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RESUMO 

Em fases iniciais de projeto o estudo de soluções alternativas com base no custo 

estimado de construção se caracteriza como um importante requisito, visto que 

uma solução construtiva, ou até o empreendimento como um todo, podem ser 

inviabilizados pelo seu custo de execução. Para auxiliar as estimativas de custo 

nestas fases, diversos métodos de orçamentação foram desenvolvidos, mas a 

efetividade apresentada por estes se mostra, em muitos casos, insatisfatória 

para a tomada de decisão. Em paralelo, o Building Information Modeling é 

apresentado como uma ferramenta capaz de levantar quantitativos a partir de 

modelos paramétricos de forma detalhada, possibilitando a realização de 

orçamentos de maneira precisa. Nesse âmbito várias pesquisas têm sido 

desenvolvidas com intuito de facilitar e agilizar o processo de levantamento de 

quantitativos e de orçamentação, percebe-se também que a qualidade do 

orçamento originado a partir de um modelo BIM é proporcional ao nível de 

desenvolvimento do modelo do qual ele é obtido. A criação de modelos BIM 

através de algoritmos permite um grande número de variações para análise de 

cenários em etapas iniciais do processo de projeto, como análises estéticas, de 

conforto ambiental e de aspectos financeiros. Esse trabalho tem como objetivo 

unir a geração de formas baseado em algoritmos para levantamento de 

quantitativos e posterior estimativa de custo associado a parâmetros de 

participação percentual por etapa de obra para embasar decisões em fases 

iniciais de projeto. Através dos estudos de caso foram desenvolvidos parâmetros 

de modelagem com foco na estimativa de custo, além da avaliação do método 

proposto. Como resultado, é proposto um artefato que possibilite a avalição do 

custo de soluções projetuais apresentando maior acurácia quando comparada 

aos métodos existentes atualmente. 

 
Palavras-chave: Estimativa de Custo. BIM. Programação Generativa 
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programing. 243 f. il. 2018. Master Dissertation – Escola Politécnica, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018 

 

 

ABSTRACT 

 

In early design stages the study of alternatives based on estimated cost of 

execution is characterized as an important requirement, since a constructive 

solution, or even the entire project, can be made unfeasible by its execution cost. 

In order to support cost estimates in these stages, several budgeting methods 

have been developed, but their effectiveness is often not satisfactory for decision 

making. In parallel, Building Information Modeling is presented as a tool capable 

of raising quantitative from parametric models in a detailed way, making possible 

to budget accurately. In this context, several researches have been developed 

with the purpose of facilitating the process of quantitative survey and budgeting 

process, it is also perceived that the budget originated from a BIM model has its 

quality in line to the level of model development from which it is obtained. The 

creation of models through algorithms allows a large number of analysis of 

variables and simulation of scenarios in the initial stages of the design process, 

such as aesthetic analyzes, environmental comfort and financial aspects. This 

work aims to combine the generation of forms based on algorithms for 

quantitative surveys and later cost estimation with cost-per-stage indicators to 

support project decisions in the initial phases. Through the case studies, 

modeling parameters for cost estimation were developed, in addition the 

proposed method were evaluated. As a result, it is proposed a method that allows 

the design cost solution evaluation presenting greater accuracy when compared 

to the existing methods. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os edifícios são estruturas complexas resultantes de um longo processo de 

projeto, planejamento e construção, sendo caracterizados também por um alto 

valor final e uma vida útil longa. 

Durante o processo de desenvolvimento do projeto de empreendimentos da 

construção civil são notadas características bastante específicas. Dentre estas, 

pode-se citar o curto espaço de tempo de desenvolvimento de projeto, 

prejudicando o estudo de decisões, o pouco uso de soluções padronizadas, a 

baixa eficiência produtiva e a larga utilização de mão de obra com baixa 

qualificação.  

No ciclo de vida dos edifícios o aspecto custo surge muito antes da equipe 

técnica dispor de todos os elementos necessários para realizar a correta 

orçamentação da obra (MATTOS, 2016). No início do processo, a estimativa é 

uma aproximação, sendo uma maneira indireta de se orçar a obra. Essa 

aproximação proporciona o conhecimento dos custos do projeto com rapidez, de 

modo a atender as necessidades dos investidores (LIMA et al., 2016), auxiliando 

na escolha de alternativas de projeto, configurando uma importante ferramenta 

para tomadas de decisão em fases iniciais (CHOI; KIM; KIM, 2015). 

No orçamento, ao contrário da estimativa, o que se faz é um cálculo 

determinístico, através de medidas diretas do produto final para definição do 

provável custo de construção (MATTOS, 2016). O método utilizado para 

obtenção deste custo está relacionado com o estágio de detalhamento do projeto 

(SANTOS; ANTUNES; BALBINOT, 2014). 

A estimativa do custo para execução em fases iniciais pode ser alcançada, 

através da parametrização detalhada dos serviços, em que o valor estimado é 

alcançado pela multiplicação da área do empreendimento pelo valor do m2 da 

construção ou através de indicadores geométricos (LIMA, 2013). Losso (1995) 

ainda aponta como métodos de estimativa de custo a estimativa por volume, por 

participação percentual das etapas de construção, por unidade construída e por 

quantidades proximas. Gonçalves (2011) afirma que esses métodos utilizam 
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dados de empreendimentos executados anteriormente, tratados 

estatisticamente para obtenção de valores de referências.  

Entretanto, uma definição de custo através de métodos de orçamentação, 

por mais consistente que este seja, não traz garantia de sucesso se não houver 

um acompanhamento passo a passo do processo de projeto. Desse modo, fica 

evidente que o estudo de custo deve acompanhar o desenvolvimento do 

processo de projeto desde suas fases iniciais até sua conclusão, fornecendo 

apoio a tomada de decisão quanto ao produto, a construtibilidade e a análise de 

valor (GONÇALVES, 2011). 

Lima (2013) afirma que é durante o processo de projeto que ocorre o 

comprometimento de até 90% do custo de construção do edifício. A referida 

autora ainda afirma que na fase de concepção do produto são tomadas as 

principais ações para que o custo estimado seja obedecido, garantindo-se a 

qualidade do produto e a eficiência do processo produtivo.  

Durante as etapas de projeto o pensamento do profissional está focado no 

reconhecimento e reestruturação de problemas e manipulação de ferramentas 

para solução de problemas (FLORIO, 2007), dentre eles o custo final da 

edificação. Segundo Fabricio (2002), a eficiência do suporte de custo é 

alcançada através do processo de projeto baseado no conceito de projeto 

simultâneo. Para que a qualidade do projeto seja atingida, é necessário que o 

projetista se apoie em um método que permita a avaliação dos impactos que as 

alternativas de solução de projeto causam no custo do empreendimento.  

Desde o primeiro estudo de viabilidade econômica do empreendimento, o 

projeto está vinculado ao custo de construção (MORAES; PICCHI; GRANJA, 

2016). A fase conceitual é o momento onde as mais importantes decisões, que 

irão delinear o empreendimento, são tomadas (HARDING; SHEPHERD, 2016), 

sendo também a fase em que menos se sabe sobre as limitações de projeto. 

Kern (2005) afirma que é justamente na etapa de concepção de um 

empreendimento que se tem uma maior influência na redução do custo total, a 

um menor custo de investimento, além de afirmar que essa flexibilidade de 

modificações diminui com a evolução do projeto (Figura 1). 
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Figura 1 - Nível de influência no custo da construção civil. 

 

Fonte: KERN (2005) baseado em VENEGAS et al. (1998). 

 
Segundo Gonçalves (2011) durante a etapa de concepção é importante que 

o projetista se apoie em um método consistente que avalie o impacto das 

alternativas de projeto no custo do empreendimento, dentro das variáveis que 

ele pode realmente atuar, do que em regras ou índices geométricos a serem 

perseguidos. 

 

O custo final será garantido através da gestão do desenvolvimento 

do projeto de modo a validar as especificações e características do 

edifício previstas. Se durante o processo de desenvolvimento do 

projeto tais considerações não fizerem mais sentido, ou se sofrerem 

mudanças durante esse processo, novas decisões poderão ser 

tomadas sempre embasadas por estimativas de custo bem 

fundamentadas (GONÇALVES, 2011, p. 38). 

 

Para esses tipos de avaliação a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) por meio da NBR 12.721 (ABNT, 2006) estabele o Custo Unitário Básico 

(CUB) que utiliza a multiplicação do custo por metro quadrado pela área 

equivalente do empreendimento para determinação do preço de construção. 

Outra metodologia passível de aplicação para controle de custos é o Custo 

Unitário Geométrico (CUG). Esse método, desenvolvido em 2013, usa a relação 
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entre proporções geométricas do edifício para determinação do custo da obra 

(LIMA et al., 2016). Essas proporções são obtidas através de indicadores 

geométricos, que são relações entre variáveis com função de facilitar cálculos e 

sevir de parâmetros de comparação (LOSSO, 1995). Essas relações são os 

fatores geométricos essenciais para a tipificação dos edifícios e determinante no 

custo da solução do arranjo físico de uma edificação (MARTINS, 1999). Os 

fatores geométricos e as relações das variáveis têm sido apontados e estudados 

por autores como Losso (1995), Mascaró (2003) e Lima et al. (2016). 

Os autores Ávila, Librelotto e Lopes (2003) apontam que em fases de 

anteprojeto, no momento da estimativa, o erro na avaliação do custo pode girar 

em torno de 15% a 20%, o que introduz um risco muito grande no processo. Lima 

et al. (2016) apresenta um estudo comparativo entre as estimativas de preço 

obtidas pelo CUB e pelo CUG e o orçamento final de dez edificações no estado 

de Goiás. Os resultados alcançados mostram que a estimativa de custo com o 

CUB tem uma variação de 31% a 45% contra 9% a 23% do CUG na comparação 

com o orçamento final (LIMA et al. 2016). 

Apesar da existência de metodologias que possibilitam a avaliação do custo 

em estágios iniciais do processo de projeto, as estimativas ficam limitadas as 

tipologias estudadas para geração dos indicadores e pelas soluções técnico-

construtivas por elas adotadas. Em projetos tipologicamente diferentes ou que 

adotem soluções técnicas distintas, essa estimativa pode alcançar variações 

maiores do que as apresentadas por LIMA et al. (2016). Esse fato prejudica o 

estudo de soluções projetuais devido a falta de acurácia da metodologia usada. 

Por outro lado, o Building Information Modeling é apresentado como uma 

tecnologia que devido ao levantamento automático de quantitativos, permite 

através do cruzamento de dados com tabelas de composições e custo, estimar 

o custo direto de projeto de forma mais concisa, permitindo a análise crítica de 

dados de projeto (SELETSKY1, 2006 apud FLORIO, 2007). 

Uma das principais contribuições para o processo de projeto com o BIM vem 

com a incorporação, ainda na etapa conceitual, das avaliações das soluções de 

                                                 
 
1 SELETSKY, P. “Questioning the Role of BIM in Architectural education: A Counter-Viewpoint”. 
AECbytes  Viewpoint #27, August 31, 2006. 



 

 

25

projeto (ANDRADE; RUSCHEL; 2011). Eastman et al. (2011) afirma que apesar 

das ferramentas BIM para levantamento de quantitativos terem sido 

desenvolvidas, o acompanhamento do custo ao longo do desenvolvimento do 

projeto ainda se torna uma atividade complicada e trabalhosa, exigindo 

atualizações manuais de informações para cada modificação e estudo de 

soluções desenvolvidas nas ferramentas BIM 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

Um bom sistema de controle de projeto deve integrar o controle de custos, 

simplificando e, até automatizando, os processos de coleta de dados, 

apresentando funções de análises e sendo aplicável a vários tipos de obra 

(WANG et al., 2014). O BIM beneficia o setor da Arquitetura, Engenheira e 

Construção, melhorando a eficácia nos processos de projeto, auxiliando o 

desenvolvimento de edificios com melhor desempenho ao levar em conta vários 

atributos, incluindo o custo ao longo do ciclo de vida e até impactos ambientais 

durante o desenvolvimento do projeto (CHEUNG et al., 2012).  

De acordo com Morais (2016), o modelo BIM pode apoiar a tomada de 

decisão ainda nas fases iniciais, mesmo que seja através de um custo relativo 

aproximado, facilitando o processo de análise das alternativas de projeto. 

Plebankiewicz, Zima e Skibniewski (2015) apontam que recentemente, uma 

série de programas baseados no BIM foram desenvolvidos com o objetivo de 

melhorar a eficiência dos orçamentos, no entanto a conexão entre os softwares 

de projeto e orçamento dificulta a aplicação e operacionalização dos sistemas. 

Os programas identificados por esses autores são o Vico Estimator, Tokmo 

Production System, Innovaya Visual Estimating, Success Design Exchange, 

Timberline Extended e Winest Design Estimation Pro. 

Hartmann et al. (2012), Monteiro e Martins (2013), Choi, Kim e Kim (2015) e 

Plebankiewicz, Zima e Skibniewski (2015) buscaram em suas pesquisas 

desenvolver aplicativos e descrever métodos para extração de quantitativos com 

base em modelos BIM visando a estimativa de custo. Entretanto, os resultados 

alcançados por eles tinham uma qualidade proporcional ao LOD (Level of 

Development) do modelo, ou seja, a acurácia da estimativa de custo apresentada 
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é proporcional ao nível de desenvolvimento do modelo, necessitando de um 

modelo mais completo para um orçamento mais detalhado. 

Outro ponto observado nos trabalhos apresentados por esses autores é o 

fato da criação do modelo da construção ser manual, exigindo que para cada 

alternativa de projeto estudado o modelo fosse modificado manualmente. Diante 

desse cenário, apesar da possibilidade de levantamento de quantitativos que o 

BIM proporciona, o esforço e o tempo para modelagem dificulta a criação de 

modelos e comparação de cenários. 

Por outro lado, estudos recentes têm buscado utilizar a geração de modelos 

através de programação generativa, que pode ser aplicada a diferentes tipos de 

projetos, desde estudos de massa, orientação, estudo de fachadas, conforto 

térmico insolação, análise do ciclo de vida, projetos estruturais, análise 

energética e de custo (MACHAIRAS; TSANGRASSOULIS; AXARLI, 2014). 

Estes modelos com uso de programação generativa permitem que ideias 

complexas possam ser rapidamente exploradas em taxas muito maiores que as 

técnicas tradicionais de croquis a mão, maquetes e CAD (HARDING; 

SHEPHERD, 2016). 

Os trabalhos de Machairas, Tsangrassoulis e Axarli (2014), Miranda e Silva 

(2015), Lima, Kos e Montenegro (2016), Fonseca et al. (2017) e Harding e 

Shepherd (2016) estudaram o uso de modelagem por algoritmos generativos no 

processo de projeto e como uma ferramenta de projetação. Os trabalhos dos 

referidos autores tiveram enfoque na otimização de características estéticas, de 

conforto ambiental, de simulação de planejamento urbano e de sistemas 

estruturais, gerando uma série de soluções para auxilio a tomada de decisão. 

Entretanto, estudos realizados por, como os de Kolarevic (2003), Shocek et 

al. (2005) e Miranda e Silva (2015), apontam que a geração de formas e modelos 

da construção através de algoritmos apresentam uma limitação no processo, não 

sendo possível, hoje, uma modelagem completa do edifício. Assim, a realização 

de estimativas de custo através de algoritmos deve vir acompanhada de métodos 

que complementem o valor obtido para o projeto. 

Desse modo, o uso de algoritmos generativos pode possibilitar a modelagem 

do processo de criação de modelos geométricos, permitindo um estudo mais 
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aprofundado, diversificado e de melhor qualidade dos cenários solução. Porém, 

o uso dessa tecnologia para geração de modelos, focando no levantamento de 

quantitativos e na orçamentação, ainda está pouco desenvolvida, o que aponta 

também a necessidade de complementação do custo com orçamentação 

paramétrica. 

 

1.2 Questão de Pesquisa 

A questão principal dessa pesquisa é: 

a) Como modelar e simular soluções projetuais com uso do Building 

Information Modeling visando melhorar a acurácia do orçamento estimado 

e apoiando a tomada de decisão em fases iniciais de projeto? 

 

Como questões específicas têm-se: 

a) Como gerar diferentes alternativas de projeto para avaliação de custo a 

partir de programação generativa? 

b) Como gerar informações adicionais de custo para obtenção da estimativa 

de custos com baixo nível de desenvolvimento do modelo? 

c) Como avaliar a efetividade e utilidade da modelagem e simulação de 

soluções projetuais para apoio a tomada de decisão? 

 
1.3 Objetivos de Pesquisa 

O objetivo principal desta pesquisa é: 

a) Desenvolver um método para determinação de estimativas de custo a 

partir de programação generativa associada ao BIM em fases iniciais de 

projeto 

 

Como objetivos específicos têm-se: 

a) Definir estrutura lógica para geração de diferentes alternativas de projeto 

com base no custo a partir de programação generativa 

b) Definir parâmetros que possibilitem gerar informações adicionais de custo 

em fases iniciais de projeto 
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c) Avaliar a efetividade e utilidade da modelagem e simulação de soluções 

projetuais para apoio a tomada de decisão. 

 
1.4 Delimitação do Trabalho 

Serão utilizados projetos e orçamentos de obras residenciais cedidos por 

escritórios de arquitetura ou engenharia. Como ferramentas de suporte ao 

desenvolvimento do trabalho serão utilizados softwares de modelagem através 

de algoritmos, modelagem BIM e planilhas de cálculo, todos com licença 

estudantil gratuita ou em versão de demonstração. 

