informações ficam inacessíveis por estarem ocultadas pelos 

revestimentos. 

Contudo, a atualização dos projetos executivos para a produção do projeto as built não é uma 

atividade trivial e alguns fatores dificultam a documentação das alterações feitas na obra, 

prejudicando a produção do projeto as built. Quando acontecem muitas alterações no projeto 

executivo ou quando, devido a problemas no planejamento, o ritmo da obra precisa ser 

acelerado, as documentações de alterações podem não ser realizadas ou realizadas 

parcialmente, não sendo possível produzir um projeto as built adequado.  

Assim, sendo tanto a metodologia CAD quanto a metodologia BIM adequadas para a produção 

de projeto as built, a avaliação de eficiência dos métodos é relevante para definir o método mais 

produtivo para tal fim. Devido à importância do projeto as built nas intervenções na obra após 

a entrega da mesma (MORAES, 2012), buscar aperfeiçoar o processo produtivo e aumentar 

qualidade do projeto as built pode trazer benefícios a curto (redução das horas trabalhadas na 

atualização do projeto executivo) e a longo prazos (maior quantidade de informações para 

possibilitar intervenções mais seguras na obra após o término da execução). 

1.2  OBJETIVO 

Avaliar a produtividade no uso do BIM como plataforma para execução de projetos as built de 

sistemas prediais hidrossanitários de uma edificação institucional. 

1.3  LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Este estudo limitou-se em avaliar o impacto do uso de BIM na produção de projeto as built em 

um projeto não concebido em BIM, de forma que os resultados podem ser diferentes para casos 

de utilização de BIM em todas as etapas do projeto. Além disso, devido à disponibilidade de 

recursos, foram feitas avaliações nos projetos de uma única edificação, em apenas duas 

disciplinas de projeto e em apenas 4 alterações de projeto.  
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Não foram feitas avaliações comparativas de custo entre a utilização de plataforma CAD ou 

uso de plataforma BIM ou custos de implantação de BIM, ainda que o fator custo seja relevante 

na escolha da metodologia de produção de projeto. Os resultados obtidos se limitam à 

produtividade e experiência de um único usuário dos programas computacionais durante as 

alterações na pesquisa, podendo-se obter resultados diferentes para outros usuários. 
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CAPÍTULO 2 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1  A TECNOLOGIA BIM 

O termo tecnologia possui várias definições. Verastzo et al. (2008) realizaram uma busca na 

literatura a fim de apresentarem um conceito do termo tecnologia. Os autores definiram 

tecnologia como  

[...] um conjunto de saberes inerentes ao desenvolvimento e concepção dos 

instrumentos (artefatos, sistemas, processos e ambientes) criados pelo homem através 

da história para satisfazer suas necessidades e requerimentos pessoais e coletivos 

(VERASTZO et al, 2008, p. 78). 

O BIM, assim como outros artefatos já desenvolvidos pelo homem, é uma tecnologia utilizada 

para otimizar o processo de produção na construção civil. Eastman et al (2014) definem BIM 

como “uma tecnologia de modelagem e um conjunto associado de processos para produzir, 

comunicar e analisar modelos de construção”. Hilgenberg et al. (2012) entendem o BIM não 

como uma tecnologia, mas como um conceito, que dispõe de ferramentas para organização e 

gerenciamento da informação, durante todo o ciclo de vida de uma edificação. A compreensão 

de BIM como um conceito é mais adequada, uma vez que é necessária uma mudança completa 

em todo o sistema para que seja possível integrar a tecnologia de modelagem com o conjunto 

associado de processos, apresentado por Eastman et al (2014). 

As informações contidas no modelo podem ser divididas basicamente em dois grupos: 

geométricas ou não-geométricas (SOUZA; AMORIM; LYRIO, 2009). As geométricas são 

informações contidas na própria volumetria do modelo, como áreas, dimensões, declividades, 

entre outras várias informações, não diferindo muito de outros modeladores 3D. As informações 

não-geométricas caracterizam os objetos do modelo quanto aos materiais utilizados, 

fabricantes, relação com outros objetos, custo, resistência, entre outras.  
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Dentre as informações não-geométricas contidas nos modelos BIM, as informações 

paramétricas dos objetos do modelo tem papel fundamental na consistência do modelo. Os 

parâmetros envolvem distâncias, ângulos e regras que possibilitam relações entre os objetos do 

modelo, permitindo que “um elemento varie de acordo com os valores de seus parâmetros e 

suas relações contextuais” (EASTMAN et al., 2014). Um exemplo disso são as conexões entre 

elementos de tubulação e elementos de conexões de tubulação que, estando conectadas, caso 

aconteçam deslocamentos em um dos elementos, os demais elementos conectados a este se 

adaptam, mantendo a conexão. 

Assim, as informações modificadas em uma região do modelo são atualizadas automaticamente 

para todo o projeto. Por isso programas computacionais da plataforma BIM permitem extração 

automática de gráficos (fachadas, plantas, cortes) ou documentos (quantitativos ou 

especificações) (FARINHA, 2012). Essas atualizações de informação acontecem de forma 

direta e intuitiva, reduzindo a probabilidade de inconsistências e equívocos no modelo, tido 

como um “edifício virtual” (AYRES FILHO; SCHEER, 2007).  

Eastman et al (2014) definiram a capacidade multidimensional do BIM como modelador “nD”. 

Cada dimensão do BIM é correlacionada a uma área de extração de informações. Smith (2014) 

apresenta as seguintes dimensões do BIM: 3D (modelo), 4D (tempo), 5D (custo), 6D 

(operação), 7D (sustentabilidade) e 8D (segurança).  

Contudo ainda não há uma concordância geral de como as dimensões devem ser classificadas. 

Não há um consenso sobre a ordem das dimensões, nem à quantidade delas. Autores como 

Yung e Wang(2014) e Masotti (2014) definem 6D como a dimensão de sustentabilidade, 

diferente da maioria dos pesquisadores do assunto. Além disso, poucos autores comentaram 

sobre as dimensões 7D e 8D.  

2.1.1    O programa computacional com interface BIM 

Existem vários produtores de programa computacional com interface BIM no mercado e o 

termo BIM tem tido grande visibilidade tanto no meio acadêmico quanto em âmbito de 



 

 

 

12 

 

 

R. C. de G. Almeida  

 

IMPACTO DO USO DO BIM NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT DE SISTEMAS PREDIAIS HIDROSSANITÁRIOS  

mercado. Por isso é válido compreender bem os requisitos mínimos que um programa 

computacional deve possuir para pertencer à plataforma BIM. Eastman et al. (2014) apresentam 

quatro tipos de modelos que não podem ser considerados BIM: 

 Modelos que só contém dados 3D, sem atributos de objeto; 

 Modelos sem suporte para comportamento; 

 Modelos que são compostos de múltiplas referências a arquivos CAD 2D e que devem ser 

combinados para definir a construção; 

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

automaticamente refletidas em outras vistas. 

Costa (2013) apresenta uma lista de programas computacionais com interface BIM disponíveis 

no mercado. Os programas computacionais que possuem ferramentas para modelagem do 

sistema hidrossanitário apresentados pela autora encontram-se listados no Quadro 2.1, com seus 

respectivos fabricantes. 

Quadro 2.1 – Programas computacionais com interface BIM para projeto hidrossanitário. Fonte: adaptado de 

Costa (2013). 