 
1.5 Estrutura do Trabalho 

Esta pesquisa de mestrado está estruturada em seis capítulos, que permitem 

explorar conteúdos específicos e necessários para entendimento e 

desenvolvimento do trabalho.  

A introdução, capítulo 1, apresenta os temas que serão discutidos neste 

trabalho, explicitando suas conexões, além de enquadrá-lo na área de 

conhecimento do projeto de mestrado em Engenharia Civil da UFBA. Nessa 

seção também é evidenciada a lacuna do conhecimento que se pretende suprir. 

No Capítulo 2 é realizado uma descrição sobre o Building Information 

Modeling através de uma ampla revisão bibliográfica, abordando principais 

conceitos e o estado da arte da tecnologia e sua aplicação no levantamento de 

quantitativos e estimativas de custo. Está seção também contempla a 

modelagem a partir de algoritmos e sua relação com o BIM. 

No Capítulo 3 são descritos os principais conceitos acerca do levantamento 

de quantitativos e orçamentação, explicando os métodos utilizados atualmente 

para se estimar os custos de uma construção. 

O Capitulo 4 corresponde a uma descrição minuciosa sobre a metodologia 

que é utilizada no desenvolvimento da pesquisa. 

No Capítulo 5 são apresentados e descritos os estudos realizados para o 

desenvolvimento e verificação do método proposto, em conjunto com os 

resultados obtidos com cada estudo. 
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No Capítulo 6, última seção desse trabalho, são apresentadas as 

conclusões, assim como avaliadas as potencialidades do método de estimativa 

de custo proposto. 

 



 30

2 BIM NA ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

Este capítulo apresenta a conceitualização do BIM, permitindo o 

entendimento do seu papel no setor da Arquitetura, Engenharia e Construção 

(AEC). Será também apresentado o estado da arte dessa tecnologia e os 

principais trabalhos desenvolvidos na área de levantamento de quantitativos e 

estimativa de custo. A modelagem generativa através de algoritmos também é 

apresentada como método auxiliar de projeto, dando suporte a modelagem da 

informação da construção. 

 

2.1 Conceitos iniciais 

Ao longo da história da Arquitetura, a representação essencial dos 

edifícios tem sido feita através de desenhos. A leitura de muitos livros 

mostra como os desenhos e os croquis são parte integrante do 

pensamento e do trabalho criativo do Arquiteto. [...] A substituição de 

desenhos por uma nova base de representação para o projeto, 

comunicação e construção dos edifícios é uma mudança 

revolucionária e que marca época, tanto na Arquitetura como na 

Indústria da Construção em geral. Estas mudanças alteram 

ferramentas, os meios de comunicação e os processos de trabalho 

(EASTMAN, 2006 2apud MANZIONE, 2013, p. 35). 

 

O conceito do Building Information Modeling (BIM) foi construído em 1970 

por Charles Eastman, ao definí-lo como uma representação digital da 

construção, que tem como intuito facilitar o intercâmbio da informação em 

formato digital (COMISKEY; TZORTZOPOULOS; WINNINGTON, 2014). 

Princípios como coordenação, colaboração e interoperabilidade são a base para 

o BIM (ANDRADE; RUSCHEL, 2011). 

Devido a tripla leitura que a sigla BIM poder ter, Building Information 

Modeling, Building Information Model ou Building Information Management se 

faz necessário que as terminologias sejam discutidas. Segundo Manzione 

                                                 
 
2 EASTMAN, C. Report on integrated practice. American Institute of Architects, 2006, 16 p. 
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(2013), o Building Information Modeling é o processo que permite a modelagem 

e gestão das informações, enquanto o Building Information Model é o conjunto 

de modelos digitais (base de dados), que constituem as informações necessárias 

à gestão do ciclo de vida do empreendimento. O Building Information 

Management é a combinação entre a modelagem da informação com as 

características do Facilites Management, para assegurar que um ambiente 

construído desempenhe as funções para as quais foi projetado e construído, a 

partir do modelo digital. 

No Brasil, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) adotou a 

tradução para o Building Information Modeling como Modelagem da Informação 

da Construção (CHECCUCCI, 2014). Entretanto, um conjunto de termos, em 

âmbito nacional e internacional, que fazem referência ao BIM podem ser 

encontrados. Checcucci (2014) listou alguns desses termos, em que em âmbito 

nacional podem ser citados: “Modelagem de Informação da Construção”, 

“Modelo de Informações do Edifício”, “Edifício Virtual”, “Modelo Integrado da 

Edificação”, além de outros. Em âmbito internacional podem ser encontrados: 

“Building Information Model”, “Building Information Modeling”, “Building 

Information Modelling”, “Integrated Building Model”, “Virtual Building”, entre 

outros. 

Independente da nomenclatura utilizada, a Modelagem da Informação da 

Construção pode ser melhor compreendida e estudada se for observada em 

diferentes níveis a partir da sua relação com os processos da indústria da 

construção (SCHEER; AYRES, 2009). Para National Institute of Building 

Sciences - NIBS (2008), o BIM pode ser entendido como um produto, um 

processo e uma ferramenta. Como produto, o BIM refere-se ao modelo de 

informação da construção criado durante o processo. Como processo, o BIM é 

entendido pelo conjunto de atividades necessárias, desenvolvidas durante o 

ciclo de vida do empreendimento. Como ferramenta, o BIM é entendido como os 

softwares que permitem a criação e interpretação do modelo de edificação. 

Para Scheer e Ayres (2009), o BIM pode ser divido em quatro diferentes 

níveis de modelagem: A supermodelagem, que se ocupa dos processos 

envolvidos na produção; a metamodelagem, que produz padrões para a troca de 
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informações; a modelagem, em que é produzido o modelo de um determinado 

edifício; e a micromodelagem, que é a criação de objetos que passarão a 

constituir os modelos de edifícios. 

Succar (2009), por sua vez, divide o BIM em três campos distintos de 

atividades: (a) Tecnologia, (b) Processo e (c) Política, que podem ser entendidos 

como um conjunto inter-relacionado para o gerenciamento do fluxo de 

informação digital na AEC (Figura 2).  

 

Figura 2 - Conjunto inter-relacionado para gerenciamento de informação 

 

Fonte: SUCCAR (2009) 

 

De acordo com Succar (2009), como tecnologia, o BIM envolve o 

desenvolvimento de ferramentas que permitam o aumento da eficiência, 

produtividade e rentabilidade dos setores da AEC. Como processo, envolve a 

relação entre projetistas, construtores, fornecedores, usuários, mantenedores e 

operadores de edifícios. Como política, envolve o desenvolvimento de boas 

práticas, focando em diretrizes, pesquisas, alocações de benefícios e 

minimização de conflitos entre os participantes dos processos (Succar, 2009). 

A variedade de formas na compreensão do paradigma BIM e a abrangência 

com que o tema é tratado são indicadores da grande complexidade que envolve 

esse tipo de modelagem (CHECCUCCI, 2013). Desse modo, pode-se afirmar 

que a criação do modelo da informação da construção não acarreta só a criação 

de um modelo computacional tridimensional, mas também a implementação de 

uma nova maneira de pensar (HARDIN, 2009). Isto exige a colaboração entre 



 

 

33

fabricantes e os projetistas nas fases iniciais do projeto, possibilitando a 

realização de análises e simulações no edifício virtual, além de aproximar o 

projeto da execução (EASTMAN et al., 20083 apud CHECCUCCI, 2013), ou seja, 

estando presente e modificando o processo de projeto em todo o ciclo de vida 

da edificação. 

Eastman et al. (2011) cita características do processo de projeto que sofrem 

melhorias devido a essa tecnologia. Dentre elas, as melhorias no desempenho 

e na qualidade da edificação, melhorias na colaboração entre profissionais, 

melhores e mais rápidas visualizações do projeto, correções automáticas nas 

representações de projeto quando mudanças são aplicadas aos modelos da 

construção, geração exatas e consistentes de desenhos, extração de 

quantitativos para estimativas de custo durante a fase de projetação, entre 

outros. 

Kymmell (2008), por outro lado, cita características da construção da 

edificação que podem sofrer melhorias devido ao paradigma BIM. O referido 

autor relata a melhoria na comunicação entre membros da equipe, antecipação 

de problemas, aumento de segurança na obra, redução de custos, redução do 

tempo de construção, melhoria no planejamento da obra, melhoria na confecção 

e no acompanhamento da obra, entre outros. 

Além disso, Hardin (2009) afirma que o BIM não está mais só presente nas 

discussões entre arquitetos e engenheiros, mas também entre contratantes, 

mantenedores e profissionais da área de projetos sustentáveis. Isso mostra a 

implementação de um novo pensamento do projeto, construção e manutenção. 

Durante o estudo e discussão do BIM é possível identificar um grupo de 

termos essenciais ao entendimento deste paradigma que são importantes para 

esta pesquisa, dentre eles: modelagem paramétrica, nível de desenvolvimento, 

ciclo de vida da edificação, estimativas de custo, simulação e programação 

generativa. Esses termos e o seu significato no contexto BIM serão discutidos 

no desenvolvimento desse capítulo. 

                                                 
 
3 EASTMAN, C. TEICHOLZ, P., SACKS, R., LISTON, K. Managing BIM technology in the Building 
industry. AECbytes. Fev. 2008.  
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2.2 Modelagem Paramétrica 

O BIM é baseado na modelagem paramétrica, que ao contrário da 

modelagem CAD tradicional, cujas entidades não são associadas, permite o 

teste de diferentes configurações sem recomeçar do inicio, através da alteração 

rápida de parâmetros para obtenção de resultados para comparação (FLORIO, 

2009). O modelo paramétrico é uma representação computacional de um objeto 

construído com entidades, geralmente geométricas, que têm atributos fixos e 

outros que podem ser variáveis (HERNADEZ, 2006), conforme mostra a Figura 

3. 

Figura 3 - Modelo paramétrico 

 

Fonte: EASTMAN et al. (2011) 

 
As regras paramétricas para objetos modificam automaticamente 

geometrias associadas quando inseridas em um modelo ou quando 

modificações são feitas a um objeto associado (EASTMAN et al., 2011). O uso 

de parâmetros para definir a geometria de elementos construtivos tem provado 

ser cada vez mais eficaz no processo de projeto, configurando a modelagem 

paramétrica como uma poderosa ferramenta digital na exploração de diferentes 

possibilidades de configurações geométrica em projetos de Arquitetura, 

Engenharia e Construção (FLORIO, 2009).  
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Desse modo é possível afirmar que o uso de modelos paramétricos durante 

as diferentes fases do desenvolvimento de um projeto representa uma melhoria 

no controle e gerenciamento de informações no processo projetual e ao longo 

do ciclo de vida do empreendimento. 

 

2.3 Nível de Desenvolvimento 

O Nível de Desenvolvimento, em inglês Level of Development (LOD), é uma 

referência que permite os profissionais da AEC especificar e articular com 

facilidade o conteúdo e confiabilidade de um modelo da informação da 

construção (REINHARDT et al., 2015). O nível de desenvolvimento pode ser 

entendido como o nível de pensamento que foi posto no elemento (WOOD; 

PANUWATWANICH; DOH, 2014), expressando a maturidade e a quantidade de 

informação agregada ao modelo. 

O American Institute of Architecture (AIA) define cinco níveis de LOD, 

conforme descrito a seguir e representado pela Figura 4. 

a) LOD 100: visão geral da volumetria do edifício, indicativo de áreas, 

altura, volume, locação e localização; 

b) LOD 200: sistemas gerais, elementos com quantidade aproximada, 

tamanho, forma, locação e orientação. Informações não geométricas 

podem ser anexadas ao elemento; 

c) LOD 300: especificações dos elementos e suas quantidades, 

tamanho, forma, locação e orientação. Informações não geométricas 

podem ser anexadas ao elemento; 

d) LOD 400: especificações exatas dos elementos e suas quantidades, 

tamanho, forma, locação, orientação, com especificações de 

fabricação, montagem e detalhes. As informações não geométricas 

devem ser anexadas ao elemento; 

e) LOD 500: condições reais das especificações dos elementos e suas 

quantidades, tamanho, forma, locação e orientação, após a 

construção. As informações não geométricas devem ser anexadas ao 

elemento. 
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Figura 4 - Níveis de desenvolvimento de um modelo 

 
 

Fonte: WOOD; PANUWATWANICH; DOH (2014) 

 
Com base nisso, é possível fazer uma relação direta entre o nível de 

desenvolvimento do modelo com a fase do ciclo de vida da edificação, ou seja, 

quanto maior o LOD mais avançado o desenvolvimento do empreendimento se 

encontra. 

 

2.4 BIM no Ciclo de Vida da Edificação 

Manzione (2013) afirma que o modelo BIM é um modelo de informação sobre 

um edifício ou sobre o projeto de um edifício que compreende informação 

completa e suficiente para dar suporte aos processos do ciclo de vida do edifício. 

Segundo o National Building Information Modeling Standart - NBIMS (2007)4  

apud Teles (2016), o BIM proporciona melhor planejamento, concepção de 

projeto, construção, operação e manutenção ao utilizar um modelo com as 

informações apropriadas, coletadas e armazenadas em um formato de dados 

utilizável por todos os profissionais durante o ciclo de vida do empreendimento. 

                                                 
 
4 ______. National Building Information Modeling Standard. Part 1: Overview, principles and 
methodologies. Washington, 2007. V. 1. 183p. Disponível em: 
<https://www.wbdg.org/pdfs/NBIMSv1_p1.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2012. 
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Eastman et al. (2011) listou os benefícios do BIM por fase do ciclo de vida 

da edificação: 

a) Concepção de Projeto: melhoria nos estudos preliminares de 

conceitos e no estudo de viabilidade; 

b) Projeto: visualização mais precisa em fases iniciais de projeto, 

facilidade de colaboração e trabalho multidisciplinar, facilidade na 

verificação de características do projeto, checagem de 

incompatibilidades e interferências entre elementos da construção e 

melhoria de análises energéticas e de sustentabilidade; 

c) Execução: sincronização do planejamento da obra com os objetos do 

modelo, rapidez na revisão do projeto, possibilidade de uso do modelo 

de projeto como base para pré-fabricação, entre outros; 

d) Operação: melhor gerenciamento da operação dos sistemas e ativos 

do edifício. 

Além das vantagens apontadas pelo BIM para cada etapa do 

desenvolvimento de um empreendimento, se faz necessário entender como é a 

relação entre estas etapas. Checcucci, Pereira e Amorim (2011) propuseram um 

diagrama (Figura 05) para exemplificar a relação do Modelo BIM com os 

programas disponíveis no mercado e com as fases do ciclo de vida de uma 

edificação através da colaboração e da interoperabilidade5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
5 Interoperabilidade: É a habilidade que dois ou mais sistemas ou componentes possuem de 
trocar informações e utilizar as informações que foram trocadas. 
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Figura 5 – Diagrama Modelo BIM x Ciclo de vida da edificação 

 

Fonte: Checcucci, Pereira e Amorim (2011) 

 
Com base na Figura 5 é possível perceber que a informação deve estar 

disponível a qualquer agente envolvido no processo, desde as primeiras fases 

de desenvolvimento do empreendimento até a requalificação ou demolição do 

mesmo. Esse gerencimento da informação é possível através do Industry 

Foundation Classes (IFC), que é um modelo de dados, em formato não 

proprietário (MANZIONE, 2013), que torna possível conter dados e trocar 

informações entre diversos aplicativos BIM. 

Além da troca de informação, a colaboração entre os agentes das diversas 

etapas, através de metodologias de trabalho bem definidas é essencial para o 

gerenciamento da informação. Dessa forma, Teles (2016) afirma que, quando 

implementado de maneira apropriada, o BIM permite que as etapas que 

constituem o ciclo de vida da edificação sejam integradas, possibilitando a 

execução de uma construção com custo e prazo reduzidos (TELES, 2016). 

 
2.5 BIM aplicado as estimativas de custo 

O projeto baseado em BIM facilita a extração inteligente de informações dos 

produtos da construção, sendo esta uma caracteristica importante para o 

processo de estimativa de custo (MA; LIU, 2014). Além disso, as ferramentas 

BIM permitem aos projetistas avaliar funcionalidade, economia e desempenho 
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dos edifícios concomitantemente ao desenvolvimento do projeto (CHEUNG et 

al., 2012). 

Wu et al. (2014) afirma que a capacidade das plataformas BIM de realizar 

levantamentos automáticos de itens, áreas e volumes de elementos da 

construção não produz uma estimativa de custo, ao caracterizar a estimativa 

como um processo mais amplo do que medições automáticas. 

Atualmente é possível encontrar uma série de ferramentas especializadas 

na estimativa de custo, como o DesignEst e o Vico. Entretanto, essas 

ferramentas têm sofrido críticas por terem interoperabilidade somente com seus 

próprios produtos, ao invés de softwares de outros fornecedores (CHEUNG et 

al., 2014). Esse fato aponta para necessidade de estudos que preencham esta 

lacuna e uma dessas tentativas é o desenvolvimento de estudos baseados na 

extração semiautomáticas ou automática de informações de modelos BIM, 

através do uso de conhecimentos baseados na semântica web ou ontologia6 

para representar conceitos, relações e regras (MA; LIU, 2014). 