Programa computacional Fabricante 

Revit MEP Autodesk 

AutoCAD MEP Autodesk 

ArchiCAD MEP Graphisoft 

Bentley (Mechanical System) Bentley 

MagiCAD Heating & Piping MagiCAD 

Dentre os programas computacionais supracitados, o Revit tem sido o mais utilizado por 

apresentar uma solução completa: arquitetura, estrutura e instalações (MEP: Mechanical, 

Eletrical and Plumbing) de modelagem de edificações. A Autodesk fornece uma suíte (conjunto 
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de programas computacionais), englobando além dos programas computacionais de 

modelagem e projeto, outros de gerenciamento e análise (Navisworks, Robot e Ecotec, por 

exemplo), tornando a empresa líder no ramo (MARIA, 2008).  

Devido à complexidade e quantidade de sistemas existentes na construção civil, nenhuma 

aplicação existente pode suportar sozinha todos os processos de uma construção. Por este 

motivo, a qualidade de comunicação entre programas computacionais (interoperabilidade) é 

fator essencial na produtividade e qualidade final do projeto BIM. Vários estudos têm sido 

realizados para alcançar uma padronização nos formatos de arquivo de interoperabilidade (IFC 

e CIS/2) (EASTMAN et al. 2014). 

2.1.2    Usos do BIM 

Diversos atores estão envolvidos no processo de construção de um edifício. Entre eles, podem 

ser citados o proprietário, os projetistas, o construtor, consultores e fornecedores de materiais. 

Cada um destes grupos tem importância singular no processo de materialização da edificação. 

Compilando os usos do BIM apresentados por Maria (2008), podem-se correlacionar os usos 

aos principais usuários. Esta correlação está apresentada no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 – Usos e usuários do BIM  Fonte: Adaptado de Maria (2008). 

Usos Principais Usuários 

Visualização de todo o projeto Projetistas, Construtores e Consultores 

Projeto assistido e inspeção Fornecedores 

Planejamento do canteiro de obra e utilização do espaço Construtores 

Planejamento e sequência da construção (4D) Proprietário, Projetistas e Construtores 

Estimativa de custos (5D) Proprietário e Construtores 

Integração de subcontratos e fornecedores Construtores e Fornecedores 

Coordenação dos sistemas Construtores 

Layout e trabalhos de campo Construtores 

Pré-fabricação Projetistas, Construtores e Fornecedores 

Operação e manutenção (6D) Proprietário 
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A modelagem tridimensional com a utilização da tecnologia BIM garante a completa integração 

entre todas as disciplinas modeladas, permitindo assim análises de compatibilização e detecção 

de colisões. Sousa (2013) afirma que a tecnologia BIM pode detectar automaticamente 

interferências entre projetos de uma edificação, acelerando o processo de compatibilização e 

automatizando a análise. A compatibilização de projetos é muito importante para uma execução 

de qualidade, uma vez que se retira do canteiro de obras a responsabilidade de decisão da 

alteração no projeto mal compatibilizado. 

Costa (2013) afirma que a compatibilização de projetos é necessária e que o BIM é o melhor 

caminho para se obtê-la, auxiliando não só na compatibilização, mas também em todas as etapas 

do desenvolvimento de projeto. Farinha (2012) apresenta um exemplo de compatibilização de 

um projeto residencial e conclui que, com a parametrização dos objetos inseridos no modelo, a 

análise automática dos programas computacionais BIM é confiável. Além, disso, como as 

interferências são apresentadas automaticamente, falhas por esquecimento ou não visualizadas 

são eliminadas. 

Mas não só a compatibilização de projetos pode ser feita com a tecnologia BIM. A modelagem 

do canteiro de obras é possibilitada ao projetista e pode-se planejar o processo executivo com 

mais riqueza de detalhes. Assim, podem ser feitas avaliações do planejamento visualizando as 

etapas executivas no próprio modelo tridimensional. Com esse tipo de modelagem permite-se 

um ganho de produtividade com leiautes mais eficientes e a resolução de conflitos de diversas 

naturezas antes que estes sejam detectados no processo executivo (FERREIRA, MATOS, 

GARCIA, 2012). A Figura 2.1 apresenta um modelo de um edifício em dois momentos 

diferentes do processo executivo. 
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Figura 2.1 – Modelagem do canteiro de obras. (a) Início da obra. (b) Obra avançada. Fonte: Ferreira, Matos, 

Garcia (2012). 

        

(a)                                                                                         (b) 

O BIM também pode ser combinado com outras metodologias para atingir resultados ainda 

mais significativos no processo executivo. Mendes Júnior et al. (2014) realizaram um estudo 

de caso no qual aplicaram a tecnologia BIM e a metodologia de Construção Enxuta 

simultaneamente. Os autores concluíram que o BIM colabora com os princípios de construção 

enxuta, proporcionando maior qualidade final no processo produtivo. Devido à capacidade de 

simular cenários futuros com maior agilidade, o BIM permite à Construção Enxuta maior 

quantidade de opções de produção e também maior confiabilidade nos resultados. 

Outro uso importante a ser destacado é a utilização do BIM na avaliação orçamentária da obra, 

que também traz muitos benefícios ao empreendimento. Devido à utilização de objetos 

parametrizados, a produção de planilhas orçamentárias é produzida de forma automática e 

atualiza-se conforme modificações no projeto sem que seja necessário retrabalho e sem 

possibilitar inserção de erros. Além disso, com essa aquisição automática de informações, 

podem ser feitas várias análises de diversos cenários em qualquer fase do empreendimento, 

possibilitando-se se assim uma redução na variabilidade das estimativas (SANTOS et al. 2009). 

2.1.3    O BIM como ferramenta de Projeto 

É importante melhorar o processo de projeto pois a elaboração do projeto é “uma das principais 

fontes de melhoria de desempenho do produto edificação” (PERALTA, 2002, p.26). Estas 
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melhorias do projeto de engenharia impactam de forma significativa nos custos finais da 

edificação. Miguel (2010) apresenta um gráfico, mostrado na Figura 2.2, sobre variação da 

influência dos Stakeholders (envolvidos no projeto) e dos custos de alteração.  

Figura 2.2 – Influência dos Stakeholders e custos das alterações do projeto Fonte: Miguel, 2010. 

 

Esse gráfico é utilizado no gerenciamento de projetos, mas pode ser feita uma analogia ao 

processo produtivo da construção civil. Na fase de concepção e de projeto, o custo de alterações 

é muito menor e a capacidade de intervenção no produto final é muito maior. Quando se avalia 

o custo de alteração na fase de execução, percebe-se que é mais elevado, pois representa 

desperdício de materiais e mão-de-obra, além da possibilidade de atrasos no planejamento da 

obra. 

Curt (2004) apresenta um outro gráfico, mostrado na Figura 2.3, conhecido como “Curva de 

MacLeamy” e focado na construção civil, no qual é possível avaliar a problemática no processo 

tradicional de elaboração de projeto em face da habilidade de alterações e dos custos de 

alterações das diversas etapas do projeto. No processo recomendado no gráfico, compatível 

com o processo BIM, é possível perceber um adiantamento das decisões, ocasionando menores 

custos nas alterações e maior habilidade de controlar o custo e o escopo do projeto. 
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Figura 2.3 – Comparação entre o Tempo-Esforço do processo tradicional de produção de projeto e do processo 

BIM. Fonte: Adaptado de Curt (2004). 

 

Quando o projeto é desenvolvido buscando-se a qualidade final e resolvendo os problemas de 

futuras alterações ainda na fase da concepção ou do projeto, os ganhos são enormes. 