Lee, Kim e Yu (2014) desenvolveram um trabalho focado na utilização de 

ontologia para a procura automática de itens visando a orçamentação. No 

estudo, as informações que contemplam caraterísticas importantes para a 

estimativa de custo são extraídas do modelo BIM, após a fase de projetação no 

formato IFCXML, sofrendo processamento para aquisição das características de 

cada domínio (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
6 Ontologia: Modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio 
assim como o relacionamento entre eles, sendo usado para realizar inferências sobre os objetos 
do domínio. 
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Figura 6 - Fluxograma de extração e processamento de dados 

 
Fonte: LEE, KIM e YU (2014) 

 
Os critérios utilizados para determinar o domínio do serviço são: (a) o nome, 

(b) o tipo de revestimento, (c) o local de uso, (d) os elementos de construção, (e) 

a espessura e base de aplicação (LEE, KIM; YU, 2014). De acordo com os 

referidos autores, esses dados são cruzados com os preços unitários para 

determinar o valor final do serviço. Os referidos autores limitaram o estudo ao 

sistema construtivo de revestimento, no entanto o método permite o 

levantamento de outros itens da construção através da adaptação da ontologia 

e semântica web utilizadas. 

De maneira similar, Aram, Eastman e Sacks (2014) desenvolveram um 

Sistema baseado no conhecimento (Knowledge – Based System) para permitir 

a extração de quantitativos e estimativas de custo de estruturas pré-moldadas 

de concreto. O sistema conta com quatro camadas de processamento (Figura 

7), sendo a primeira a camada domínio (Domain Layer), que consiste em uma 

base de conhecimento onde as relações ontológicas são definidas. A segunda é 

a camada de raciocínio (Reasoning Layer) onde são programadas as regras de 

verificação e a terceira é a camada tarefa (task layer), onde ocorre a entrada das 

informações do modelo BIM para verificação. A última camada é a camada de 

interface (interface layer), que permite a interação do usuário com o software. 

 
 
 



 

 

41

Figura 7 - Camadas de processamento para estimativa de custo 

 
Fonte: Adaptado de ARAM, EASTMAN; SACKS (2014). 

 
De acordo Aram, Eastman e Sacks (2014), o desenvolvimento do método 

exigiu um estudo aprofundado dos diferentes métodos de orçamentação dessas 

estruturas, além da decomposição dos elementos de concreto pré-moldado em 

seus componentes funcionais. O método apresentado também considera os 

custos com transporte para a estimativa final. De acordo com os referidos 

autores, só foi possível desenvolver o trabalho graças ao apoio de companhias 

de concreto pré-moldado que disponibilizaram padrões, manuais de práticas e 

históricos de custos de projetos anteriores. 

Por outro lado, tem-se tentado desenvolver metodologias e aplicativos para 

se trabalhar com os softwares existentes no mercado. Ferreira (2015) 

desenvolveu uma metodologia BIM com foco nos trabalhos relacionados a 
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medição e orçamentação de projetos, analisando os processos e as informações 

necessárias para proporcionar um melhor desempenho na obtenção de 

resultado. Cheung et al. (2012) desenvolveu uma ferramenta intuitiva para 

estimativa de custos em fases iniciais, implementada como um plugin do Google 

SketchUp. Essa ferramenta apresenta a capacidade de determinar o custo com 

base nas medidas obtidas diretamente do modelo geométrico de superfície, 

facilitanto a visualização da variação do custo a partir de mudanças de projeto. 

Franco, Mahdi e Abaza (2015) discutem que apesar do esforço empregado 

por pesquisadores no desenvolvimento e uso do BIM como ferramenta para 

estimativas, a principal aplicação desta é como um meio de colaboração e 

coordenação. Estes mesmos autores ainda afirmam que isso ocorre devido aos 

custos necessários para a criação de um modelo de informação da construção.  

Assim, é possível inferir que apesar dos estudos ja realizados sobre 

aplicação do BIM em orçamento de construção, mais estudos precisam ser 

realizados para uma melhor aplicação do mesmo ao processo de estimativa de 

custo de edificações. 

 

2.6 BIM para simulações e análises 

Terzidis (2006) classifica os problemas de projeto como: passíveis de 

solução (problem-solving), referindo-se ao conceito tradicional de encontrar um 

caminho entre os pontos A e B, ou de abordagem (problem-adressing). Na 

concepção de uma edificação, problemas como a forma inicial ou estética não 

possuem uma solução única, no entanto estratégias de trabalho distintas podem 

ajudar a atingir resultados, mais ou menos satisfatórios.  

Na concepção de uma edificação, o projetista deve manualmente explorar 

os espaços mudando as suas variáveis, tomando como base a sua experiência, 

além das regras padronizadas como alavancadores da performance do edifício 

(WANG et al. 2005). Esse processo é ineficaz e lento, o que limita o estudo a 

algumas poucas tentativas, deixando de lado assim muitas soluções 

promissoras (ASL et al., 2015). 

Com a utilização de ferramentas computacionais que utilizam objetos virtuais 

modelados paramétricamente, o projetista pode explorar diferentes alternativas 
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de soluções de projeto de modo rápido e seguro (ANDRADE; RUSCHEL; 2011). 

Segundo Eastman et al. (2011), o BIM permite a entrada de diferentes tipos de 

informações para diferentes tipos de análise em ciclos curtos e rápidos. O 

referido autor afirma que isso é possível devido a: 

 

a) Possibilidade de especificação de atributos e relações dos elementos 

BIM para as análises; 

b) Compilação do modelo de dados analíticos que contenha abstrações 

apropriadas de geometria da construção, funcionando como uma 

representação válida e precisa do edifício e sendo diferente para cada 

tipo de análise; e 

c) Um formato de troca mutuamente suportado para transferências de 

dados, onde são mantidas as associações dos elementos da 

construção entre o modelo de análise e o modelo BIM 

 

Manzione (2013) lista uma série de simulações e análises que podem ser 

realizadas a partir do modelo BIM, dentre elas tem-se: verificações de requisitos 

de normas, estimativas de custo, análises estruturais por elementos finitos, 

simulação de fogo e fumaça, análises de luminotecnia, levantamentos de 

quantitativos, análises de implantação no terreno, estudo de radiação solar, 

coordenação espacial e análise de interferências, análises de sustentabilidade, 

análises energéticas, análises térmicas, estudo do impacto do vento, entre 

outros. 

Diversos estudos têm sido realizados utilizando o BIM como base para 

simulações e análises. Pereira e Amorim (2014) desenvolveram um API 

(Application Programming Interface) que verifica critérios durante o 

desenvolvimento de projetos de biotérios7. Gigliarelli, Calcrano e Cessari (2017) 

realizaram simulações numéricas de eficiência energética com uso de 

programação visual, a partir de um modelo BIM, para tomada de decisão acerca 

do projeto de reforma de uma edificação histórica na Itália. Natephra et al. (2017), 

                                                 
 
7 Biotérios: biotérios são instalações capazes de produzir e manter espécies animais destinadas 
a servir como reagentes biológicos em diversos tipos de ensaios controlados 
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também usaram de programação visual para propor um método de análise 

térmica da envoltória de uma edificação a partir do modelo BIM. 

Observa-se com estes estudos que a possibilidade de realização de diversos 

tipos de simulações e análises a partir do BIM tendem a beneficiar os 

profissionais da AEC, permitindo o estudo mais aprofundado e embassado das 

soluções de projeto. Como ferramenta de apoio a essa prática, o uso de 

programação visual permite a geração de uma grande quantidade cenários e sua 

posterior comparação. A programação visual com foco em algoritmos 

generativos será discutida no tópico a seguir. 

 

2.7 Algoritmos Generativos 

Ribeiro (2015) caracteriza o modelo computacional gerado por algoritmos 

como uma ferramenta que possibilita uma solução de projeto a partir da 

variabilidade gerada por parâmetros e regras. Esse tipo de modelo também é 

conhecido como modelo evolucionário. 

 

A geração da forma no modelo evolucionário é derivada de uma 

codificação inspirada na genética de sistemas biológicos, pela qual o 

projetista insere informações que resultam em um processo criativo 

de formas considerado evolutivo à medida em que se aproxima da 

solução ideal almejada pelo projetista (SILVA, 2016, p.5033). 

 

Essa codificação permite ao projetista realizar a modelagem do processo de 

criação, que consiste em uma sequência finita de instruções (Figura 8) com 

objetivo de realizar tarefas (Figura 9) (MIRANDA; SILVA, 2015). 
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Figura 8 - Algoritmo generativo para criação de abóbadas 

 

Fonte: MIRANDA; SILVA (2015) 

 
Figura 9 - Geometria da abobáda gerada a partir do algoritmo 

 

Fonte: MIRANDA; SILVA (2015) 

 
Segundo Silva (2017), o uso de algoritmos generativos paramétricos vem 

auxiliar o projetista a encontrar a melhor conjuntura de parâmetros de modo a 
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obter o resultado que melhor atenda aos requisitos de projeto. O referido autor 

ainda afirma que estes requisitos geralmente são aspectos econômicos, de 

impacto ambiental, estéticos, funcionais, construtivos, dentre muitos outros.  

O modelo generativo, no âmbito da AEC, requer uma concepção 

arquitetônica para ser descrita na forma de um código genético8. Esse código é 

modificado e desenvolvido, e, por um programa de computador, uma série de 

modelos são criados em resposta a um cenário simulado (FRAZER, 1995). 

Nesse tipo de projeto, ao invés da forma, os parâmetros que definem a geometria 

da edificação são declarados, dessa maneira diferentes valores, objetos e 

configurações podem ser criados (KOLAREVIC, 2003). Os modelos são 

avaliados e o código de sucesso usado para reavaliar o ciclo de processamentos 

até que um ponto ótimo da solução é selecionado, e toda alteração almejada ao 

objeto arquitetônico é condicionada a uma modificação aos parâmetros de 

entrada (SILVA et al., 2016). 

A combinação entre modelagem paramétrica e ferramentas de análise de 

desempenho permite que o projeto seja avaliado tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente em tempo real durante os ajustes de parâmetros (HARDING, 

SHEPERD, 2016). Ou seja, além da geração da forma, o uso de algoritmos 

generativos possibilitam a aplicação a otimização do projeto de maneira mais 

rápida. 

Programas como Generative Components (Bentley Systems), Dynamo 

(Autodesk) e Grasshopper (McNeel and Associates) permitem que ideias 

complexas possam ser rapidamente exploradas em taxas muito maiores que as 

técnicas tradicionais de croquis a mão, maquetes e CAD (HARDING; SHEPERD, 

2016). Essa ideia é reforçada por Machairas, Tsangrassoulis e Axarli (2014) ao 

afirmarem que com o uso de algoritmos generativos os projetistas podem 

explorar novas alternativas de projeto que não são acessíveis através dos 

métodos tradicionais. 

Florio (2009) aponta que os primeiros resultados de pesquisas sobre a 

modelagem paramétrica surgiram na década passada, com destaque para os 

                                                 
 
8 Sequência de códigos e operações (linguagem e dicionário) que organizados descrevem a 
geometria da edificação e dos seus elementos.  
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trabalhos de Shocek et al. (2005) e Kolarevic (2003). Os referidos autores têm 

divulgado pesquisas realizadas por engenheiros e arquitetos, assim como 

aplicações diretas em edifícios recém construídos. Esses profissionais têm 

concebido novos edifícios, cujas formas são derivadas de manipulações 

paramétricas na busca de um melhor desempenho, apontando novos rumos 

para a construção de edifício. 

No entanto, poucos estudos têm sido realizados no âmbito do levantamento 

de quantitativos e estimativa de custo, visto a impossibilidade da criação de todos 

os sistemas de uma edificação na sua totalidade. Esse fato leva a necessidade 

de complementação do custo a partir do modelo gerado por algoritmos visando 

a estimativa de custo com métodos complementares. 
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3 ESTIMATIVA DE CUSTO NA ARQUITETURA, ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO 

Este capítulo apresenta os conceitos básicos de custo na construção civil, 

sendo discutidos métodos de orçamentação paramétricos e baseados em 

levantamento de quantitativos, buscando o entendimento de suas 

potencialidades e limitações. 

 

3.1 Conceitos Iniciais 

A correta distinção entre os diversos termos para a apropriação de custos 

de obra de edificações reflete a postura da gerência quanto a tomada de decisão 

no que tange ao período de maturação do empreendimento e a quantidade de 

informações disponíveis (PARISOTTO, 2003). Esse fator explicita a necessidade 

de uma distinção entre terminologias. 

Inicialmente será discutido a semântica dos custos, já que sua definição é 

relevante para o entendimento das terminologias relativas a orçamento e 

estimativa. Parisotto (2003) afirma que o custo de um empreendimento é sempre 

uma medida determinística, sendo o gasto relativo a um bem ou serviço utilizado 

na produção de outros bens ou serviços. 

Os custos podem ser classificados de acordo com a produção em diretos e 

indiretos, como descritos a seguir: 

 

a) Custos Diretos 

Mattos (2006) define custos diretos como os insumos necessários para 

realização da produção, que não dependem de nenhum outro fator para 

sua realização. Ou seja, são aqueles diretamente apropriados para 

execução dos produtos – materiais, mão-de-obra e equipamentos – 

bastando haver uma medida de consumo (MARTINS, 19829 apud 

PARISOTTO, 2003). 

                                                 
 
9 MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. Atlas, S.o Paulo, 1982. 
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b) Custos indiretos 

Os custos indiretos são aqueles custos que tem mais relação com o 

prazo e tamanho da obra. Segundo Parisotto (2003) os custos indiretos, 

em empreendimentos, referem-se aos custos de ferramentas, de 

trabalhos de apoio, de instalações auxiliares, de administração e 

manutenção da obra. 

 

A seguir são descritos os meios para determinação dos custos para a 

construção de um empreendimento. 

 

3.2 Processo Orçamentário 

O orçamento é a descrição pormenorizada dos materiais e das operações 

necessárias para realização da obra, com determinação de preços (LOSSO, 

1995). Mattos (2006) define orçamento como a identificação, descrição, 

quantificação, análise e valoração de uma grande série de itens, necessários a 

execução do empreendimento. Segundo Lima (2000)10 apud Parisotto (2003), o 

processo orçamentário compõe-se na determinação dos gastos necessários a 

realização de um projeto de acordo com o plano de execução pré-estabelecido, 

devendo satisfazer os seguintes objetivos: 

a) definir custo de execução de cada serviço; 

b) constituir-se em documento contratual, servido de base para o 

faturamento; 

c) servir de referência na análise de investimentos; e 

                                                 
 
10 LIMA, Jorge L. P. Custos na Construção Civil. Niterói, 2000. 86p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Civil), Universidade Federal Fluminense. 
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d) fornecer informações para o desenvolvimento de coeficientes 

técnicos; 

Verifica-se, então, a necessidade que o orçamento tem de ser o mais preciso 

possível, exigindo do orçamentista a entrada de todos os detalhes possíveis que 

impliquem em custo durante a execução da obra (LOSSO, 1995). 

Losso (1995) ainda afirma que para a obtenção do orçamento discriminado 

de uma obra deve-se ter os subsídios necessários relativos ao projeto, no que 

diz respeito ao conjunto de das plantas (arquitetônicas, estruturais e 

instalações), as especificações relativas à obra, prazo de execução, 

disponibilidade de recursos como pessoal, equipamentos e ferramentas, todos 

estes limitados pelos recursos financeiros disponíveis. 

 

3.2.1 Orçamento Discriminado 

Orçamento detalhado ou analítico é a avaliação de custo obtida 

através do levantamento de materiais e de serviços, a partir do 

projeto e da composição dos seus respectivos preços unitários 

(LOSSO, 1995) 

 

O orçamento constituí-se de uma lista de preços estimados dos elementos 

construtivos, sem considerar os custos devidos aos métodos ou a duração dos 

processos de produção (BARNES; THOMPSON, 197111apud KERN, 2005). 

O orçamento discriminado é alcançado através do produto entre o 

levantamento da quantidade de insumos (material, mão de obra e encargos 

sociais) necessários para execução de uma unidade de serviço e o custo unitário 

deste serviço. O somatório dos produtos de todos os quantitativos por suas 

devidas composições unitárias resulta no custo total do projeto (LOSSO, 1995). 

Para dar suporte a essa prática, existem no Brasil diversas bases (Quadro 

1) que fornecem informações de custos unitários para o orçamento discriminado. 

 

                                                 
 
11 BARNES, N. M.; THOMPSON, P. A. Civil engineering bill of quantities. CIRIA: London. 
Sempetember, 1971 
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Quadro 1 . Relação de bases de custos unitários 

Nome Sigla Orgão responsável 

Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da 

Construção Civil 

SINAPI 

Caixa Econômica Federal (CEF) e 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

Orçamento de Obras de 

Sergipe 
ORSE 

Departamento Estadual de Habitação 

e Obras Públicas 

Tabela de Composições de 

Preço para Orçamentos 
TCPO PINI 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
 

Os custos unitários são apresentados através de composições de custo 

unitários. Estas são tabelas que detalham os diversos insumos utilizados na 

execução do serviço em questão, seus coeficientes de utilização e, para 

valoração do serviço, o custo unitário de cada insumo (MATTOS, 2016). 

A composição de custos unitários reduz o número de itens que precisam ter 

seus quantitativos levantados no projeto para a elaboração de uma estimativa 

de custo (LIMA, 2013). As composições apresentadas por essas bases, tem o 

consumo dos insumos estimado, podendo variar entre diferentes sistemas e 

entre diferentes empresas que realizarão o serviço. 