Metodologias de trabalho vêm sendo desenvolvidas para otimizar o processo de correção de 

falhas na produção de projetos de engenharia. A Engenharia Simultânea é uma metodologia de 

projeto que busca a integração de recursos e especialidades objetivando a redução do tempo e 

do custo de produção e aumento da qualidade do produto final (PERALTA, 2002). 

Utilizando a metodologia da Engenharia Simultânea, os programas computacionais BIM 

permitem uma integração entre os projetistas de forma direta. Com a utilização de IFC (Industry 

Fundation Classes - formato de exportação de arquivos BIM) ou com programas 

computacionais de uma mesma suite, os projetistas conseguem ter acesso instantâneo ao 

modelo completo. Assim, falhas vão sendo corrigidas e o projeto final se torna um produto com 

maior qualidade e pode ser executado de maneira eficiente e sem retrabalho. 
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2.2  O PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

Segundo a norma NBR 13531(ABNT, 1995), o sistema de instalações hidráulico-sanitárias é 

composto por água fria, água quente, esgotos sanitários e industriais, captação e escoamento de 

águas pluviais, gás combustível, prevenção e combate a incêndio e algum outro sistema 

hidráulico que por ventura seja necessário na edificação. Esse sistema tem a função de 

desempenhar determinadas funções de condução de gases, líquidos e sólidos.  

O projeto do sistema hidrossanitário é “um conjunto de elementos de representação gráfica, 

resultante de dimensionamentos específicos, dos componentes que definem as características 

das instalações Hidráulicas e Sanitárias de uma edificação” (ARANTES, 2003, p. 50). A 

elaboração do projeto hidrossanitário é dividida em quatro etapas, apresentadas na Figura 2.4. 

Figura 2.4 – Etapas do projeto hidrossanitário. Fonte: Arantes, 2003. 

 

Resumidamente, no estudo preliminar têm-se o levantamento de dados e análise de viabilidade 

técnica; no anteprojeto têm-se o lançamento preliminar das tubulações sem dimensionamento; 

no projeto legal têm-se o desenho segundo os moldes exigidos pelos órgãos aprovados e 

memoriais de especificação e cálculo; no projeto executivo têm-se o desenho gráfico detalhado 
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de todo o sistema, assim como memoriais de cálculo e quantitativos; e no projeto “as built” faz-

se o levantamento das alterações ocorridas no projeto durante a execução da obra (ARANTES, 

2003). 

As alterações ocorridas durante a fase da obra surgem devido a inconformidades no projeto, 

problemas de compatibilização com os demais sistemas e necessidade de mudança do projeto 

durante ou após a execução. Entretanto, outro fator pode ser a apresentação do projeto que não 

apresenta clareza e permite dupla interpretação. Silva e Cabral (2012) realizaram um estudo 

avaliando a representação gráfica de projetos de construção civil proposta pelas normas da 

ABNT em relação à representação praticada pelos projetistas. Na pesquisa foi possível perceber 

que há pouca aplicabilidade das normas por parte dos projetistas e que há muitas lacunas nas 

próprias normas, uma vez que parte das normas não apresenta padrão gráfico de representação 

dos elementos de desenho específicos de projeto (SILVA; CABRAL, 2012). 

Arantes (2003) apresenta uma lista de itens que podem melhorar a qualidade da apresentação 

do projeto hidrossanitário, conforme apresentada no Quadro 2.3. Para atingir este nível de 

qualidade do projeto, é preciso garantir bom gerenciamento do escritório e do projeto, 

estabelecer cronogramas e formalizar as revisões de projeto, coordenar e integrar os 

intervenientes e evitar a ocorrência de alterações no projeto durante a execução da obra 

(ARANTES, 2003).  

Quadro 2.3 – Itens para melhoria na qualidade de representação. Fonte: Adaptado de Arantes (2003). 

Qualidade da apresentação da documentação do projeto 

a) padronizar a apresentação (tipos de documentos, tamanho, símbolos, tipo de graficação, etc.); 

b) definir padrões de apresentação de detalhes construtivos, com apresentação desvinculada dos demais documentos, porém 

sempre referenciados; 

c) utilizar para os documentos dimensões que permitam o fácil manuseio em qualquer lugar (especialmente na obra); 

d) desenvolver especificação técnica para compra dos materiais e componentes; 

e) desenvolver o manual do usuário; 

f) ao final da obra elaborar projeto como construído - “as-built”; 

g) procurar formas de facilitar a visualização (plantas com elevações cotadas, perspectivas isométricas e vistas 

frontométricas cotadas); 

h) facilitar o entendimento do projeto evitando deixar as definições para o canteiro de obras (por exemplo, cotar a 

distribuição de hidráulicos em planta). 
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2.2.1    O projeto hidrossanitário feito em BIM 

Princípios abordados nas teorias de projeto integrado ou de engenharia simultânea têm 

possibilitado maior complexidade nos projetos, atendendo às solicitações de mercado. Como a 

metodologia permite uma análise sistêmica e completa da edificação, podem ser inseridas na 

fase de projeto verificações de desempenho e requisitos de sustentabilidade. A possibilidade de 

essas análises serem feitas ainda na fase de projeto ou de concepção permite uma maior 

flexibilidade ao projetista. Podem ser inseridas novas verificações e feitas adequações no que 

precisa ser modificado sem que haja grande custo, uma vez que nada foi executado no canteiro 

de obras. 

Em se tratando de sustentabilidade, Salgado (2008) afirma que os profissionais “deverão 

necessariamente trabalhar de forma integrada identificando o valor de cada especificidade no 

conjunto do edifício”, para assim atingir as metas almejadas no projeto sustentável. Para que a 

edificação seja sustentável ela precisa ser concebida de forma global, onde todos os sistemas 

trabalham de forma integrada e garantam menor impacto ao ambiente em que a edificação está 

inserida. Mas, antes de pensar em sustentabilidade, é preciso garantir o desempenho do sistema. 

A necessidade de se integrar os recursos e garantir a boa comunicação entre os projetistas é 

percebida de forma mais intensa quando observa-se a quantidade de casos de patologias 

recorrentes em edificações. Gnipper e Mikaldo Jr. (2007) apresentam um levantamento das 

causas de patologias em sistemas prediais hidrossanitários e de gás combustível, mostrando que 

a maior parte dessas patologias (de 36% a 49%) é decorrente de falhas de projeto. Estas falhas 

podem ser ocasionadas por erros de dimensionamento, insuficiência ou inexistência de detalhes 

construtivos, entre outros aspectos da concepção. Contudo, como afirmam Fabrício e Melhado 

(2002), estes erros também podem estar ligados à falta de comunicação entre os projetistas ou 

falta de compatibilização de projeto.  

A tecnologia BIM disponibiliza ao projetista uma nova maneira de se projetar, com novas 

ferramentas e formas de visualização. Segundo Yang (2013), a utilização de programa 

computacional modelador 3D permite a criação de um projeto com informações aprofundadas, 
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entrega um produto robusto e pode reduzir o custo total do projeto. No projeto hidrossanitário, 

o projetista tem em mãos objetos parametrizados, que contribuem com a qualidade final e do 

desenvolvimento do projeto. Esta parametrização permite que sejam feitas verificações 

automáticas, podendo ser verificado o atendimento dos requisitos da norma de desempenho.  