 

3.2.2 Orçamento Operacional  

O orçamento operacional considera o custo real incorrido na execução dos 

serviços de acordo com a forma que eles incorrem no canteiro de obra ao longo 

do tempo (PARISOTTO, 2003). Segundo Losso (1995) o orçamento operacional 

difere do orçamento convencional por buscar informações para sua formulação 

na programação das atividades ocorridas em obra e não diretamente em seus 

projetos, ou seja, o orçamento operacional adequa as informações fornecidas 

pelo orçamento descritivo aos dados obtidos em obra, estando intimamente 

relacionado com o momento (tempo) da execução das operações na obra 

(CABRAL, 1988). 
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Sob esse tipo de orçamento, o trabalho não é tomado em unidades de 

trabalho, mas como operações completas, na forma em que se espera que o 

trabalho seja realmente desenvolvido (CABRAL, 1988). 

 

3.3 Processo de Estimativa de Custo 

Hartmann et al. (2012) definem a estimativa de custo como o processo de 

olhar para o futuro tentando predizer custos de projeto e recursos. A estimativa 

de custo não tem pretensão nem mesmo o objetivo de precisar o valor de uma 

determinada obra, e sim apresentar um intervalo no qual, dependendo das 

considerações tomadas como parâmetros, o custo do empreendimento esteja 

compreendido (LOSSO, 1995). 

 

A estimativa de custo é um processo alimentado por um conjunto de 

informações e fornece um resultado não determinístico. No entanto, 

a estimativa de custo de execução de uma obra não implica 

necessariamente a elaboração de um orçamento (FORMOSO et al., 

198612 apud LOSSO, 1995, p.17) 

 

Assim, pode-se afirmar que a estimativa de custo é uma inferência de custo 

de execução com base em quantidades aproximadas e aplicação de índices. 

Quando realizado em fases de estudo preliminar fundamenta a avaliação, por 

parte do projetista, quanto a possíveis alternativas existentes para o 

empreendimento e o balizamento de valores em propostas de preço em 

licitações e previsões de custos para empreiteiras (KARSHENAS, 198413 apud 

LOSSO, 1995). 

A estimativa de custo dentro do ciclo de vida de um empreendimento de 

construção é uma importante ferramenta nos processos de tomada de decisão 

(SAKAMORI, 2015). Desta forma, pode-se entender o processo de estimativa de 

                                                 
 
12 FORMOSO, Carlos Torres et al. Estimativa de custos de obras de edificação. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Caderno Técnico do Curso de Pós-graduação em Engenharia 
Civil. abr. 1986. 108 p. 
13 KARSHENAS, Saeed. Predesign cost estimating method for multistorey buildings. Journal of 
Engineering and Management, v. 110. n. 1, p. 79-86. Mar. 1984. 
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custo como uma análise dos aspectos econômicos das decisões arquitetônicas, 

bem como suas influências no custo do produto final (MASCARÓ, 2010). 

Segundo Bressiani (2003), embora alguns métodos sejam mais precisos, se 

aproximando mais do valor real, nenhuma estimativa consegue alcançar o valor 

exato da edificação. A referida autora aponta que isso ocorre devido a uma série 

de variações de difícil controle no ambiente da construção. Entre elas têm-se as 

condições climáticas, variações econômicas e políticas, variações na 

produtividade além da disponibilidade de materiais e equipamentos. 

Também conhecido como orçamento paramétrico, a estimativa de custo tem 

um caráter preliminar, objetivando uma análise acerca da viabilidade de 

determinado empreendimento. Segundo Lima (2013), o valor alcançado por este 

tipo de orçamento é estimado, podendo ser feito antes até da existência do 

projeto, ou quando o mesmo se encontra em fases iniciais. 

A estimativa paramétrica de custo tem como base relações paramétricas, 

que são expressões matemáticas que descrevem a ligação entre valores de 

custos, como variáveis dependentes, a um ou mais parâmetros técnicos do 

produto, variáveis independentes do modelo denominadas direcionadores de 

custo (OTERO, 2000). Um dos principais parâmetros utilizados para estimativa 

do custo é a área prevista de construção, que em geral é estimada através do 

potencial construtivos do terreno (GONÇALVES, 2011). 

Segundo Marchiori (2009) muito se publicou no Brasil sobre este tema, 

principalmente nas décadas de 80, 90 e começo dos anos 2000 sobre 

parametrização de custos para obras de construção civil. 

Entre os trabalhos que podem ser citados têm-se Mascaró (1985), que foi 

um dos primeiros a publicar sobre a influência das decisões arquitetônicas no 

custo da obra, Losso (1995), que confirma a hipótese de que a estimativa de 

custo utilizando regressões estatísticas propicia um prognóstico de custo mais 

próximo do realmente incorrido na obra. Além dos referidos autores, Otero (2000) 

concluiu que a variabilidade dos custos estimados através das equações 

paramétricas com relação aos custos realmente incorridos é muito grande. 

Parisotto (2003) realizou a comparação entre resultados obtidos com modelos 

propostos por outros autores. Com base nesses trabalhos foi possível concluir 
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que, apesar de inúmeros estudos terem sido desenvolvidos para análise de custo 

em fases iniciais de projeto, o tema necessita ser mais explorado, para que haja 

o desenvolvimento de método mais acurados que possibilitem uma melhor 

análise de custo nas fases iniciais de projeto. 

A seguir são descritos outros métodos para estimativa de custo. 

 

3.3.1 Estimativa de custo por metro quadrado 

Este é o método de estimativa mais difundido no Brasil, e o custo total da 

construção é estimado através da expressão: 

 

Custo Total = custo/m² x área equivalente  

 

Onde, a área equivalente é alcançada através do somatório dos produtos 

entre todas as áreas da edificação e um fator de correção e o custo/m² equivale 

ao custo de construção por área construída. 

Segundo Losso (1995) esse método possui vantagens em relação a outros 

métodos, pois relaciona-se com uma das variáveis geométricas que o 

empreendedor da mais importância no momento da decisão da construção de 

um empreendimento. 

 

Método CUB 

O custo unitário básico (CUB), um dos principais meios para se estimar o 

custo por metro quadrado, foi criado a partir da Lei Federal 4.591 de 16 de 

dezembro de 1964 com a função de organizar o mercado imobiliário. A 

metodologia a ser seguida para o cálculo do CUB/m² foi determinada pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) através do Comitê Brasileiro da 

Construção Civil com a criação da NBR 12.721/2006 – Avaliação de custos 

unitários da construção para incorporação imobiliária, que define os arcabouços 

técnicos desse método. 

Alé da metodologia para cálculo do CUB a NBR 12.721 determina os projetos 

de construção padrão. Esses projetos padrão são selecionados de modo a 
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representar os diferentes tipos de edificação com base em suas características, 

como (a) o número de pavimentos e de dependências por unidade, (b) as áreas 

de construção privativa das unidades autônomas, e (c) o padrão construtivo. 

Para facilitar o cálculo do CUB de um empreendimento, a ABNT (2006) 

divide seus projetos padrão em residências, comerciais e galpões industriais, 

apresentando o custo por metro quadrado de cada tipologia (Figura 10). Os 

projetos residências (R) são subdivididos em padrão baixo, normal e alto de um, 

quatro, oito e dezesseis pavimentos. Nesse grupo ainda está inserida a 

residência de interesse social (PIS) e o prédio popular (PP). Os projetos 

comerciais de andares livres (CAL) e comerciais de salas e lojas (CSL) são 

subdivididos em padrão normal e alto com oito ou dezesseis pavimentos. Por 

último existe ainda a tipologia de galpão industrial (GI) e de residência popular 

de um quarto (RP1Q). 

 

Figura 10. Padrões de projeto do CUB e respectivos preços (maio de 2017) 

 

Fonte: SINDUSCON-BA (2017) 

 

De acordo com a NBR 12.721 (ABNT, 2006), a formação destes custos 

unitários não consideram fundações, submuramentos, paredes-diafragma, 

tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e 

instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, 

ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando 
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não classificado como área construída); obras e serviços complementares; 

urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, 

instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser 

discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos 

cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de 

instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do 

incorporador.  

Para se calcular o custo estimado a partir do CUB é necessário buscar o 

valor correspondente ao tipo de edificação (Figura 10) na tabela da região onde 

será feita a construção e multiplicá-lo pela área equivalente do empreendimento. 

A área equivalente é determinada através da multiplicação da área real pelos 

coeficientes de equivalência. 

A principal deficiência desse estimador é a falta de acurácia, visto que o 

mesmo não leva em consideração uma série de itens que interferem diretamente 

no custo final do empreendimento. Além disso, segundo Lima (2013), há uma 

inadequação dos projetos aos atuais padrões de desempenho e durabilidade 

mínimas impostos pelo mercado e exigidos pela norma de desempenho (NBR 

15.575:2013). 

Segundo Heineck (1986)14 apud Otero (2000), apesar dessa deficiência, não 

existem evidências de que seu uso tenha causado perdas para os agentes 

econômicos envolvidos, fato que se atesta por sua grande popularidade entre 

todos os participantes do processo de construção, de clientes a construtores, de 

financiadores a agentes de comercialização). Devido a isso, infere-se que o CUB 

não deveria ser considerado um estimador de custo acurado e sim como um 

indexador confiável da inflação setorial (GONÇALVES, 2011). 

 

3.3.2 Estimativa de custo por volume 

O custo total da construção é estimado através da expressão: 

                                                 
 
14 HEINECK, Luiz Femando M. Modelagem de Custos na Construção por Meio de 
Unidades Funcionais - Subsídios para Reavaliação da NB-140, proposta de trabaUio. Porto 
Alegre (RS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1986. 
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𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜/𝑚³ 𝑥 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  

 

O volume equivalente é alcançado através do somatório dos produtos dos 

volumes da edificação e um fator de correção, já o custo/m³ equivale ao custo 

de construção por volume construído. 

Esse método é utilizado em alguns países, nos quais existem critérios de 

medição oficiais para determinação dos volumes, como é o caso da Inglaterra 

(BEZELGA, 198115 apud LOSSO, 1995) 

 

3.3.3 Participação percentual das etapas de construção 

Segundo Losso (1995) esse método é largamente empregado devido a sua 

fácil utilização e agilidade nos cálculos, entretando o referido autor aponta que 

essa rapidez e facilidade de emprego fazem com que este método perca em 

precisão, devendo ser utilizado para conhecimento da ordem de grandeza dos 

custos. 

Losso (1995) afirma ainda que esse método necessita do auxílio de algum 

outro que possa determinar o custo de uma das etapas, para que deste sejam 

calculados os custos das outras e assim seja obtido o custo total da obra. 

Umas das principais desvantagens é a necessidade da utilização de obras 

de mesma tipologia da que se quer estimar os custos, pois dependendo da 

tipologia pode-se ter uma variação grande na distribuição dos custos da 

edificação. 

 

3.3.4 Estimativa de custo por unidade 

Segundo Losso (1995) esse método apresenta como vantagem a rapidez e 

a facilidade de cálculo apesar da precisão limitada. O referido autor ainda afirma 

que o custo por unidade merecerá confiança se for obtido a partir de dados 

                                                 
 
15 BEZELGA, Artur Adriano Alves. Economia no projeto de edifícios. Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil. v. 1 e 2. Lisboa. 1981. 415 p. 



 58

relativos a um numeroso conjunto significativo de edifícios do mesmo tipo, 

atendendo as diferenças de época de construção, métodos de construção e 

qualidade construtiva. 

 

3.3.5 Método das Quantidades Aproximadas 

Este método pode ser visto como sendo um orçamento onde as medições 

são realizadas por aproximações (LOSSO, 1995). O referido autor ainda afirma 

que esse método garante uma maior aproximação do valor encontrado no 

orçamento detalhado, mas acaba necessitando do projeto em fase adiantada. 

 

3.3.6  Método de Regressões Estatísticas 

A lógica desse método está baseada na idéia de que, com base em dados 

referentes ao comportamento dos custos de obras passadas é possível se 

prognosticar o comportamento de obras futuras (MARCHIORI, 2009). A referida 

autora afirma que o prognóstico via parametrização dependerá 

fundamentalmente do banco de dados do qual o modelo está embasado, logo, o 

novo projeto deve ter a mesma tipologia e características semelhantes áquelas 

dos projetos que geraram o modelo. 

 

Método CUG 

Como exemplo de método de regressão estatística, tem-se o Custo Unitário 

Geométrico que é um método de estimativa de custo para projetos de construção 

civil, que pode ser aplicada nas fases iniciais do desenvolvimento do projeto. 

Esse método foi desenvolvido em uma dissertação de mestrado na UFRJ usando 

como base para o projeto piloto os projetos base do CUB. 

Para utilização do método é necessário o levantamento de variáveis 

independentes, que segundo Lima (2013) são as características geométricas 

que explicam o custo de execução de cada projeto da amostra e supostamente 

explicarão também o custo de execução do projeto em desenvolvimento. A partir 

das variáveis independentes é determinado como variável dependente o custo 
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do metro quadrado da área construída, que multiplicado pela área construída, 

informa o custo total previsto para execução daquele projeto. 

Com base nos pressupostos básicos do modelo de regressão linear utilizado 

por Lima (2013) foram definidos dois tipos de variáveis, as variáveis quantitativas 

e as variáveis dicotômicas (representantes do padrão construtivo). Dessa forma, 

ficou definido inicialmente sete variáveis independentes: 

 

a) Variáveis quantitativas: 

o X1 = Área de paredes externas (fachada + contenção) / área 

construída; 

o X2 = Área de paredes internas / área construída, 

o X3 = Área molhada / área construída 

o X4 = Área de projeção da edificação / área construída; 

o X5 = Área de piso molhado / área construída. 

b) Variáveis dicotômicas (representantes do padrão construtivo): 

o X6 = Padrão alto 

o X7 = Padrão baixo 

As variáveis foram nomeadas de X1 a X6 e organizadas, onde a forma final 

do modelo é de uma função linear (2). 

 

Y =  B0 +  B1X1 +  B2X2 +  B3X3 +  B4X4 +  B5X5 +  B6X6    (2) 

 

Os coeficientes Bi representam os parâmetros estimados por inferência 

estatística com base na amostra de projetos-padrão.  

Durante as análises e refinamento do modelo a autora excluiu as variáveis 

X4, X5 e X6 e adicionou uma variável X7 a lista apresentada anteriormente. A 

variável X4 foi excluída pois o modelo apresentou custos unitários decrescentes 

a medida que o valor de X4 aumentava. Lima (2013) afirma que essa escolha se 

deu pelo fato dessa variável representar a proporção entre a área de projeção 

da edificação e a área total construída, logo, com o aumento dessa variável o 

custo unitário estimado também deveria aumentar.  
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As variáveis dicotômicas X5 e X6 foram substituídas por uma variável de 

código ajustado (X7) com o objetivo de diminuir a quantidade de variáveis 

independentes e enquadrar o modelo no critério de micronumerosidade da 

norma. Com a definição final das variáveis e o refinamento da equação linear 

inicial a autora alcançou o modelo final para determinação do CUG a partir de 

uma equação exponencial. 

 

Y =481,60837 * e(0,97266795 * X1) * e(0,13635413 * X2) * e(-0,003251045 * 1/X3) * e(0,99294145 * X7) 
 

Com isso o CUG leva em consideração variações geométricas que 

impactam diretamente no custo da edificação, se apresentando como uma 

técnica que possibilita o desenvolvimento de estimativas de custo mais próximas 

a realidade quando comparado com o CUB (LIMA et al., 2016). No entanto este 

modelo faz uso de informações de custo do CUB herdando os problemas 

existentes e já citados anteriormente. Além disso, por usar informações de custo 

de empreendimentos anteriores o estudo de soluções técnico-construtivas 

distintas daquelas usadas nos projetos-base é limitado, restringindo assim a 

própria estimativa de custo. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

Neste capítulo será apresentado o método de pesquisa utilizado no 

desenvolvimento do trabalho. Inicialmente será descrito a estratégia de 

pesquisa, em seguida, será descrito o delineamento da pesquisa e, por fim, as 

atividades desenvolvidades durante os estudos. 

 

4.1 Estratégia de Pesquisa 

Para garantir que uma pesquisa seja reconhecida como sólida e 

potencialmente relevante, tanto pelo campo acadêmico quanto pela sociedade 

em geral, ela deve demonstrar que foi desenvolvida com rigor e que é passível 

de verificação (LACERDA et al., 2013). Portanto, para que haja maior 

confiabilidade das teorias propostas, é necessário avançar o rigor metodológico, 

principalmente em questões de validade (VAN AKEN, 2005). 

Buscando uma confiabilidade das teorias propostas, e tendo em mente que 

este trabalho visa desenvolver um método de estimativa de custo em fases 

iniciais de projeto através da aplicação do BIM, da programação generativa e do 

CUG, adota-se como estratégia principal de pesquisa o Design Science 

Research.  

 

Design Science Research 

A discussão acerca do Design Science começa formalmente em 1969, ao 

ser notado a importância do desenvolvimento de uma ciência que é dedicada ao 

estudo de artefatos criados pelo homem e como se dá desenvolvimento desses 

artefatos para a produção de resultados satisfatórios (DRESCH; LACERDA; 

ANTUNES JUNIOR, 2015). 