Além disso, a visibilidade do projeto pode ser alterada com grande facilidade. O projetista pode 

inserir de elementos unifilares e acrescentar aspectos tridimensionais ou realísticos utilizando 

apenas um botão. Com isso o projetista pode fornecer ao executor elevado grau de 

detalhamento, fazendo com que projetos complexos sejam facilmente interpretados e permitam 

boa execução. Com projetos de maior qualidade, há uma redução de desperdício de materiais e 

tempo na execução, além de ser necessário um menor tempo para produção de novos 

detalhamentos, quando comparado ao CAD. 

A utilização da tecnologia BIM na produção dos projetos de sistemas hidrossanitários favorece 

a produção de projetos com maior qualidade e com menor quantidade ou isento de 

incompatibilidades na execução. Como as tubulações e conexões são parametrizadas e 

definidas como objetos, a produção do projeto assemelha-se a um processo de montagem. As 

peças são encaixadas e pode-se verificar se a conexão foi estabelecida ou não. Assim, quando 

a montagem é feita tridimensionalmente com peças virtuais semelhantes às reais, pode-se 

repetir o processo de montagem no canteiro de obras, garantindo assim a exequibilidade do 

sistema. 

Diferente de outros materiais de construção civil, as tubulações e conexões possuem grande 

precisão de encaixe, o que torna o processo de montagem do sistema hidrossanitário menos 

artesanal que outros serviços. Assim, para garantir que o projeto seja executado da forma que 

foi concebido, grande quantidade de detalhes e diferentes vistas para uma mesma parte do 

sistema são necessários. Entretanto, com a metodologia convencional têm-se que produzir, um 

a um, esses detalhes. Com a tecnologia BIM estas vistas podem ser produzidas de forma rápida 

e sem inconsistências. 

Assim, o projeto hidrossanitário produzido com a tecnologia BIM possui maior riqueza de 

detalhes e permite uma melhor interpretação pelo executor. Além disso, com menor tempo 
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gasto com atualizações de modificação no projeto e retrabalho na produção de detalhes, o 

projetista pode focar na melhoria da concepção do projeto. Com o BIM, concepções mais 

econômicas e sustentáveis são obtidas seja pelo maior tempo disponível a esse estudo, seja pela 

visualização completa e tridimensional no sistema. 

2.3  O PROJETO AS BUILT 

Segundo a norma NBR 14645 (ABNT, 2001), o projeto as built é um "levantamento topográfico 

específico [...] que realiza o acompanhamento da obra, passo a passo, até sua conclusão". Em 

outras palavras, o projeto as built é a atualização do projeto executivo conforme as 

modificações acontecidas no decorrer da obra. Este levantamento deve representar fielmente o 

que foi construído, para servir de base para futuras intervenções na obra, possibilitando reforma, 

ampliações e modificações na edificação de forma eficiente e reduzindo o risco de acidentes. 

Devido à importância do projeto as built, já foram sancionadas leis que inserem a necessidade 

da produção deste, como é o caso da Lei N° 6631 (2012), do Estado do Rio de Janeiro, que 

obriga as construtoras a entregarem o projeto "como construído" no término definitivo da obra. 

Moraes (2012) ressalta a importância do projeto as built para a equipe de manutenção, pois 

permite "a identificação das principais estruturas e infraestruturas, servindo de guia para 

execução dos trabalhos" a serem realizados na edificação.  

A Norma NBR 14645 (ABNT, 2001) estabelece que durante a execução todos os sistemas de 

dutos devem ser detalhados planialtimetricamente e que “os desenhos detalhados com o real 

posicionamento das instalações”, devendo estes atualizar e substituir os projetos. Já com relação 

à edificação em si, a norma comenta que essa atualização deve ser feita após a conclusão da 

obra, de forma a representar a situação do “como construído”.  Amaral (2006) comenta que as 

alterações no projeto que acontecem durante a execução da obra são registradas no diário de 

obras e posteriormente arquivadas para servirem de referência na elaboração do projeto as built. 

Contudo, esse processo de transmissão de informações ainda é pouco ou nada automatizado. 
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Analisando comparativamente a pesquisa feita por Clayton et al. (1998) com a metodologia 

atual de produção de projeto é possível perceber que não houve grandes mudanças processuais 

em quase duas décadas. Os autores apresentaram como metodologia para transferência de 

informação a combinação de ferramentas CAD com sistemas de intranet, sendo o formato de 

arquivo DWF (Design Web Format) o mais adequado para compartilhamento dos projetos via 

web. 

Além disso, os autores comentam do surgimento da VRML ( Virtual Real Model Language) ou 

Linguagem para Modelagem de Realidade Virtual, que possibilita a criação de modelos virtuais 

tridimensionais. Entretanto, os autores afirmam que devido à limitação de equipamentos e 

programas computacionais da época, esses modelos se tornavam mais onerosos que os desenhos 

bidimensionais. Ainda que hoje estes sejam adequados e acessíveis, a maioria dos projetos de 

edificações se mantém em desenhos bidimensionais.  Clayton et al. (1998) afirmam que as 

“Operações de Facilidades requerem mais informações da intenção do projeto que as 

atualmente acessíveis”. 

Novas tecnologias têm surgido para potencializar o processo de produção do projeto as built. 

Memon, Majid e Mustaffar (2005) apresentaram um estudo sobre um modelo de monitoramento 

automático de progresso de projeto utilizando CAD e fotografias digitais. Huber et al (2008) e 

Pătrăucean et al. (2015) realizaram estudos da modelagem automática do projeto as built com 

a utilização de escaneamento a laser. Golparvar-Fard, Peña-Mora e Savarese (2011) 

relacionaram os dados obtidos com o escaneamento a laser e a utilização de realidade 

aumentada para visualização integrada tanto do as built como no próprio momento da 

construção. 

Goedert e Meadati (2008) compararam a produção de projetos as built entre a utilização de 

desenhos e a utilização de modelos BIM. Os autores acompanharam uma obra em andamento, 

na qual criaram os modelos BIM ainda na fase de execução da obra. Eles concluíram que o 

desenvolvimento do modelo 3D para as built consome mais tempo que o tradicional as built 

2D, uma vez que os desenhos precisavam apenas ser atualizados enquanto o modelo 

tridimensional necessitou, além da atualização, de ser modelado. Os autores afirmam que o 
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BIM pode “mudar substancialmente o método construtivo”, contudo essa “transição requer uma 

completa mudança de paradigmas em todas as fases do ciclo de vida” da construção.  
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGIA 

A estrutura geral da pesquisa está resumida no fluxograma apresentado na Figura 3.1. 

Figura 3.1 Fluxograma geral da pesquisa. 

 

3.1  DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PROJETO 

Para fazer a verificação do impacto do BIM no projeto as built do sistema predial 

hidrossanitário foi necessária a seleção de um projeto que possibilitasse as análises buscadas 
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no presente trabalho. Alguns critérios foram estabelecidos para definir as características do 

projeto a ser selecionado, as quais são apresentadas a seguir: 

- Disponibilidade de uso: Os arquivos do projeto deveriam ser disponibilizados sem restrição 

para serem utilizados na pesquisa; 

- Editabilidade: Os arquivos do projeto deveriam estar em formato de arquivo editável; 

- Possuir projetos arquitetônico, estruturas e de sistema hidrossanitário. 

3.2  SELEÇÃO DO PROJETO 

Após a definição dos critérios de seleção do projeto, foi realizada a prospecção de projetos 

viáveis para o estudo. Devido à disponibilidade para a pesquisa, foram fornecidos, pelo Centro 

de Gestão do Espaço Físico - UFG (CEGEF - UFG), os arquivos do projeto do edifício da 

Faculdade de Farmácia - UFG em formato DWG (editável). O projeto atendeu a todos os 

critérios de seleção e foi, portanto, selecionado. 