Lukka (2003) afirma que o Design Science Research é um procedimento 

de pesquisa que visa produzir construções inovadoras, resolvendo problemas 

encontrados no mundo real e, por esse meio, pretende contribuir teoricamente 

na disciplina em que é aplicada. Assim, o DSR não desenvolve conhecimento 

para o leigo, mas sim para os profissionais de uma área (VAN AKEN, 2005). 
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Lacerda et al. (2013) afirma que o DSR seria responsável por conceber e 

validar sistemas que ainda não existem, seja criando, recombinando, alterando 

produtos/processos/softwares/métodos para melhorar uma situação específica 

de um ponto de vista acadêmico e organizacional. Nesse sentido, o Design 

Science Research se constitui em um processo rigoroso de projetar artefatos 

para resolver problemas, avaliar o que foi projetado ou o que está funcionando, 

e comunicar os resultados obtidos (ÇAĞDAŞ; STUBKJÆR, 201116 apud 

LACERDA et al., 2013). Por consequência, o conhecimento desenvolvido pelo 

DSR não é descritivo-explicativo, ele é prescritivo. 

 

a) Classes de problemas e artefatos 

As classes de problemas podem consistir em uma organização da trajetória 

e o desenvolvimento do conhecimento em uma Design Science, permitindo que 

os artefatos e, por consequência, suas soluções, não sejam apenas uma 

resposta pontual a certo problema em determinado contexto (LACERDA et al., 

2013). Nesse sentido, o conhecimento na Design Science é generalizável 

quando válido para uma dada classe de dados (VAN AKEN, 2005). Pode-se 

definir então classe de problemas como a organização de um conjunto de 

problemas, práticos ou teóricos, que contenha artefatos úteis para a ação nas 

organizações. 

Artefatos, por sua vez, são objetos artificiais que podem ser caracterizados 

em termos de objetivos, funções e adaptações, sendo normalmente discutidos 

durante sua concepção (SIMON, 199617 apud DRESCH; LACERDA; ANTUNES 

JUNIOR, 2015). Então, os artefatos podem ser entendidos como uma série de 

passos que precisam ser seguidos para que um resultado seja produzido. 

 

 

 

                                                 
 
16 ÇAĞDAŞ, V.; STUBKJÆR, E. Design research for cadastral systems. Computers, 
Environment and Urban Systems, v. 35, p. 77-87, 2011. http://dx.doi.org/10.1016/j. 
compenvurbsys.2010.07.003 
17 SIMON, H. A. The Sciences of the Artificial. 3rd ed. Cambridge: MIT Press, 1996 . 
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b) Condução do DSR 

Em seu trabalho, Lacerda et al. (2013) pontua com base em Takeda et al. 

(1990)18, Vaishnavi e Kuechler (2009)19, Manson (2006)20 e Peffers et al. (2008)21 

os principais aspectos relativos as etapas do DSR (Figura 11), evidenciando os 

passos do processo, o formalismo lógico, e as principais saídas. 

 

Figura 11. Passos e saídas do Design Science Research 

 

Fonte: LACERDA et al. (2013) 

 
A primeira fase, a conscientização, diz a respeito à compreensão da 

problemática envolvida. Seu principal resultado é a definição e a formalização do 

problema a ser solucionado e as soluções satisfatórias necessárias. No caso 

deste trabalho, a conscientização engloba a revisão bibliográfica sobre os 

assuntos pertinentes a compreensão e organização das classes de problemas. 

                                                 
 
18 TAKEDA, H. et al. Modeling Design Process. AI Magazine, v. 11, n. 4, p. 37-48,1990. 
19 VAISHNAVI, V.; KUECHLER, W. Design Research in Information Systems. 2009. 
Disponível em: <http:// desrist.org/design-research-in-information-systems>. Acesso em: 18 out. 
2011. 
20 MANSON, N. J. Is operations research really research? Orion, v. 22, n. 2, p. 155-180, 2006. 
http://dx.doi. org/10.5784/22-2-40 
21 PEFFERS, K. et al. A Design Science Research Methodology for Information Systems 
Research. Journal of Management Information Systems, v. 24, n. 3, p. 45-77, 2008. 
http://dx.doi.org/10.2753/ MIS0742-1222240302 
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A fase de sugestão está vinculada as atividades de desenvolvimento de 

uma, ou mais, alternativas de artefatos para soluções dos problemas 

identificados. Essa fase se caracteriza como um processo essencialmente 

criativo podendo ser caracterizado como subjetivo e de difícil padronização. O 

resultado da sugestão é um conjunto de artefatos com a escolha de um, ou mais, 

para desenvolvimento. 

O desenvolvimento corresponde ao processo de constituição do artefato 

em si. O foco não é só o desenvolvimento do produto, mas sim gerar 

conhecimento aplicável e útil para a solução de problemas, melhoria de sistemas 

já existentes e, ainda, criação de novas soluções e/ou artefatos (VENABLE, 

200622 apud LACERDA et al., 2013). O principal produto dessa etapa é um 

artefato em estado funcional. 

A fase de avaliação se caracteriza como um processo rigoroso de 

verificação do comportamento do artefato no ambiente para o qual foi projetado, 

em relação às soluções que se propôs alcançar. Se faz necessário nessa etapa 

explicar como o artefato pode ser testado além da descrição dos mecanismos 

de avaliação do mesmo. 

A última fase, a etapa de conclusão, consiste na formalização geral do 

processo e sua comunicação às comunidades acadêmica e de profissionais. 

 

4.2 Delineamento da Pesquisa 

A pesquisa foi dividida em cinco fases, seguindo a divisão apresentada 

anteriormente para o Design Science Research. A primeira fase, 

Conscientização, teve como objetivo definir a lacuna do conhecimento através 

de uma vasta revisão da literatura. A segunda fase, Proposta, possibilitou a 

verificação das potencialidades do método proposto através do primeiro estudo 

de caso. A fase seguinte, desenvolvimento do artefato, através dos seus estudos 

de caso objetivou a definição e refinamento de parâmetros de modelagem. A 

quarta fase, Avaliação, objetivou a análise do método proposto ao apoio a 

                                                 
 
22 VENABLE, J. R. The Role of Theory and Theorising in Design Science Research. DESRIST, v. 24-25, p. 
1-18, 2006. 
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tomada de decisão em fases iniciais de projeto. Por fim, a fase de conclusão, 

visa definir os benefícios e limites do uso de algoritmos generativos associados 

a modelagem BIM. 

Na Figura 12 são apresentadas as fases e suas respectivas etapas. 
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Figura 12. Delineamento da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.1 Conscientização do problema 

A fase de conscientização (Figura 13), que abrange a etapa de revisão 

bibliográfica visou identificar o estado da arte sobre o BIM (Building Information 

Modeling) com um enfoque na aplicação da tecnologia para estimativa de custo 

e o uso dos Algoritmos Generativos para geração e análise de formas. Foram 

identificados também os principais trabalhos sobre métodos de orçamentação, 

com enfoque no orçamento discriminado e nos tipos de orçamento paramétrico 

para estimativa de custo em fases iniciais de projeto. Por meio da identificação 

do estado da arte de cada área estudada, foi possível a definição da lacuna do 

conhecimento. 

 

Figura 13. Fase de conscientização 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A revisão bibliográfica foi realizada por meio de bases de dados de 

trabalhos científicos internacionais como o Science Direct e o Scopus que 

permitiram uma ampla visão sobre as áreas de estudo. Além deles, foram 

utilizados também o Banco de Teses da Capes, assim como os anais de 

congressos nacionais sobre os temas. 

 

4.2.2 Proposta do método 

A fase de proposta abrange a Etapa 02 - Sugestão do método (Figura 14), 

em que foi realizado o primeiro estudo deste trabalho. Este estudo apresenta um 
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caráter exploratório com foco na busca e identificação das potencialidades da 

programação generativa associada a modelagem da informação da construção 

para estimativa de custo em fases iniciais de projeto.  

 

Figura 14. Fase de proposta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O estudo foi conduzido seguindo quatro momentos distintos. No primeiro 

deles aconteceu a escolha de um empreendimento, objeto do estudo (Figura 15), 

ainda em fase inicial de projeto. O objeto do estudo foi um quiosque de planta 

poligonal regular, sem vedações lateriais, com pilares distribuídos 

perimetralmente, piso interno em terra compactada e cobertura em telha 

cerâmica. 

 

Figura 15. Croquis de concepção do Empreendimento 01 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O empreendimento, apesar de não possuir uma meta de custo, o valor de 

execução como um fator limitante, exigindo assim um cuidadoso estudo sobre 

cada uma das decisões de projeto e seus impactos no orçamento final. 

O segundo momento configurou-se como a definição dos cenários de 

estudo. Com intuito de facilitar a comparação das soluções de projeto, as 

mesmas foram divididas em três grupos de acordo com a conformação 

estrutural. O primeiro grupo apresenta a fundação e a superestrutura em 

concreto e as terças da cobertura em madeira, o segundo grupo apresenta a 

fundação em concreto e a superestrutura e as terças da cobertura em madeira. 

O terceiro e último grupo apresenta toda a superestrutura além das terças da 

cobertura em concreto. 

Cada grupo de solução de projeto foi subdivido de acordo com o raio da 

edificação e a quantidade de pilares utilizados, formando cenários únicos de 

estudo, conforme é mostrado parcialmente na Tabela 1 e Figura 16. No total 

foram processadas 36 soluções, divididas em subgrupos que apresentam raios 

de 2,50; 3,00; 3,50 e 4,00 m. Para cada subgrupo foram processados modelos 

com 8, 9 e 10 pilares. A Tabela 1 apresenta a listagem dos cenários estudados 

no primeiro estudo de caso. 

 

Tabela 1 - Cenários de projeto analisados no estudo de caso 01 

Composição Estrutural 
Raios da edificação 

Número de 
Pilares 

Fundação  Pilar  Viga  Terça 

Concreto Madeira Madeira Madeira 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 8 / 9 / 10 

Concreto Concreto Concreto Concreto 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 8 / 9 / 10 

Concreto Concreto Concreto Madeira 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 8 / 9 / 10 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em seguida, foi realizada a programação para geração do modelo BIM. 

Para criação do modelo foram utilizadas as ferramentas Autodesk Revit, e 

Dynamo. A geração do modelo (Figura 16) começou com a programação da 

concepção arquitetônica no Dynamo, que através de link com o Revit (A) gerou 
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o modelo BIM da edificação usando as famílias e configurações presentes no 

template. Os dados de quantitativo, coletado pelo Dynamo (B), foram em seguida 

lançados em uma planilha do Excel (C) para o processamento das informações. 

 

Figura 16 - Processo de geração e estudo das soluções 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Devido a definição prévia da tipologia e da forma da edificação, o esforço 

durante o desenvolvimento do projeto teve foco na otimização do sistema 

estrutural (pilares, vigas e terças da cobertura) quanto as suas dimensões, 

consumo de material e na definição do diâmetro do edifício, aspectos estes 

relacionados diretamente ao custo.  

A programação da forma no Dynamo (Figura 17) foi realizada em cinco 

partes, quais sejam: os parâmetros de entrada, o pré-dimensionamento, a 

geração da forma através de programação e atribuição de famílias paramétricas 

do Revit, a atribuição da EAP (Estrutura Analítica de Projeto) e a extração de 

quantitativos.  
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Figura 17 - Processo de geração e estudo das soluções – Empreendimento 01 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Foram definidos como parâmetros de entrada: o raio da circunferência que 

circunscreve a planta baixa da edificação, o número de lados, a profundidade da 

fundação, a altura do vigamento da cobertura, o ponto mais alto da cobertura 

(cume) e o carregamento na cobertura (permitindo o pré-dimensionamento de 

toda a estrutura). 

As dimensões das peças estruturais foram determinadas com base em 

equações de pré-dimensionamento (Tabela 2) trazidos por Rebello (2007) que 

utiliza, no caso das vigas, o vão entre apoios e no caso dos pilares a área de 

influência e o carregamento na cobertura. Para o carregamento considerou-se 

3,0 KN/m2 em toda extensão do telhado. Esse valor contempla o peso próprio da 

estrutura em telha cerâmica e a sobrecarga de utilização especificada na ABNT 

NBR 6120 (1980). 

 

Tabela 2 - Equações de pré-dimensionamento estrutural 

 Viga Pilar 

Concreto Aseção = 10% vão Aseção = 
   

 / ²
(cm2) 

Madeira Aseção = 5% vão Aseção = 
   

 / ²
(cm2) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rebello (2007) 

 

Para identificação e distinção dos elementos da construção no momento 

do processamento dos quantitativos no Excel, foi atribuído um código EAP único 

com três campos para cada elemento modelado. São atribuídos valores pelo tipo 

de serviço (pilar, viga ou cobertura), pelo nível de execução (fundação, térreo ou 

cobertura) e possível ordem de execução. A ordem de execução foi atribuída de 

forma aleatória, a partir dos parâmetros de entrada, como um modo de distinção 

de elementos que possuam os dois primeiros valores de EAP iguais.  

A partir do modelo BIM gerado, os quantitativos de material extraídos dos 

modelos através do Dynamo, foram cruzados no Excel com composições de 

custo unitário do SINAPI de outubro de 2016 (Apêndice A) para determinação da 



 

 

73

estimativa de custo. No caso da madeira estrutural foi necessário realizar o 

orçamento de fornecimento e montagem da estrutura.  

A partir do custo de execução obtido para cada cenário foi realizada uma 

análise dos resultados e a definição da melhor solução de projeto com base no 

custo. 

 

4.2.3 Desenvolvimento do Artefato 

A fase de Desenvolvimento do artefato conta com duas etapas principais, 

a Etapa 03 para definição de parâmetros e a Etapa 04 para refinamento do 

artefato proposto. 

 

a) Etapa 03: Definição de parâmetros 

A etapa 03 (Figura 18) tem como objetivo a definição dos parâmetros de 

modelagem, assim como dos parâmetros que indicam a participação por etapa 

de obra para complementação da estimativa de custo. 

 

Figura 18. Fase de desenvolvimento dos artefatos – Etapa 03 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim como o estudo 01, o estudo 02 foi conduzido seguindo quatro 

momentos distintos. No primeiro deles, foi definido o empreendimento objeto de 

estudo.  

O empreendimento escolhido (Figura 19) foi uma edificação térrea, com 

estrutura aporticada distribuída em uma malha regular, apresentando vedações 

verticais internas e externas 
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Figura 19. Croqui de concepção do Empreendimento 02 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Similar ao quiosque do estudo 01, o custo direto de execução foi apontado 

pelo arquiteto como um fator limitante, exigindo um estudo sobre as decisões de 

projeto assim como seus impactos no orçamento final. Desse modo, o estudo 

teve como foco a análise das soluções quanto ao material estrutural e quanto a 

composição formal da cobertura, observando-se principalmente o impacto no 

custo de cada cenário estudado 

O segundo momento caracterizou-se pela determinação dos cenários de 

solução, para isso junto ao arquiteto responsável pelo projeto, foram definidos 

dezoito cenários distintos (Tabela 3). Tais cenários se diferenciam de acordo 



 

 

75

com o material estrutural utilizado (madeira ou concreto) e a solução da 

cobertura (uma água, duas águas ou duas águas com inclinações diferentes). 

Cada cenário foi simulado com variação dos vãos estruturais, sendo adotados 

vãos de 2,5m; 3,0m e 3,5m, configurando assim um total de 18 soluções distintas 

de projeto estudadas. 

 

Tabela 3 - Cenários de projeto analisados no estudo de caso 02 

Composição Estrutural Raios da 
edificação 

Cobertura 
Fundação  Pilar  Viga  Terça 

Concreto Madeira Madeira Madeira 
2,5 / 3,0 / 

3,5 

uma água / duas 
águas / duas águas 
inclinação diferentes 

Concreto Concreto Concreto Madeira 
2,5 / 3,0 / 

3,5 

uma água / duas 
águas / duas águas 
inclinação diferentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Seguindo os passos da etapa anterior, a geração dos modelos para 

extração de quantitades e estudo de soluções (Figura 20) inicia-se com a 

programação da concepção arquitetônica no Dynamo, que gera o modelo BIM 

no Revit. Esse modelo é então usado para coleta de dados quantitativos, que 

são lançados em uma planilha do Excel. 
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Figura 20 - Processo de geração e estudo das soluções – Empreendimento 02 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os cenários estabelecidos definiram a programação da forma e os 

parâmetros de entrada, em que são definidos a quantidade de eixos estruturais, 
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assim como a distância entre os mesmos, a sobrecarga de utilização para pré-

dimensionamento da estrutura, os níveis construtivos e a inclinação das águas 

do telhado. A segunda parte corresponde a criação da geometria da edificação, 

e a terceira parte a atribuição e pré-dimensionamento das famílias do revit ao 

modelo geométrico criado na segunda parte.  

A sequência de comandos para extração das quantidades foi criada de 

forma separada, de modo a permitir sua aplicação em outros projetos. Essa 

generalização da etapa de levantamento de quantitavos a partir do modelo é 

possível, pois define-se a estrutura (fundação, pilares, vigas e lajes) e a vedação 

(paredes externas e internas) como os sistemas construtivos a serem 

modelados, através da programação generativa. 

Ao contrário do realizado no primeiro estudo, escolheu-se não atribuir um 

código EAP para diferenciação dos elementos construtivos. Essa distinção se 

deu através de uma nomeação para cada tipo de elemento construtivo. As 

modificações empregadas a estrutura de modelagem e quantificação, em 

relação ao primeiro estudo, objetivaram melhorar o desempenho do método, 

simplificando a estrutura de programação, além da criação de rotinas mais 

gerais. 