3.3  ESTUDO DO PROJETO 

Foi realizado um estudo completo nos arquivos do projeto visando a familiarização com o 

projeto. Esse estudo permitiu o conhecimento dos sistemas utilizados, do método construtivo e 

de outras informações importantes tanto para a modelagem quanto para criação do projeto as 

built, sendo definidos os sistemas a serem modelados, os elementos a serem utilizados na 

modelagem, os parâmetros e a metodologia de modelagem.  

3.4  DEFINIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 

Durante o estudo foram encontrados erros de informação e de dimensionamento em ambos os 

sistemas. Algumas destas situações foram definidas como os casos a serem alterados para medir 

o impacto da utilização do BIM no projeto as built. As alterações buscaram representar soluções 
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usuais e realistas, com maior e menor complexidade, possibilitando assim maior variabilidade 

de alterações e diversidade no estudo. Além destes casos, foram escolhidos outros casos para 

fazerem modificações para abranger maiores possibilidades de alterações em projetos reais.  

Os casos escolhidos foram: 

- Deslocamento de bacia sanitária na planta baixa – mudanças do projeto de esgoto e água fria; 

- Substituição de ralo por caixa sifonada e relançamento das tubulações; 

- Divisão do barrilete para atender bacias sanitárias com válvula de descarga. 

O primeiro caso trata-se de uma modificação de posicionamento que não aconteceu no projeto, 

contudo a mesma poderia ser solicitada por uma necessidade do proprietário ou de uso do 

ambiente. Os outros dois casos tratam-se de falhas encontradas no projeto que necessitariam de 

correção antes da execução e devem estar documentadas corretamente no projeto as built. 

3.5  MODELAGEM BIM 

Na modelagem BIM do projeto foi utilizado o programa computacional Autodesk Revit 2016 

devido aos conhecimentos prévios do autor deste trabalho no programa computacional. Esse 

programa computacional possui ferramentas de modelagem para as duas disciplinas existentes 

no projeto em estudo: arquitetura e sistemas prediais, o que possibilitou uma maior facilidade 

de integração no modelo, não sendo de extrema necessidade, para este trabalho, a modelagem 

da estrutura, uma vez que não foram feitas análises com a mesma. 

3.7  EXECUÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO DESENHO E NO MODELO 

Após a definição das alterações e o término da modelagem, foram executadas as alterações e 

correções no projeto em ambas as soluções, CAD e BIM. Buscou-se evitar o ganho de 

produtividade por repetição, realizando-se as alterações de forma alternada. Em todas as 

alterações aconteceram medições de tempo para a realização das análises. Vale ressaltar que as 
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alterações nos projetos foram feitas pelo autor deste trabalho e o mesmo possui conhecimento 

suficiente e experiência equivalente em ambas as plataformas, CAD e BIM. 

3.8  MEDIÇÃO 

Durante as etapas de modelagem e alteração do projeto foram realizadas medições para a 

realização das análises. Nessas medições foi contabilizado o tempo gasto durante todas as fases 

da modelagem, e durante todas as alterações. Também foram considerados aspectos qualitativos 

(retrabalho, desenhos automáticos, grau de detalhamento) durante a utilização dos dois 

processos. 

3.9  TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

No tratamento dos dados foram organizados os tempos de modelagem e alteração do projeto 

para cada alteração, tanto em CAD quanto em BIM. Não foram contabilizados separadamente 

os tempos de alteração em planta, vista ou isométricos, sendo contabilizado apenas o tempo 

global de cada alteração. Foram calculados os tempos de modelagem para cada alteração nas 

duas metodologias. 

Foi possível fazer uma análise comparativa entre o tempo gasto nas adequações em CAD e o 

tempo gasto na modelagem e adequações em BIM, obtendo-se um número de alterações para 

que o tempo gasto em alterações CAD fosse igual à soma dos tempos de modelagem BIM e dos 

tempos de alterações BIM. Com essas informações e com as especificidades de cada método, 

foi possível analisar o impacto da utilização do BIM na produção do projeto as built do sistema 

predial hidrossanitário.  
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aquisição de dados para análise iniciou-se com a seleção e obtenção do projeto, objeto de 

estudo deste trabalho. Como determinou-se que seria uma edificação pertencente ao estoque 

construído da UFG, procurou-se o departamento competente pela construção e manutenção dos 

edifícios da universidade (CEGEF) para o fornecimento de possíveis projetos que poderiam ser 

estudados. Foram fornecidos dois projetos, dos quais um foi selecionado, pois já era objeto de 

outro estudo sobre o uso do BIM. 

Os resultados obtidos na etapa de desenvolvimento da pesquisa foram organizados em dois 

grandes grupos organizados cronologicamente, avaliando o impacto do uso do BIM em cada 

uma das etapas da produção do projeto as built. Apesar de não ter sido o foco inicial da 

avaliação, o primeiro grupo trata das ações prévias à produção do projeto as built. O segundo 

grupo trata do processo de atualização do projeto executivo.  

No primeiro grupo de resultados, foi avaliado o impacto do uso do BIM na produção do modelo, 

seja com o estudo para preparação da modelagem, seja para a modelagem em si. O segundo 

grupo de resultados foi obtido com base nas diferenças entre os processos de produção CAD e 

BIM, contabilizando-se o impacto do BIM nas alterações do projeto executivo na produção do 

projeto as built.  

4.1  O CASO DE ESTUDO 

O estudo de caso selecionado foi o projeto do edifício da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal de Goiás, Campus Colemar Natal e Silva, localizado na cidade de Goiânia 

– GO. Foram fornecidos pelo CEGEF a documentação técnica dos projetos de Arquitetura, 

Estrutura, Fundações, Sistemas Prediais de Água Fria, Esgoto, Drenagem Pluvial, Proteção e 
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Combate ao Incêndio, Ar Condicionado, Gases Especiais e Sistemas Elétricos. Toda a 

documentação técnica foi fornecida em formato de arquivo DWG editável. 

A edificação é composta por pavimento térreo semi-enterrado, pavimento térreo semi-elevado, 

5 pavimentos elevados e cobertura técnica. Nos pavimentos são dispostas salas de aulas, 

laboratórios, salas de professores, auditórios, sanitários e ambientes administrativos. O projeto 

de execução foi concebido para ser executado em três etapas devido à disponibilidade de 

recursos da universidade. A Figura 4.1 apresenta o modelo de arquitetura da edificação. 

Figura 4.1 – Modelo de arquitetura da edificação em estudo 

 

 

A primeira etapa consiste na execução do primeiro térreo, segundo térreo e três pavimentos 

elevados, além das escadas, elevadores e reservatórios superiores de água. Durante a primeira 

etapa foram executadas a estrutura e as alvenarias da segunda etapa, que consiste na execução 
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do quarto pavimento elevado. A terceira etapa consiste na execução do quinto pavimento 

elevado e da cobertura técnica, finalizando assim a execução do projeto de acordo com as 

diretrizes iniciais.  

No momento de execução deste estudo, a edificação apresentava-se com a primeira etapa 

concluída, a segunda etapa em execução interrompida devido à ausência de recursos financeiros 

para prosseguimento da obra. A terceira etapa ainda não possuía previsão de execução e 

necessitava de finalização dos projetos executivos da mesma. Entretanto, a ausência de 

finalização da segunda e terceira etapas não impediam o uso da edificação na finalidade original 

da mesma. 