As quantitades levantadas do modelo BIM foram cruzadas no Excel com 

composições unitárias de preço do SINAPI em julho de 2017 (Apêndice B) para 

determinação da estimativa de custo. No caso da madeira estrutural, foi 

necessário realizar o orçamento de fornecimento e montagem da estrutura, 

sendo considerado um valor de R$13.770,13 por metro cúbico de madeira. 

Os custos alcançados através da quantificação dos modelos cobriam 

parcialmente o custo direto total de execução, necessitando assim uma 

complementação para que fosse possível determinar o valor total dos cenários 

estudados. Para isso, foi adotado como meio de complementar a estimativa de 

custo o método de participação percentual por etapa de obra, em que para cada 

etapa da obra se considera parâmetros percentuais em relação ao todo. 

Para determinação das porcentagens de cada etapa, foram levantados os 

orçamentos detalhados trazidos pela PINI na revista Construção e Mercado e na 
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revista Guia da Construção entre maio de 2006 e dezembro de 2011, o que 

totalizou 49 orçamentos. 

Os orçamentos obtidos foram divididos e organizados de acordo com as 

tipologias das edificações e as fases da obra, sendo posteriormente tratados 

estatisticamente (Figura 21), resultando no custo médio das fases das obras. 

 

Figura 21. Determinação do custo médio das fases das obras 

 

Fonte: Adaptado de Vargas et al. (2010) 

 

As tipologias foram dividas em seis categorias distintas: (a) residencial até 

quatro pavimentos, (b) residencial de cinco a dez pavimentos, (c) residencial 

acima de dez pavimentos, (d) Habitação de Interesse Social, (e) comercial e (f) 

industrial. 

O custo médio de cada etapa da obra por tipologia foi determinado através 

da média aritmética simples das etapas das obras levantadas. A listagem das 

obras utilizadas, assim como a participação por etapa de obra de cada uma, 

encontra-se no Apêndice C deste trabalho. 
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Com os parâmetros de custo por etapa de obra assim definidos, os 

mesmos foram utilizados para complementar o custo. A complementação foi 

realizada ao se considerar que o valor estimado através da quantificação do 

modelo equivale a algumas etapas de obra, definindo assim a porcentagem 

necessária para se alcançar 100% do custo total. O custo complementar é 

definido através de uma regra de três (Figura 22). 

 

Figura 22. Determinação do custo médio das fases das obras  

 

Fonte: Adaptado de Vargas et al. (2010) 

 

Assim como no estudo de caso 01, com o custo de execução obtido para 

cada cenário foi realizada uma análise dos resultados, auxiliando na definição 

da melhor solução de projeto com base no custo. 

 

b) Etapa 04: Verificação 

A Etapa 04 (Figura 23) tem como objetivo a averiguação das estimativas 

do método proposto através da comparação do custo estimado com o orçamento 

final de empreendimentos utilizados como referência. 
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Figura 23. Fase de Desenvolvimento dos artefatos – Etapa 04 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim como os estudos anteriores, o estudo 03 foi conduzido seguindo 

quatro momentos distintos. O primeiro momento é a escolha do empreendimento 

que servirá de referência para refinamento do método. Especificamente nessa 

parte da pesquisa foram utilizados 03 empreendimentos distintos listados na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Cenários de projeto analisados no estudo de caso 01 

Empreendimentos Tipologia Valor orçado (R$) 

Empreendimento 03 Clínica 5.533.415,61 

Empreendimento 04 Torre Residencial 7.187.974,07 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dos empreendimentos utilizados no estudo, o empreendimento 03 se 

caracterizou como uma edificação comercial com foco em saúde. A edificação 

apresenta 3981,49 m² distribuídos em quatro pavimentos, divididos em garagem, 

área técnica para apoio ao funcionamento da edificação e área de atendimento 

aos pacientes. O edifício foi idealizado com estrutura aporticada em concreto 

armado (laje, vigas e pilares), vedações verticais em bloco de concreto e paredes 

em drywall além de uma padronização nos revestimentos e acabamento 

utilizados. 
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A planilha orçamentária deste empreendimento foi dividida em 23 etapas 

conforme Tabela 5 com seus respectivos valores e participações. Os projetos 

usados como referência à modelagem são apresentados em anexo de maneira 

esquemática. 

 

Tabela 5 – Etapas de obra do empreendimento 03 

CÓDIGO TIPO RESUMO VALOR (R$) 
PART. 

(%) 

    ORÇAMENTO CLÍNICA  5.533.415,61 100,00% 

1.0 Capítulo Serviços preliminares 65.105,30 1,44% 

2.0 Capítulo Fundação / contenção 441.077,83 9,76% 

3.0 Capítulo Superestrutura 872.523,45 19,30% 

4.0 Capítulo Vedações verticais - paredes e painéis 289.731,95 6,41% 

5.0 Capítulo Revestimentos 201.332,66 4,45% 

6.0 Capítulo Pavimentação 303.442,91 6,71% 

7.0 Capítulo Forros e tetos 107.101,04 2,37% 

8.0 Capítulo Pintura 142.624,83 3,16% 

9.0 Capítulo Esquadrias e vidros 278.711,08 6,17% 

10.0 Capítulo Bancadas e divisórias 11.428,04 0,25% 

11.0 Capítulo Acabamentos 78.497,04 1,74% 

12.0 Capítulo Impermeabilizações 78.265,00 1,73% 

13.0 Capítulo Diversos 47.302,55 1,05% 

14.0 Capítulo Louças e metais 75.764,19 1,68% 

15.0 Capítulo Instalações hidro-sanitárias 134.559,48 2,98% 

16.0 Capítulo Instalações elétricas / SPDA 427.569,09 9,46% 

17.0 Capítulo Instalações de combate à incêndio 49.310,16 1,09% 

18.0 Capítulo Sistema de dados e voz 22.500,00 0,50% 

19.0 Capítulo Instalações de gases medicinais 93.300,00 2,06% 

20.0 Capítulo Instalações mecânicas 109.039,29 2,41% 
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CÓDIGO TIPO RESUMO VALOR (R$) 
PART. 

(%) 

21.0 Capítulo Serviços externos 29.129,43 0,64% 

22.0 Capítulo Limpeza 53.426,90 1,18% 

23.0 Capítulo Despesas diversas 1.621.673,39 16,25% 

      5.533.415,61   

Fonte: Fornecido pelo empreendimento 03 

 

O Empreendimento 04 se caracteriza como uma edificação residencial de 

alto padrão com um total de 9240,00 m² distribuídos em 18 pavimentos, 2 

pavimentos de garagem, 1 de área social para os moradores e 15 de 

apartamentos. Assim como o anterior, o Empreendimento 04 utiliza estrutura 

aporticada em concreto armado, já as vedações internas e externas foram feitas 

em bloco cerâmicos, apresentando também uma variação grande de 

revestimentos. A planilha orçamentária deste empreendimento apresentou 13 

etapas, conforme Tabela 6, com seus respectivos valores e participações em 

relação ao custo total da obra. Os projetos usados como referência à modelagem 

podem ser encontrados em anexo. 

 

Tabela 6 – Etapas de obra do Empreendimento 04 

CÓDIGO TIPO RESUMO VALOR (R$) 
PART. 

(%) 
    ORÇAMENTO ED. RESIDENCIAL  7.187.974,07 100,00% 

1.0 Capítulo Serviços iniciais 18.230,29 0,25% 

2.0 Capítulo Fundações 240.767,54 3,35% 

3.0 Capítulo Superestrutura 1.882.145,65 26,18% 

4.0 Capítulo Alvenarias 286.307,93 3,98% 

5.0 Capítulo Cobertura 5.633,19 0,08% 

6.0 Capítulo Impermeabilização 102.469,36 1,43% 

7.0 Capítulo Instalações e Equipamentos 1.034.986,85 14,40% 

8.0 Capítulo Pavimentação 602.620,29 8,38% 
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CÓDIGO TIPO RESUMO VALOR (R$) 
PART. 

(%) 

9.0 Capítulo Revestimento externo 773.346,44 10,76% 

10.0 Capítulo Revestimento interno 472.924,74 6,58% 

11.0 Capítulo Esquadrias 904.987,77 12,59% 

12.0 Capítulo Pintura 232.076,52 3,23% 

13.0 Capítulo Outros 631.477,50 8,79% 

      7.187.974,07   

Fonte: Fornecido pelo empreendimento 04 

 

Os valores orçados apresentados para os empreendimentos nas tabelas 

9, 10, 11 contemplam, além dos custos diretos de execução, as despesas 

indiretas, as taxas de administração e os encargos sociais de final de obra, 

podendo criar divergência entre o o valor orçado e o custo estimado. Para evitar 

que discrepâncias decorrentes desses itens interfiram na análise do método, foi 

estabelecido que não serão levados em consideração os valores para itens 

relativos a taxa de administração e os encargos sociais de final de obra. Para as 

despesas indiretas foram consideradores os valores correspondentes para cada 

tipologia na Tabela 8 no item de despesas gerais. 

Dessa maneira, os valores totais considerados como referência para o 

estudo seguem descritos na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Cenários de projeto analisados no estudo de caso 01 com valores 

corrigidos 

Empreendimentos Tipologia Valor orçado (R$) 

Empreendimento 03 Clínica 4.489.514,87 

Empreendimento 04 Torre Residencial 7.187.974,07 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os empreendimentos listados acima foram modelados através de 

programação generativa tendo como base os projetos legais ou executivos 
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(Figura 24) disponibilizados por escritórios de engenharia de Salvador. A partir 

dos projetos dos empreendimentos foram modelados somente os sistemas 

estruturais (fundação, pilar, viga e laje) e vedações (divisórias internas e 

fachadas). Com base nos modelos gerados, foram levantados os quantitativos. 

Essas quantidades foram posteriormente cruzadas com os custos unitários 

apresentados nas planilhas orçamentarias dos respectivos empreendimentos.  

 

Figura 24 - Processo de geração e comparação dos custos – Empreendimento 03 e 04 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No caso de serviços que não são quantificáveis diretamente a partir do 

modelo, devido ao seu nível de desenvolvimento, suas quantidades e custo de 

execução foram dissolvidos nos itens passíveis de quantificação, para que os 

valores estimados finais se aproximem o máximo possível dos orçamentos reais 

dos empreendimentos estudados. Como exemplo pode ser citado a variação das 

bitolas da armadura de estrutura de concreto. 

Após a quantificação e estimativa do custo com base no modelo, o valor 

alcançado foi complementando com os percentuais dos custos por etapas de 

obra apresentados na Tabela 9. 

O valor estimado final foi comparado com o valor orçado da edificação, que 

permitiu a verificação da acurácia do método proposto, assim como o seu 

eventual refinamento, na busca de um valor próximo da realidade. Além da 

comparação com o orçamento real, o custo estimado também foi comparado 

com os valores encontrados por outros métodos de estimativa de custo. 

 

4.2.4 Avaliação 

A quarta fase do trabalho possui somente uma etapa, a Etapa 05 – 

Avaliação (Figura 25), que tem como objetivo avaliar as potencialidades do 

método proposto como ferramenta de auxílio a tomada de decisão no ambiente 

de projeto.  

 

Figura 25. Fase de Avaliação – Etapa 05 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A avaliação foi realizada com base em três constructos: utilidade, facilidade 

de uso e acurácia, conforme definição a seguir.  

Etapa 05: 
Avaliação

Análise com base 
em constructos

Avaliação quanto a 
Utilidade

Avaliação quanto a 
Facilidade de Uso

Avaliação quanto a 
Acurácia

Percepção de 
profissionais da 
AEC quanto ao

método proposto
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a) Flexibilidade na aplicação: esse constructo se relaciona com a 

flexibilidade da estrutura lógica proposta no momento da geração de 

diferentes soluções tipológicas. É um ponto de avaliação a acurácia 

dos resultados obtidos a partir do modelo gerado por programação. 

b) Utilidade: esse constructo se relaciona com a capacidade de 

utilização de algoritmos generativos na criação de modelos BIM, 

buscando avaliar se a tecnologia adotada é útil para realização de 

estudos de custo e se é possível a tomada de decisões com base nas 

informações geradas. É também um ponto de avaliação a inserção do 

método do processo de concepção do projeto de edificações. 

c)  Facilidade de uso: esse constructo se relaciona com a facilidade de 

de entendimento do processo de programação da forma assim como 

o uso da estrutura lógica de programação aplicado as diversas 

categorias e tipologias de edificações existentes. 

 

As variáveis e as fontes de evidência para avaliação relativos a cada 

constructo são apresentados na Quadro 2. 

 

Quadro 2. Variáveis e fontes de evidência para análise dos constructos 

Constructos Variáveis Fonte de evidência 

Flexibilidade 

na Aplicação  

 Flexibilidade da Estrutura 

Lógica de Programação 

para geração de diferentes 

tipologias. 

 Acurácia dos quantitativos 

alcançados a partir do 

modelo gerado por 

programação 

 Acurácia do custo estimado 

global e por etapa em 

comparação ao valor orçado 

 Planilhas de comparação 

entre quantitavivos para 

estimativa de custo e 

orçamento real  

 Planilhas de comparação 

entre orçamento e custo 

estimado  

 Entrevistas com 

profissionais 
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Utilidade 

 Aplicabilidade nas 

atividades de 

desenvolvimento de 

projeto; 

 Atendimento as 

informações necessárias; 

 Dificuldades para inserção 

na rotina de projeto; 

 Informações coletadas a 

partir dos modelos gerados; 

 Entrevistas com 

profissionais 

desenvolvedores de 

projeto; 

 Percepção do Pesquisador; 

Facilidade de 

Uso 

 Facilidade de entendimento 

da estrutura lógica de 

programação; 

 Aplicabilidade em projetos 

de diferentes categorias; 

 Facilidade de aplicação no 

processo de 

desenvolvimento de 

projeto. 

 Informações coletadas a 

partir dos modelos gerados; 

 Entrevistas com 

profissionais 

desenvolvedores de 

projeto; 

 Percepção do Pesquisador; 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Os constructos foram avaliados através de evidências identificadas nos 

estudos desenvolvimentos e, além disso, foram realizadas entrevistas com 

profissionais, projetistas e construtores, atuantes no setor AEC (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Profissionais entrevistados para avaliação dos constructos 

Formação 
Função exercida 

profissionalmente 
Processos mais 

diretamente ligado 

Arquiteto e Urbanista; 

Engenheiro Civil 

Professor em curso de 
arquitetura; 

Gestão de Projetos 

Gerenciamento de 
Projetos  

Engenheiro Civil; 

Especialista em 
gerenciamento de obras 

Engenheiro consultor na 
área de Gestão de Obras 

Gerenciamento de 
Projetos 

Arquiteto e Urbanista Projetista 
Desenvolvimento de 

projetos 
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Formação 
Função exercida 

profissionalmente 
Processos mais 

diretamente ligado 

Engenheiro Civil Engenheiro de Produção 
Gerenciamento de 

Projetos 

Engenheiro Civil Gerente de Contratos 
Gerenciamento de 

Projetos 

Arquiteto e Urbanista; 

Mestre em modelagem 
computacional e tecnologia 

industrial 

Projetista e Professor 
Desenvolvimento de 

Projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

As entrevistas foram realizadas presencialmente, em encontros com 

duração de aproximadamente 40 minutos. Os entrevistados responderam um 

questionário com 11 questões (Apêndice D) em que buscou-se verificar as 

possibilidades de implantação, uso e utilidade, dificuldades, aplicabilidade e 

flexibilidade do método proposto.  

No questionário foram apresentadas imagens, planilhas de quantitativo e 

custo e fluxogramas dos estudos realizados para embasar as respostas aos 

questionamentos feitos aos entrevistados. Como meio de facilitar a quantificação 

e a comparação das respostas levantas, os questionamentos foram respondidos 

através da Escala Likert dividida em cinco níveis (1 – muito baixo; 2 – baixo; 3 – 

médio; 4 – alto; 5 – muito alto). 

 

4.2.5 Fase de conclusão 

A fase de conclusão (Figura 16) teve como objetivo discutir os fatores 

positivos e desafios do uso da modelagem por meio de programação com 

algoritmos generativos, assim como apresentar diretrizes para o uso do método 

para modelar e simular soluções projetuais com uso do Building Information 

Modeling, associando a parâmetros de custo unitários geométrico. 
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Figura 26. Fase de Conclusão – Etapa 06 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Etapa 06: 
Conclusão

Formalização do método e 
definição dos benefícios e limites
do uso de algoritmos Generativos

associados a modelagem BIM
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5 DESENVOLVIMENTO, PROPOSTA E AVALIAÇÃO DE MÉTODO PARA 

ESTIMATIVAS DE CUSTO A PARTIR DE PROGRAMAÇÃO GENERATIVA 

ASSOCIADA AO BIM EM FASES INICIAIS DE PROJETO 

Neste capítulo serão apresentados o desenvolvimento do método de 

estimativa de custo a partir de programação generativa associada ao BIM 

através dos Estudos de Caso 01, 02 e 03, a estrutura e do método proposto que 

é resultado dos estudos realizados e a avaliação desse método através da 

anáise dos produtos obtidos e de entrevistas com profissionais da AEC,  

 
5.1 Desenvolvimento do método 

A seguir serão apresentados os Estudos de caso desenvolvidos onde são 

explicitadas as evidências das potencialidades do método proposto, definições 

de parâmetros de modelagem além da verificação de sua acurácia. 

 

5.1.1 Estudo de Caso 01 

A edificação utilizada para desenvolvimento do primeiro estudo faz parte 

de um conjunto de construções para um centro de apoio a comunidade local. A 

construção exigia um controle do custo durante a fase de projeto para que não 

ocorressem modificações de projetos em fases futuras devido ao custo, 

prejudicando assim a construção das outras edificações do conjunto.  