4.2  IMPACTOS NO PROCESSO DE MODELAGEM 

Durante o estudo do projeto e preparação da modelagem foi possível encontrar algumas falhas 

no projeto original. Entretanto, estas falhas foram encontradas exclusivamente com a leitura do 

projeto, ainda sem nenhum impacto do BIM neste processo. Contudo, cabe ressaltar que este 

estudo ocorreu da necessidade de se conhecer o projeto para produzir o modelo BIM da 

edificação. Ainda que fossem necessárias atualizações do projeto executivo para produção do 

as built em CAD, essas alterações seriam direcionadas e focadas em casos específicos, sem a 

necessidade de verificação do projeto como um todo.  

As falhas encontradas no estudo foram mistas, não seguindo um padrão ou tipo específico, com 

maior ou menor gravidade negativa ao projeto. Foram observadas indicações erradas de 

prumadas, ausência de alimentação de água fria em alguns bebedouros, ausência de 

informações para identificar caminhamentos de tubulação, erros conceituais de lançamento dos 

sistemas (ausência de ventilação em algumas caixas sifonadas, ralo não conectado a caixa 

sifonada, conexões em prumadas sem sentido lógico). A identificação destas falhas foi possível 

devido à revisão completa do projeto e ao conhecimento técnico de leitura de projeto. 

Para a modelagem foi utilizado o programa computacional Revit 2016, da Autodesk. Foi 

adotado este programa computacional pois o mesmo apresenta ferramentas de modelagem de 
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todas as disciplinas necessárias para as análises da pesquisa. Além disso, a Autodesk forneceu 

gratuitamente licença de uso integral do programa computacional para uso estudantil, não 

sendo, então, necessário adquirir o programa computacional para a pesquisa. Além da 

modelagem, o Revit tem ferramentas de análise de interferências, que possibilitaram a 

verificação automática de colisões no modelo.  

Na etapa de modelagem, devido à existência de parâmetros nos elementos utilizados nos 

sistemas, foi possível encontrar mais falhas no projeto. Estes parâmetros são configurados de 

acordo com a necessidade dos elementos, fazendo com que durante a modelagem apareçam 

mensagens ou adaptações visualmente inadequadas no modelo que mostram problemas no 

projeto. No processo CAD esses parâmetros não existem, sendo necessária a verificação manual 

destas informações, podendo acrescentar erro humano no projeto. Um exemplo desse impacto 

pode ser observado na Figura 4.2, a qual apresenta um elemento de mictório com parâmetro de 

tubulação de saída de esgoto com diâmetro 75 mm. 

Figura 4.2 – Parâmetro de diâmetro de tubulações em modelo de mictório 

 

Ao efetuar a modelagem da tubulação definida no projeto (40 mm) apresentado na Figura 4.3, 

o sistema se adaptou, criando um elemento de redução de diâmetro para atender a modelagem 
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(Figura 4.4). Esse elemento de redução, quando localizado na tabela de quantitativos de 

conexões de tubo, apresenta no parâmetro “Descrição”, definido pelo fabricante do elemento, 

a especificação “produto inexistente” (Figura 4.5), ressaltando a existência de um problema no 

sistema lançado.  

Figura 4.3 – Diâmetro de tubulação de esgoto dos mictórios no projeto original 
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Figura 4.4 – Adaptação automática durante a modelagem 

 

Figura 4.5 – Detalhe de conexão inexistente na tabela de quantitativos do programa computacional 

 

Em visita à edificação, já em funcionamento, percebeu-se que esta falha no dimensionamento 

das tubulações pode ter sido a causa de problemas no uso de alguns mictórios. Em um dos 

banheiros da edificação os dois mictórios estão impossibilitados de uso (Figura 4.6). 

 



 

 

 

35 

 

 

R. C. de G. Almeida  

 

IMPACTO DO USO DO BIM NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT DE SISTEMAS PREDIAIS HIDROSSANITÁRIOS  

Figura 4.6 – Mictórios com defeito na edificação 

 

Assim como durante a etapa de estudo do projeto, a modelagem demanda do modelador uma 

revisão completa do projeto, sendo necessário que o modelador compreenda todo o sistema, 

sem existência de ambiguidades ou ausência de informações. Fazendo esta revisão minuciosa 

do projeto, o modelador que possuir conhecimento técnico do sistema que modela poderá 

perceber falhas que não foram percebidas durante o estudo do projeto.  

Essas falhas podem ser percebidas em casos de ambiguidade ou dificuldade na interpretação ou 

modelagem, as quais podem ser resolvidas acessando fotografias durante a execução ou 

consultando os projetistas ou executores. No projeto utilizado nesta pesquisa foram encontradas 

algumas impossibilidades de modelagem, as quais são exemplificadas pela Figura 4.7, a qual 

mostra o detalhe do projeto executivo em CAD e a tentativa de modelagem em BIM.  
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Figura 4.7 – Impossibilidade de execução percebida na modelagem. (a) Detalhe do projeto original; (b) Detalhe 

da modelagem 

 

(a)                                                             (b) 

A utilização do esquema unifilar de lançamento de tubulações facilita este tipo de falha, pois o 

mesmo não representa o espaço real ocupado pela tubulação e pelas conexões, sendo mais 

difícil perceber problemas de falta de espaço na montagem do sistema. Na verificação do que 

foi executado em visita à edificação foi encontrada uma solução diferente do projeto, uma vez 

que a mesma se mostrou impossível de executar, uma vez que as conexões necessitavam de 

mais espaço que o delimitado pelas prumadas lançadas no projeto. A solução adotada durante 

a obra é apresentada na Figura 4.8. A solução adotada acrescenta perda de carga através da 

inserção de dois joelhos de 45° não previstos no dimensionamento, podendo causar problemas 

na alimentação de água nos aparelhos hidráulicos. 

Figura 4.8 – Fotografia da solução adotada durante a execução 
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Ainda na fase de modelagem é possível encontrar mais falhas ou incompatibilidades entre o 

modelo executivo e a obra pois podem ser feitas checagem de interferências (clash detection) 

em uma busca automática no modelo. Essas interferências encontradas no projeto são situações 

que demandam soluções diferentes das apresentadas no projeto executivo e que precisam ser 

atualizadas no projeto as built. A busca automática de interferências, além de otimizar o 

processo, elimina a possibilidade de falha humana, localizando falhas não percebidas durante a 

modelagem.  

No projeto utilizado neste trabalho foi realizada a verificação de interferências utilizando o 

próprio programa computacional utilizado na modelagem, contudo estas verificações poderiam 

ser realizadas em outros programas computacionais da tecnologia BIM. Como exemplo de uma 

destas interferências, é apresentada na Figura 4.8 uma colisão entre os sistemas de ventilação 

de esgoto e drenagem pluvial. Quando localizado no projeto original (CAD, Figura 4.9), esta 

interferência não é representada e não possui detalhe para orientar a execução. Para que essa 

interferência fosse percebida no processo CAD seriam necessários mais desenhos detalhando 

esta região do projeto, podendo, assim, perceber a interferência e encontrar uma solução 

adequada. 