Dessa forma o empreendimento 01, devido a necessidade de análise do 

custo e também pela sua geometria simples, se caracterizou como um bom 

exemplar para aplicação inicial do método proposto. 

A modelagem paramétrica da estrutura do Empreendimento 01 realizada 

no Estudo 01 foi dividida em 5 partes (Figura 27). A primeira parte é composta 

pelos parâmetros de entrada (A), a segunda parte é o pré-dimensionamento das 

peças estruturais (B), a terceira parte é a parametrização da forma e atribuição 

das famílias paramétricas ao modelo de linhas (C), a quarta parte é responsável 

pela atribuição dos códigos EAP para cada elemento da construção (D) e a 
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quinta e última parte é responsável pela coleta dos quantitativos e exportação 

para a planilha do Excel (E).  

 

Figura 27. Estrutura do processo de modelagem com Dynamo – Empreendimento 01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na programação, os Parâmetros de Entrada (A) definidos foram: raio da 

circunferência que circunscreve o polígono regular da planta baixa da edificação, 

o número de pilares distribuídos de maneira equidistante, o nível da fundação, o 

nível do térreo, a altura da base da cobertura, o ponto mais alto da cobertura 

(cume) e o carregamento na cobertura. Essa parte tem como objetivo, através 

da modificação dos valores de entrada, a modificação das dimensões do 

empreendimento, permitindo a configuração dos cenários a serem estudados. 

O pré-dimensionamento das peças estruturais (B) teve como função 

estabelecer, através de equações de pré-dimensionamento, as dimensões das 

seções dos elementos estruturais da edificação. 

A geração da forma e atribuição das famílias paramétricas (C) teve como 

objetivo a criação e locação dos elementos construtivos através de um modelo 

de linhas que serviriam de base para a atribuição das famílias paramétricas e 

consequente geração do modelo BIM. 
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A atribuição da EAP (D) teve como objetivo atribuir um código único para 

distinção de cada elemento construtivo. Os campos da EAP eram 

respectivamente, o tipo de elemento construtivo (se pilar, viga ou terça), o nível 

em que o elemento foi implantado (se fundação, térreo ou cobertura) e uma 

possível ordem de execução determinada de forma aleatória. 

A parte de extração das informações de quantitativos (E) tinha como 

objetivo extrair do modelo BIM as informações de dimensão, volume, nome e 

EAP de cada elemento construtivos e lança-los em uma planilha do Excel. A 

programação é apresentada no Apêndice E 

Para realização da programação, a partir da concepção arquitetônica foi 

realizada um estudo em cima dos critérios a serem analisados, definindo-se 

então a Estrutura Lógica de Programação (ELP) (Figura 28) que teve como base 

os parâmetros de entrada.  
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Figura 28. Estrutura Lógica da programação – Empreendimento 01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir dos parâmetros de entrada, foram estabelecidas listas com os 

pontos de referência para base, para cobertura e para o cume da edificação. 

Através da gerência e união das listas de pontos são geradas as linhas de 

referência para atribuição das famílias de viga, pilar e terça. Familias BIM foram 

atribuídas as linhas de referência, as dimensões das familias foram modificadas 

Início
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através de equações de pré-dimensionamento, além de serem identificadas por 

um código EAP.  

A modificação dos parâmetros de entrada, devido a estrutura da 

programação, altera as saídas das partes de pré-dimensionamento, das listas de 

pontos e de linhas que implementam as mudanças na geometria do edifício 

assim como nas dimensões das peças estruturais. Os diversos cenários do 

estudo são alcançados devido a modificação dos parâmetros de entrada. 

Os modelos BIM criados (Figura 29) a partir da variação dos parâmetros 

de entrada tiveram as quantidades de seus elementos organizados em planilha 

e relacionados com as composições de custo unitário (Tabela 8), estimando-se 

assim o custo de execução dos cenários definidos.  

 

Figura 29 – Vista parcial de modelos de cenários estudados 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 8 – Planilha orçamentária do cenário com fundação e superestrutura de 

concreto moldado no local e cobertura em madeira e telhas cerâmica. 

Código Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Valor Total 

1 Fundação R$ 8.360,67 
1.1 Pilar                 

1.1.1 

Fabricação de fôrma para pilares 
e estruturas similares, em chapa 
de madeira compensada 
plastificada, e = 18 mm. 
Af_12/2015 

m2 25,07 105,37 2.641,64 

1.1.2 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício 
de múltiplos pavimentos 
utilizando aço ca-50 de 12.5 mm 
- montagem. Af_12/2015 

kg 291,56 6,44 1.877,65 

1.1.3 

Concretagem de pilares, fck = 25 
mpa, com uso de baldes em 
edificação com seção média de 
pilares menor ou igual a 0,25 m² 
- lançamento, adensamento e 
acabamento. Af_12/2015 

m3 2,17 473,64 1.025,58 

1.2 Viga                 

2.2.1 

Fabricação de fôrma para vigas, 
em chapa de madeira 
compensada plastificada, e = 18 
mm. Af_12/2015 

m2 24,67 80,24 1.979,27 

2.2.2 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício 
de múltiplos pavimentos 
utilizando aço ca-50 de 12.5 mm 
- montagem. Af_12/2015 

kg 56,56 6,44 364,23 

2.2.3 

Concretagem de vigas e lajes, 
fck=20 mpa, para qualquer tipo 
de laje com baldes em 
edificação térrea, com área 
média de lajes menor ou igual a 
20 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. 
Af_12/2015 

m3 0,90 522,51 472,31 

2 Superestrutura R$ 12.108,77 

2.1 Pilar                 

2.1.1 

Fabricação de fôrma para pilares 
e estruturas similares, em chapa 
de madeira compensada 
plastificada, e = 18 mm. 
Af_12/2015 

m2 48,68 105,37 5.129,35 

2.1.2 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício 
de múltiplos pavimentos  

kg 402,26 6,44 2.590,58 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 8 – Planilha orçamentária do cenário com fundação e superestrutura de  

concreto moldado no local e cobertura em madeira e telhas cerâmica (cont.) 

Código Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Valor total 

2.1.3 

Concretagem de pilares, fck = 25 
mpa, com uso de baldes em 
edificação com seção média de 
pilares menor ou igual a 0,25 m² 
- lançamento, adensamento e 
acabamento. Af_12/2015 

m3 2,99 473,64 1.414,99 

2.2 Viga                 

2.2.1 

Fabricação de fôrma para vigas, 
em chapa de madeira 
compensada plastificada, e = 18 
mm. Af_12/2015 

m2 26,05 80,24 2.090,36 

2.2.2 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício 
de múltiplos pavimentos 
utilizando aço ca-50 de 12.5 mm 
- montagem. Af_12/2015 

kg 59,73 6,44 384,68 

2.2.3 

Concretagem de vigas e lajes, 
fck=20 mpa, para qualquer tipo 
de laje com baldes em 
edificação térrea, com área 
média de lajes menor ou igual a 
20 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. 
Af_12/2015 

m3 0,95 522,51 498,82 

3 Cobertura R$ 2.159,53 

3.1 

Trama de madeira composta por 
terças para telhados de até 2 
águas para telha ondulada de 
fibrocimento, metálica, plástica 
ou termoacústica, incluso 
transporte vertical. Af_12/2015 

m2 38,48451 15,76 606,52 

3.2 TERÇA DE MADEIRA (orçado) m3 0,0916299 4.500,00 412,33 

3.3 

Telhamento com telha cerâmica 
capa-canal, tipo colonial, com 
mais de 2 águas, incluso 
transporte vertical. Af_06/2016 

m2 38,48451 29,64 1.140,68 

TOTAL R$ 22.628,98 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os custos resultantes dos 36 cenários estudados foram organizados na 

Tabela 9, permitindo a comparação entre os custos diretos de execução. 
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Tabela 9 - Cenários de projeto, quantitativos e custos do Estudo de caso 01  

N 

Composição Estrutural 
Raio da 

edificação 

Num. 
de 

Pilares 

Quantitativo de Serviço Custo 
Estimado 

(R$) Fundação Pilar Viga Terça 
Conc. 
(m³) 

Aço 
(kg) 

Forma 
(m²) 

Mad. 
(m³) 

1 Concreto Concreto Concreto Madeira 2,5 8 3,25 386,23 52,30 0,20 9.792,20 

2 Concreto Concreto Concreto Madeira 2,5 9 3,19 388,64 53,11 0,22 9.905,06 

3 Concreto Concreto Concreto Madeira 2,5 10 3,16 391,82 54,12 0,25 10.050,37 

4 Concreto Concreto Concreto Madeira 3,0 8 4,74 548,89 57,13 0,33 12.275,10 

5 Concreto Concreto Concreto Madeira 3,0 9 4,60 548,16 66,61 0,37 13.168,82 

6 Concreto Concreto Concreto Madeira 3,0 10 4,51 549,22 67,36 0,41 13.258,24 

7 Concreto Concreto Concreto Madeira 3,5 8 6,58 744,87 81,41 0,50 17.047,46 

8 Concreto Concreto Concreto Madeira 3,5 9 6,33 738,81 81,30 0,56 16.947,81 

9 Concreto Concreto Concreto Madeira 3,5 10 6,15 736,16 81,66 0,62 16.945,67 

10 Concreto Concreto Concreto Madeira 4,0 8 8,82 975,94 97,99 0,73 21.549,30 

11 Concreto Concreto Concreto Madeira 4,0 9 8,40 961,93 97,19 0,82 20.905,71 

12 Concreto Concreto Concreto Madeira 4,0 10 8,11 953,64 97,02 0,91 21.131,59 

13 Concreto Madeira Madeira Madeira 2,5 8 1,36 158,63 19,62 1,91 13.036,64 

14 Concreto Madeira Madeira Madeira 2,5 9 1,34 161,22 19,67 1,85 12.785,58 

15 Concreto Madeira Madeira Madeira 2,5 10 1,33 164,25 19,84 1,84 12.775,71 

16 Concreto Madeira Madeira Madeira 3,0 8 1,92 216,85 25,00 2,85 18.775,48 

17 Concreto Madeira Madeira Madeira 3,0 9 1,87 217,71 24,76 2,73 18.215,00 

18 Concreto Madeira Madeira Madeira 3,0 10 1,83 219,61 24,40 2,70 18.089,33 

19 Concreto Madeira Madeira Madeira 3,5 8 2,63 287,13 31,09 4,01 25.330,61 

20 Concreto Madeira Madeira Madeira 3,5 9 2,52 285,08 30,47 3,81 24.780,53 

21 Concreto Madeira Madeira Madeira 3,5 10 2,44 285,00 30,11 3,75 24.478,96 

22 Concreto Madeira Madeira Madeira 4,0 8 3,51 370,55 37,88 5,41 34.169,05 

23 Concreto Madeira Madeira Madeira 4,0 9 3,30 364,20 36,80 5,09 32.544,93 

24 Concreto Madeira Madeira Madeira 4,0 10 3,17 361,12 36,09 5,00 31.996,38 

25 Concreto Concreto Concreto Concreto 2,5 8 3,16 329,62 59,83 0,00 9.444,39 

26 Concreto Concreto Concreto Concreto 2,5 9 3,16 334,24 61,80 0,00 9.515,58 

27 Concreto Concreto Concreto Concreto 2,5 10 3,18 339,88 63,98 0,00 9.619,96 

28 Concreto Concreto Concreto Concreto 3,0 8 4,82 483,00 78,31 0,00 12.392,29 

29 Concreto Concreto Concreto Concreto 3,0 9 4,78 486,92 80,50 0,00 12.804,59 

30 Concreto Concreto Concreto Concreto 3,0 10 4,80 493,10 83,01 0,00 12.887,40 

31 Concreto Concreto Concreto Concreto 3,5 8 6,97 675,64 99,21 0,00 16.780,89 

32 Concreto Concreto Concreto Concreto 3,5 9 6,88 677,90 101,57 0,00 17.101,07 

33 Concreto Concreto Concreto Concreto 3,5 10 6,88 684,28 104,40 0,00 17.186,73 

34 Concreto Concreto Concreto Concreto 4,0 8 9,69 911,55 122,50 0,00 22.865,23 

35 Concreto Concreto Concreto Concreto 4,0 9 9,53 910,97 125,01 0,00 22.863,84 

36 Concreto Concreto Concreto Concreto 4,0 10 9,50 917,10 128,16 0,00 23.021,82 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com base nos dados levantados, foram estudadas as relações do custo 

com o raio da edificação e com a quantidade de pilares. Vale ressaltar que outras 

relações poderiam ser analisadas a partir dos dados obtidos, porém por se tratar 

de uma edificação geometricamente simples, optou-se por aquelas com maior 

influência no custo. A variação do raio da edificação e da quantidade de pilares 

no seu perímetro tem também grande influência na estética da edificação, 

reforçando a sua importância nas análises. 

A partir da Tabela 9 foi possível gerar gráficos relacionando o custo de 

execução com o raio (Figura 30) e com a quantidade de pilares (Figura 31, 32, 

33 e 34) de acordo com a configuração dos materiais. 

 

Figura 30. Gráfico relacionando raio da edificação com custo de execução 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 30 mostra que, para os cenários estudados, as soluções com 

superestrutura em madeira apresentaram custo significativamente maior do que 

as soluções que utilizaram concreto, ou concreto e madeira. Já para os cenários 

com superestrutura em concreto e madeira e superestrutura em concreto os 

custos encontrados são muito próximos, mostrando que a escolha da solução 
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deve levar outros critérios de avaliação em conta, como estética e 

construtibilidade. 

 

Figura 31. Gráfico relacionando número de pilares com custo de execução para raio 

de 2,5m 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A Figura 31 mostra que, para as edificações com raio de 2,5 metros, os 

cenários com superestrutura em madeira são as soluções de projeto que 

apresentam o maior custo, já o custo dos cenários com superestrutura em 

concreto e madeira apresentaram um custo ligeiramente maior do que os 

cenários com superestrutura em concreto. 

Em se tratando da variação de pilares para o mesmo raio, as soluções com 

superestrutura de maneira são as únicas que apresentam um pequeno 

decréscimo do custo de acordo com o aumento do número de pilares, tal 

comportamento pode ser justificado pela redução das seções das peças 

estruturais o que reduz de forma geral o consumo de material. Já as outras 

soluções apresentam um aumento do custo em função do aumento da 

quantidade de pilares porque, apesar da redução do concreto e madeira, há um 

aumento no consumo do aço e das formas. 
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Figura 32. Gráfico relacionando número de pilares com custo de execução para raio 

de 3,0m 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 33. Gráfico relacionando número de pilares com custo de execução para raio 

de 3,5m 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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As Figuras 32 e 33 mostram que, para as edificações com raio de 3,0 e 3,5 

metros, os cenários com superestrutura em madeira continuam sendo as 

soluções de projeto que apresentam o maior custo. Já para os cenários com 

superestrutura em concreto e madeira e superestrutura em concreto o custo de 

execução são praticamente similares para soluções com 8, 9 e 10 pilares. 

Assim como os cenários com 2,5 metros de raios, as soluções com 

superestrutura de maneira com 3,0 e 3,5 metros de raio são as únicas que 

apresentam um decréscimo do custo de acordo com o aumento do número de 

pilares, enquanto que as outras soluções apresentam um aumento do custo em 

função do aumento da quantidade de pilares.  

 

Figura 34. Gráfico relacionando número de pilares com custo de execução para raio 

de 4,0m 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 34 mostra que, para as edificações com raio de 4,0 metros, os 

cenários com superestrutura em madeira continuam sendo as soluções de 

projeto que apresentam o maior custo. Já para os outros cenários há uma 

inversão, as soluções com superestrutura em concreto e madeira passam a ter 

um custo de execução menor da superestrutura em concreto independe da 

quantidade de pilares.  

6.000,00

11.000,00

16.000,00

21.000,00

26.000,00

31.000,00

36.000,00

7 8 9 10 11

Cu
st

o 
(R

$)

Número de Pilares

Raio de 4,0

Superestrutura Concreto e Madeira Superestrutura em Madeira Superestrutura em Concreto



 102

Além disso, nota-se que, para os cenários com superestrutura de concreto 

e concreto e madeira, existe uma constância no custo de execução, não havendo 

a variação de acordo com a quantidade de pilares, como era possível notar para 

os cenários com 2,5, 3,0, e 3,5 metros de raio. Já para os cenários com a 

superestrutura em madeira, o custo continua reduzindo de acordo com o 

aumento da quantidade de pilares. 

Após a programação da forma, geração dos modelos BIM, extração de 

quantitativos e orçamento dos 36 cenários estabelecidos, que consumiram 8 

horas de trabalho, definiu-se, com base nas informações gráficas, que o 

empreentimento teria 3,0 metros de raio, com superestrutura em concreto e 

madeira e 8 pilares distribuídos perimetralmente. 

Dentre o tempo necessário para realização do estudo, 4 horas foram 

gastas para o desenvolvimento da versão final da programação, 3 horas para 

organização da planilha orçamentária padrão e mais 1 hora para extração e 

tratamento dos quantitativos obtidos a partir dos 36 cenários.  

De modo geral, o uso de programação aliada ao BIM permitiu o 

levantamento de informações de quantitativos que não existiriam numa fase de 

concepção de projeto, além de possibilitar a comparação entre materiais 

distintos, sendo útil na escolha da melhor solução de projeto.  