Figura 4.8 – Detalhe de análise de colisões entre sistema de ventilação e sistema de drenagem pluvial 
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Figura 4.9 – Detalhe do projeto sem apresentar colisão dos1 sistemas 

 

4.3  IMPACTOS NAS ALTERAÇÕES 

Durante a etapa de alterações para produção do projeto as built buscou-se comparar a 

produtividade dessas alterações feitas na plataforma CAD e na plataforma BIM. Foram 

selecionados 4 casos e buscou-se produzir o mesmo nível de detalhamento em ambas as 

plataformas. Cabe ressaltar que no projeto original não existiam desenhos dos cortes, os quais 

foram criados apenas na versão alterada do caso. 

4.3.1    Alteração 01 - Deslocamento de bacia sanitária - Esgoto 

Buscou-se representar nesta alteração a modificação do posicionamento de uma bacia sanitária 

em um dos banheiros da edificação. Esta modificação não aconteceu na prática, porém foi 

criada devido ao grande impacto que pode ocasionar no sistema. Na Figura 4.10 é apresentado 

a versão original em CAD e a versão modelada em BIM ainda sem alteração. 
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Figura 4.10 – Alteração 01 – Vista original em planta em CAD e BIM 

 

Na alteração em CAD foi necessário atualizar manualmente a posição de todos os elementos 

impactados pela mudança de posição da bacia sanitária. Já na alteração em BIM, devido à 

existência de parâmetros de limite e de conexão, ao movimentar uma tubulação ou conexão de 

tubulação, as demais se mantinham conectadas, modificando-se automaticamente. O resultado 

da alteração em ambas as plataformas em planta é apresentado na Figura 4.11. 
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Figura 4.11 – Alteração 01 – Vista alterada em planta em CAD e BIM 

 

A produção dos cortes também aconteceu de forma diferenciada. Devido à inexistência de um 

desenho de corte prévio em CAD, foi necessário criar todos os elementos representativos no 

corte utilizando técnicas de desenho técnico. Na plataforma BIM o corte foi produzido 

utilizando a ferramenta “Corte” existente no programa computacional utilizado, a qual ao se 

traçar a linha delimitadora do corte cria o detalhe automaticamente. Os detalhes produzidos dos 

cortes são apresentados na Figura 4.12. O tempo gasto para efetuar as alterações e produzir o 

corte em CAD e foi de 57 minutos e em BIM foi de 7 minutos. Apesar de não existir o corte no 

projeto original, este é importante para apresentação de informações não representáveis na 

planta, sendo necessário em um bom projeto as built. 
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Figura 4.12 – Alteração 01 – Vista alterada em corte em CAD e BIM 

 

4.3.2    Alteração 02 - Deslocamento de bacia sanitária – Água fria 

No mesmo caso da Alteração 01 foi feita a alteração das tubulações de água fria, adequando-se 

ambos os sistemas. Foi mantida a posição original da prumada, uma vez que não causaria 

alteração significativa no sistema como um todo. O lançamento original é apresentado na Figura 

4.13. 

Figura 4.13 – Alteração 02 – Vista original em planta em CAD e BIM 
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Após o reposicionamento da bacia foi feita a adequação em planta. Devido à não existência de 

vínculo entre os arquivos CAD, foi necessário mover manualmente a bacia para a mesma 

posição definida na Alteração 01. Em BIM esta alteração não foi necessária, uma vez que os 

modelos são integrados. A Figura 4.14 apresenta a nova disposição das tubulações. Optou-se 

por manter as duas prumadas para existências de registo nos dois ambientes, contudo poderia 

ter sido adotada solução de prumada única com divisão apenas para alimentação das bacias 

sanitárias e duchas higiênicas, com registro em apenas um ambiente para economia de 

materiais. Essa opção ocorreu para facilitar a manutenção, tendo um registro para cada 

ambiente. 

Figura 4.14 – Alteração 02 – Vista alterada em planta em CAD e BIM 

 

O projeto de água fria apresentava isométricos das tubulações de água fria e foi apenas 

adequado. A Figura 4.15 apresenta o isométrico original e a Figura 4.16 apresenta os novos 

isométricos. O tempo gasto para efetuar as alterações em CAD foi de 20 minutos e em BIM foi 

de 8 minutos. 
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Figura 4.15– Alteração 02 – Vista original em isométrico em CAD 

 

Figura 4.16 – Alteração 02 – Vista alterada em isométrico CAD e BIM 
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4.3.3    Alteração 03 - Substituição de ralo por caixa sifonada 

Buscou-se nesta alteração a correção de um erro de lançamento no projeto. No projeto original 

foi lançado um ralo seco diretamente no sub-ramal de esgoto sem estar conectado a uma caixa 

sifonada. Este tipo de conexão pode ocasionar retorno de mau cheiro ao ambiente e, portanto, 

não deve ser lançado dessa forma. O esquema original de lançamento é apresentado na Figura 

4.17.  

Figura 4.17 – Alteração 03 – Vista original em planta em CAD e BIM 

 

Para solucionar o problema substituiu-se o ralo seco por uma caixa sifonada, alterando-se o 

lançamento e diâmetro das tubulações. O resultado das alterações em CAD e BIM é apresentado 

na Figura 4.18. 

Figura 4.18 – Alteração 03 – Vista alterada em planta em CAD e BIM 
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Assim como na Alteração 01, os cortes foram feitos por completo em ambas as plataformas e 

são apresentados na Figura 4.19. O tempo gasto para efetuar as alterações em CAD foi de 43 

minutos e em BIM foi de 8 minutos. 

Figura 4.19 – Alteração 03 – Vista alterada em corte em CAD e BIM 

 

4.3.4    Alteração 04 - Divisão do barrilete para atender bacias sanitárias 

Nesta alteração buscou-se corrigir vários erros existentes no projeto. O primeiro dos erros foi a 

não existência de prumadas e ramais específicos para atender as bacias sanitárias com válvula 

de descarga, uma vez de a grande vazão demandada no uso destas pode prejudicar o uso nos 

demais aparelhos. Outro erro encontrado foi a identificação errada de algumas prumadas, as 

quais foram corrigidas na modelagem seguindo as informações contidas nos detalhes 

isométricos originais. A Figura 4.20 mostra uma parte da distribuição a ser alterada no projeto 

original em CAD e a Figura 4.21 em BIM. 
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Figura 4.20 – Alteração 04 – Vista original em planta em CAD 

 

Figura 4.21 – Alteração 04 – Vista original em planta em BIM 
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As prumadas a serem atendidas pelo novo ramal, são as prumadas 47, 49, 50 e mais duas outras 

não apresentadas na Figura 4.20. Foi realizada uma divisão no barrilete e corrigidas os erros 

nos diâmetros apresentados das prumadas. A Figura 4.22 mostra essa região do projeto após a 

alteração em CAD e a Figura 4.23 em BIM. 

Figura 4.22 – Alteração 04 – Vista alterada em planta em CAD 

 

Figura 4.23 – Alteração 04 – Vista alterada em planta em BIM 
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Foram desenvolvidos os isométricos do caminhamento das tubulações para atender as prumadas 

tanto em CAD quanto em BIM. Os mesmos são apresentados nas Figura 4.24 e Figura 4.25. O 

tempo gasto para efetuar as alterações em CAD foi de 62 minutos e em BIM foi de 24 minutos. 

Figura 4.24 – Alteração 04 – Vista alterada em isométrico em CAD 

 

Figura 4.25 – Alteração 04 – Vista alterada em isométrico em BIM 
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4.3.5    Análise das alterações  

O tempo contabilizado na modelagem BIM do projeto foi de 18 horas, em que foram modelados 

os projetos de arquitetura e de sistemas prediais de água fria e esgoto sanitário. Cabe ressaltar 

que o modelador possui experiência suficiente em desenhos CAD e modelagem BIM. Os 

tempos gastos nas alterações em ambas as plataformas são apresentados na Tabela 4.1 

Tabela 4.1 – Tempos medidos nas alterações 

Alteração 
CAD Tempo 

(min) 

BIM Tempo 

(min) 

% economia de 

tempo 

01 57 07 87,72 

02 20 08 60,00 

03 43 08 72,92 

04 62 24 61,29 

Média 45,5 11,75 70,48 

Cabe ressaltar que ao se comparar a soma dos tempos gastos na modelagem e nas alterações 

em BIM com o tempo gasto nas alterações em CAD, o tempo gasto apenas com alterações em 

CAD é inferior. Contudo o projeto não foi corrigido por completo, pois apenas 4 alterações 

foram realizadas. Criando uma simples equação que relacione o tempo médio de alteração em 

CAD e a soma do tempo de modelagem e o tempo de alteração em BIM, tem-se que: 

𝑛 × 𝑡𝐶𝐴𝐷 = 𝑡𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚 + 𝑛 × 𝑡𝐵𝐼𝑀 

Onde 

n = número de alterações; 

tCAD = tempo de alterações em CAD em minutos; 

tModelagem = tempo da modelagem em horas; 

tBIM = tempo de alterações em BIM em minutos. 

(4.1) 
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Lançando os valores na equação tem-se que: 

𝑛 × 45,5 = 18 × 60 + 𝑛 × 11,75 

𝑛 = 32 

Ou seja, a partir do tempo médio obtido nas 4 alterações, seriam 

necessárias 32 alterações para equivaler o tempo gasto em alterações CAD com o tempo gasto 

na modelagem e alterações BIM. Cabe ressaltar que as alterações foram realizadas apenas nos 

sistemas hidráulico sanitários de água fria e esgoto. Entretanto, na produção de projeto as built 

são necessárias adequações em todas as disciplinas do projeto. Quanto maior a complexidade 

do projeto e maior o número de disciplinas, maior será a probabilidade de acontecerem 

alterações durante a fase de execução, tornando mais vantajoso o uso de BIM em projetos as 

built para edificações mais complexas que em edificações mais simples.  

  

(4.2) 

(4.3) 
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CAPÍTULO 5 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso da plataforma BIM na produção de projeto hidrossanitário as built apresentou-se mais 

eficiente que o método CAD, uma vez que vários aspectos se mostraram mais vantajosos e 

outros possíveis somente com uso de um modelo BIM. Entre estes aspectos cabe ressaltar a 

possibilidade de verificação automática de interferências, a criação de um modelo consistente 

e integrado de todo o projeto, o menor tempo para produção de atualizações do projeto 

executivo e as várias vantagens de uso do modelo BIM as built em outras situações durante o 

ciclo de vida da edificação. 

Neste projeto houve uma redução no tempo gasto para realizar as alterações no projeto, apesar 

de ser necessária a modelagem. Como apresentado anteriormente, Goedert e Meadati (2008) 

mostraram que a utilização de modelagem tridimensional para atualização para produção do 

projeto as built consome mais tempo que simplesmente a atualização dos desenhos 

bidimensionais. Contudo, quando se compara o tempo de cada alteração entre as plataformas 

há uma redução significativa de tempo com a utilização de BIM.  

O modelo BIM passa a servir de repositório de informações da edificação, compondo todas as 

disciplinas e possuindo informações interdisciplinares, possibilitando o uso deste para análises 

de eficiência da edificação e podendo ser ferramenta de gestão da mesma. Além de informações 

geométricas, podem ser inseridas informações técnicas de montagem e manutenção de 

equipamentos, dados de fabricantes entre outras informações necessárias durante o ciclo de vida 

da edificação. 

Vários autores apresentam vantagens de utilização de BIM em todo o ciclo de vida da edificação 

e, apesar desta pesquisa abordar o uso a partir da produção do projeto as built, foi possível 

verificar que ainda que seja utilizado nessa fase do projeto, o BIM causa um impacto positivo 
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na edificação como um todo. Entretanto, não foi possível avaliar o impacto do BIM na produção 

do projeto as built caso o projeto já fosse produzido em BIM desde sua concepção. 

Além do impacto do BIM na produção do as built, o modelo BIM as built pode trazer vantagens 

durante o tempo de vida da edificação. Uma das características necessárias ao modelo BIM é a 

inexistência de ambiguidades ou inconsistência de informações, problemas estes que dificultam 

planejamentos precisos para intervenções físicas na edificação. Com o modelo BIM pode-se 

produzir com maior facilidade vistas e cortes do projeto, necessárias para garantir a qualidade 

e produtividade nas intervenções. Além disso, o modelo permite que o orçamento das alterações 

seja feito sem necessitar de medições e contagens manuais, evitando erros humanos e 

otimizando o processo. 

O modelo BIM as built pode ser utilizado para melhorar o gerenciamento e operação da 

edificação. Esse passa a ser um banco de dados gráficos e de especificações dos elementos 

utilizados na obra, possibilitando verificações do funcionamento da edificação. Estas 

informações podem ser utilizadas em reformas, ampliações, mudanças de uso dos ambientes, 

manutenção de equipamentos, entre outros usos durante a operação da edificação.  

Edificações institucionais ou públicas normalmente são concebidas de forma que seu ciclo de 

vida seja estendido e este possa ser útil aos usuários por um longo período de tempo. Nesse 

longo período de tempo são feitas reformas e podem ser feitas adequações para novos usos dos 

espaços da edificação, sendo necessário acessar os projetos e utilizá-los como base para planejar 

as alterações. A existência de um modelo integrado, e não de vários arquivos contextuais 

separados, facilita nesse processo, pois toda informação está condensada em um único arquivo. 

Além disso, tratando-se de uma edificação pública, um planejamento mais preciso de 

intervenções provoca precisão semelhante nos orçamentos, evitando superfaturamentos ou 

aditivos contratuais por falhas no projeto. Com melhores projetos evita-se ou elimina-se a 

necessidade de reparos e reduz-se custos de manutenção, uma vez que os sistemas passam a ser 

mais eficientes. 
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Outra sugestão pode ser feita ao CEGEF e aos órgãos semelhantes de outras instituições 

públicas, que é a mudança de regime de contratação de projetos, exigindo que os mesmos sejam 

concebidos na plataforma BIM. Assim as vantagens do uso de BIM podem ser utilizadas em 

todas as etapas de projeto e execução. Contudo, cabe ressaltar que ainda são necessárias 

pesquisas e desenvolvimento de manuais de orientação e definição de requisitos BIM para estes 

projetos e licitações. 

Como sugestão para trabalhos futuros podem ser feitos estudos comparando os benefícios 

identificados neste trabalho com os benefícios do BIM no projeto as built quando o projeto 

executivo foi concebido em BIM, uma vez que não será necessária a modelagem do projeto e 

muitos erros já deverão ter sido solucionados nas etapas anteriores.  

Podem ser feitos estudos do impacto do BIM quando usado para recebimento e aprovação de 

projetos em situações de licitação pública. Nesta situação podem ser encontradas falhas de 

projeto que serão corrigidas antes da aprovação do projeto, aumentando a qualidade do projeto 

para as licitações de execução desses projetos. Além disso o modelo poderia ser utilizado como 

fonte de informações para a execução, possibilitando melhores planejamentos e documentação 

executiva a ser usada na obra. 
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