 

5.1.2 Estudo de Caso 02 

A edificação utilizada para o desenvolvimento do estudo 02, assim como a 

edificação do estudo 01, faz parte de um conjunto de construções de um centro 

apoio a comunidade local, exigindo análise do custo durante a fase de projeto 

para evitar alterações e adequações posteriores, que prejudiquem a construção. 

Então, assim como o empreendimento 01, o empreendimento 02 devido a 

necessidade de análise do custo se caracterizou como um bom exemplar para 

aplicação inicial do método proposto. Além disso, a complexidade da forma, 

quando comparada a primeira edificação, auxilia a avaliação da aplicação da 

técnica. 

O empreendimento do estudo 02 teve sua forma programada no Dynamo 

(Figura 35), o que contou com três grandes blocos de comando, o primeiro deles 



 

 

103

são os parâmetros de entrada (A) onde são definidos a quantidade de eixos 

estruturais assim como a distância entre os mesmos, a sobrecarga de utilização 

para pré-dimensionamento da estrutura, os níveis construtivos e a inclinação das 

águas do telhado. A segunda parte corresponde a criação da geometria da 

edificação (B), e a terceira parte o pré-dimensionamento das famílias do revit e 

a atribuição das mesmas ao modelo geométrico (C).  

 
Figura 35. Estrutura da modelagem com Dynamo – Empreendimento 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na programação do empreendimento 02, os Parâmetros de Entrada (A) 

definidos foram: Quantidades de eixos X e Y, Distância entre eixos, níveis 

construtivos (fundação, térreo e cobertura), Posição da cumeeira, inclinação das 

águas e carregamentos da cobertura e do piso térreo. Assim como no Estudo 

01, o objetivo dos parâmetros de entrada é possibilitar a modificação das 
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dimensões do empreendimento configurando os diferentes cenários a serem 

estudados. 

A geração da forma e atribuição das famílias paramétricas (B) também teve 

como função a criação e locação dos elementos construtivos através de um 

modelo de linhas que serviriam de base para a atribuição das famílias 

paramétricas e consequente geração do modelo BIM. 

O pré-dimensionamento das peças e atribuição de famílias (C) teve como 

função atribuir as famílias paramétricas ao modelo de linhas criados na parte B 

e definir as dimensões das seções de acordo com equações de pré-

dimensionamento. 

Ao contrário do Estudo 01, no segundo estudo a etapa de atribuição de 

uma EAP assim como de Extração de Quantitativos foram suprimidas da 

programação de geração da forma. A parte de atribuição da EAP foi suprimida 

pois notou-se que a presença do código não trazia grande vantagens para o 

gerenciamento das informações nas planilhas, sendo possível realizar tal função 

pelo nome dos elementos construtivos. A extração de quantitativos foi suprimida 

pois notou-se a possibilidade de padronização da programação com a criação 

de rotinas de extração de quantitativos. 

Assim como na geração do modelo do empreendimento 01, a concepção 

arquitetônica serviu como base para definição dos parâmetros de entrada e a 

Estrutura Lógica da Programação (Figura 33).  
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Figura 36. Estrutura lógica da programação – Empreendimento 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir dos parâmetros de entrada, foi estabelecida a lista com os pontos 

de referência do nível base. Os pontos da base serviram para geração dos 

pontos da fundação e da cobertura. Através do gerenciamento das listas de 

pontos foram geradas as linhas de referência para vigas e pilares e paredes. Em 

paralelo foram geradas as listas de pontos e de linhas de referência para a 

cobertura. Familias BIM foram atribuídas as linhas e pontos de referência, tendo 

suas dimensões definidas através de equações de pré-dimensionamento. 

A partir da variação dos parâmetros de entrada, tendo como base os 18 

cenários estabelecidos, foram obtidos os modelos BIM para cada solução a ser 

estudada, em que foram comparados os sistemas estruturais de madeira e 

concreto com uma água (Figura 37), duas águas (Figura 38) e duas águas com 

inclinações diferentes (Figura 39). 

 

Figura 37. Cenários de soluções estudados – Uma água com estrutura de concreto e 

madeira 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 38. Cenários de soluções estudados – Duas águas com estrutura de concreto e 

madeira 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 39. Cenários de soluções estudados – Duas águas de inclinações diferentes 

com estrutura de concreto e madeira 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim como o estudo de caso 01, os dados obtidos a partir dos modelos 

BIM criados foram organizados e cruzados com as composições de custo 

(Tabela 10), permitindo estimar parte do custo de execução dos cenários 

definidos (Tabela 11).  

 

Tabela 10 - Planilha orçamentária do cenário com fundação e superestrutura de 

concreto moldado no local e cobertura em madeira e telhas cerâmica 

Item Descrição Und. Quant Preço Unit. Preço total 
1 Fundação R$ 34.335,35 
1.1 Sapatas 

1.1.1 
Forma tabua p/concreto em fundacao 
s/reaproveitamento 

M2 19,20 114,66 2.201,47 

1.1.2 

 Armação de estruturas de concreto 
armado, exceto vigas, pilares, lajes e 
fundações profundas (de edifícios de 
múltiplos pavimentos, edificação térrea 
ou sobrado), utilizando aço ca-60 de 5.0 
mm - montagem. Af_12/2015 

Kg 379,00 13,12 4.972,48 

1.1.3 

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 
mpa, para qualquer tipo de laje com 
baldes em edificação térrea, com área 
média de lajes menor ou igual a 20 m² - 
lançamento, adensamento e 
acabamento. Af_12/2015 

M3 7,58 521,54 3.953,27 

1.2 Pilar 

1.2.1 
Fabricação de fôrma para pilares e 
estruturas similares, em chapa de 
madeira compensada plastificada, e = 18 

M2 16,16 109,88 1.775,66 

1.2.2 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de concreto 
armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 
mm - montagem. Af_12/2015 

Kg 92,01 6,69 615,55 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 10 - Planilha orçamentária do cenário com fundação e superestrutura de 

concreto moldado no local e cobertura em madeira e telhas cerâmica (Cont.) 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unit. Preço Total 

1.2.3 

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, 
com uso de baldes em edificação com 
seção média de pilares menor ou igual a 
0,25 m² - lançamento, adensamento e 
acabamento. Af_12/2015 

M3 0,67 465,38 313,36 

1.3 Vigas 

1.3.1 
Fabricação de fôrma para vigas, em 
chapa de madeira compensada 
plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015 

M2 0,83 83,30 69,42 

1.3.2 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de concreto 
armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 
mm - montagem. Af_12/2015 

Kg 584,56 6,69 3.910,70 

1.3.3 

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 
mpa, para qualquer tipo de laje com 
baldes em edificação térrea, com área 
média de lajes menor ou igual a 20 m² - 
lançamento, adensamento e 
acabamento.  

M3 4,28 521,54 2.231,03 

1.4 Laje 

1.4.1 
 Fabricação de fôrma para lajes, em 
chapa de madeira compensada 
plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015 

M2 66,25 37,28 2.469,80 

1.4.2 

Armação de laje de uma estrutura 
convencional de concreto armado em 
uma edifícação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - 
montagem. Af_12/2015_p 

Kg 950,63 6,39 6.074,49 

1.4.3 

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 
mpa, para qualquer tipo de laje com 
baldes em edificação térrea, com área 
média de lajes menor ou igual a 20 m² - 
lançamento, adensamento e 
acabamento. Af_12/2015 

M3 11,25 521,54 5.867,33 

1.5 Laje 

1.5.1 Escavação manual de valas. Af_03/2016 M3 4,28 60,17 257,39 

1.5.2 Reaterro com compactação manual M3 -8,25 45,63 -376,60 

2 Superestrutura R$ 48.875,64 
2.1 Pilar 

2.1.1 

Fabricação de fôrma para pilares e 
estruturas similares, em chapa de 
madeira compensada plastificada, e = 18 
mm. Af_12/2015 

M2 72,00 109,88 7.911,36 

2.1.2 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de concreto 
armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 
mm - montagem. Af_12/2015 

Kg 409,95 6,69 2.742,57 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 10 - Planilha orçamentária do cenário com fundação e superestrutura de 

concreto moldado no local e cobertura em madeira e telhas cerâmica. (Cont.) 

Item Descrição Unid. Quant Preço Unit. Preço Total 

2.1.3 

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, 
com uso de baldes em edificação com 
seção média de pilares menor ou igual a 
0,25 m² - lançamento, adensamento e 
acabamento. Af_12/2015 

M3 3,00 465,38 1.396,14 

2.1.4 Pilar de Madeira M3 0,06 13.770,13 826,21 

2.2 Vigas 

2.2.1 
Fabricação de fôrma para vigas, em 
chapa de madeira compensada 
plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015 

M2 0,83 83,30 69,42 

2.2.2 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de concreto 
armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 
mm - montagem. Af_12/2015 

Kg 252,42 6,69 1.688,71 

2.2.3 

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 
mpa, para qualquer tipo de laje com 
baldes em edificação térrea, com área 
média de lajes menor ou igual a 20 m² - 
lançamento, adensamento e 
acabamento. Af_12/2015 

M3 1,85 521,54 963,40 

2.2.4 

Escoramento formas ate h = 3,30m, com 
madeira de 3a qualidade, nao 
aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e 
prumos 4x. 

M3 1,85 12,09 22,33 

2.3 Terças e Trelicas 

2.3.1 
Fornecimento e montagem de Treliças 
de madeira 

M3 2,42 13.770,13 33.255,51 

2.3.1 
Fornecimento e montagem de vigas de 
Madeira 

M3 0,00 13.770,13 0,00 

3 Cobertura R$ 12.175,35 

3.1 

Trama de madeira composta por terças 
para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, 
plástica ou termoacústica, incluso 
transporte vertical. Af_12/2015 

M2 165 15,40 2.541,00 

3.2 
Telhamento com telha cerâmica capa-
canal, tipo colonial, com mais de 2 
águas, incluso transporte vertical.  

M2 165 28,47 4.697,55 

3.3 
Amarração de telhas cerâmicas ou de 
concreto. Af_06/2016 

Und. 2640 1,87 4.936,80 

4 Vedações R$ 24.184,72 

4.1 Parede Interna 

4.1.1 

Alvenaria de vedação de blocos 
cerâmicos furados na horizontal de 
11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de 
paredes com área líquida menor que 
6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo manual.  

M2 49,65 75,52 3.749,76 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 10 - Planilha orçamentária do cenário com fundação e superestrutura de 

concreto moldado no local e cobertura em madeira e telhas cerâmica. (Cont.) 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unit. Preço Total 

4.1.2 

 Massa única, para recebimento de 
pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicada manualmente 
em faces internas de paredes, 
espessura de 10mm, com execução de 
taliscas. Af_06/2014 

M2 99,31 20,61 2.046,68 

4.1.3 
Aplicação e lixamento de massa látex 
em paredes, duas demãos. Af_06/2014 

M2 99,31 11,22 1.114,20 

4.1.4 
Aplicação manual de pintura com tinta 
látex acrílica em paredes, duas demãos. 
Af_06/2014 

M2 99,31 10,19 1.011,92 

4.2 Parede Interna/Externa 

4.2.1 

 Massa única, para recebimento de 
pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicada manualmente 
em faces internas de paredes, 
espessura de 10mm, com execução de 
taliscas. Af_06/2014 

M2 67,92 20,61 1.399,84 

4.2.2 
Aplicação e lixamento de massa látex 
em paredes, duas demãos. Af_06/2014 

M2 67,92 11,22 762,07 

4.2.3 
Aplicação manual de pintura com tinta 
látex acrílica em paredes, duas demãos. 
Af_06/2014 

M2 67,92 10,19 692,11 

4.3 Parede Externa 

4.3.1 

Alvenaria de vedação de blocos 
cerâmicos furados na vertical de 
14x19x39cm (espessura 14cm) de 
paredes com área líquida menor que 
6m2 com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo manual. 
Af_06/2014 

M2 135,84 60,35 8.197,99 

4.3.2 

Emboço ou massa única em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 
manualmente em panos de fachada com 
presença de vãos, espessura de 25 mm.  

M2 67,92 46,55 3.161,69 

4.3.3 
 Massa acrílica, aplicação manual em 
paredes externas de casas, duas 
demãos. Af_05/2017 

M2 67,92 19,97 1.356,37 

4.3.4 
Aplicação manual de pintura com tinta 
látex acrílica em paredes, duas demãos.  

M2 67,92 10,19 692,11 

5 Revestimento de piso R$ 3.805,40 

5.1 

Contrapiso em argamassa traço 1:4 
(cimento e areia), preparo manual, 
aplicado em áreas secas sobre laje, 
aderido, espessura 2cm. Af_06/2014 

M2 66,25 28,00 1.855,00 

5.2 

Revestimento cerâmico para piso com 
placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 45x45 cm aplicada em 
ambientes de área maior que 10 m2.  

M2 66,25 29,44 1.950,40 

TOTAL R$123.376,47 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 11 - Cenários de projeto, quantitativos e custos do Estudo de Caso 02 

 

Composição Estrutural 
Vão 

Estrut. 

Consumo de Materiais Custo por 
Quantificação 

direta Água Estrut. Infra. Cobert 
Concreto 

(m³) 
Aço 
(kg) 

Forma 
(m²) 

Madeira 
(m³) 

Um Concreto Concreto Madeira 2,5 28,6 2668,6 175,3 2,48 123.376,47 

Um Concreto Concreto Madeira 3,0 39,7 3917,0 222,8 4,09 169.257,08 

Um Concreto Concreto Madeira 3,5 53,6 5522,8 275,7 6,31 227.687,56 

Um Madeira Concreto Madeira 2,5 23,8 2006,3 102,4 6,39 163.100,97 

Um Madeira Concreto Madeira 3,0 32,1 2890,5 135,2 9,99 231.214,00 

Um Madeira Concreto Madeira 3,5 42,7 4026,6 173,3 14,70 317.750,78 

Dois Concreto Concreto Madeira 2,5 26,2 2339,2 170,7 0,90 95.599,78 

Dois Concreto Concreto Madeira 3,0 35,7 3373,9 220,0 1,42 123.202,36 

Dois Concreto Concreto Madeira 3,5 46,2 4507,7 252,8 2,10 152.511,04 

Dois Madeira Concreto Madeira 2,5 22,0 1766,2 113,5 3,17 112.795,22 

Dois Madeira Concreto Madeira 3,0 29,1 2477,3 151,3 4,36 145.389,56 

Dois Madeira Concreto Madeira 3,5 37,9 3368,6 195,1 6,00 186.650,38 

Dois (i dif.) Concreto Concreto Madeira 2,5 25,6 2247,2 154,5 0,86 92.267,00 

Dois (i dif.) Concreto Concreto Madeira 3,0 34,7 3241,4 200,6 1,35 118.931,56 

Dois (i dif.) Concreto Concreto Madeira 3,5 46,2 4509,4 253,0 2,03 151.514,47 

Dois (i dif.) Madeira Concreto Madeira 2,5 22,0 1766,2 1766,2 3,12 112.136,28 

Dois (i dif.) Madeira Concreto Madeira 3,0 29,1 2476,0 151,2 4,30 144.509,03 

Dois (i dif.) Madeira Concreto Madeira 3,5 37,9 3368,6 195,1 5,92 185.611,77 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A complementação do custo alcançado através da quantificação direta do 

modelo foi feita através da consideração dos percentuais em relação ao custo 

das etapas de obra (Tabela 12) para edificações residências de até 4 pavimentos 

(Res. 4 Pav), baseado em orçamentos detalhados das Revistas Guia da 

Construção e Contrução e Mercado do período de maio de 2006 a dezembro de 

2011. 
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Tabela 12 – Custo médio das etapas de obra por tipologia 

ETAPA 
Custo Médio Real 

Res. 4 
Pav 

Res. 5 a 
10 pav 

Res. 10+ 
Pav 

Res. 
HIS 

Comercial Industrial 

Projetos 0,22% 0,17% 0,14% 0,13% 0,38% 0,00% 

Serviços Preliminares 4,70% 3,78% 1,87% 3,49% 4,30% 2,88% 

Despesas Gerais 10,21% 8,53% 0,99% 0,45% 9,55% 0,00% 

Trabalhos em terra 0,79% 1,04% 0,73% 0,00% 0,54% 0,00% 

Fundações/Solo 5,40% 9,17% 9,94% 6,76% 7,03% 9,61% 

Estrutura 12,81% 17,87% 22,90% 20,87% 13,23% 5,28% 

Alvenaria 8,11% 5,68% 4,56% 8,20% 5,39% 1,19% 

Cobertura 5,55% 1,18% 0,10% 6,51% 5,00% 1,30% 

Impermeabilizações 1,80% 1,61% 1,93% 0,68% 1,47% 0,07% 

Esquadrias/ferragens 
e vidros 

6,78% 7,40% 10,02% 9,06% 7,54% 4,00% 

Instalações elétricas 5,17% 8,15% 7,71% 9,74% 3,82% 5,88% 

Instalações 
Hidrossanitárias 

6,41% 7,76% 7,00% 9,50% 4,44% 6,70% 

Outras Instalações 1,65% 4,38% 7,65% 0,55% 2,66% 0,39% 

Revestimentos 
internos 

15,53% 15,07% 12,59% 12,77% 15,09% 5,88% 

Revestimento de 
Fachada 

2,34% 1,81% 2,82% 2,15% 5,95% 8,55% 

Pinturas 5,75% 4,32% 4,40% 4,83% 2,76% 6,25% 

Serviços 
complementares 

6,78% 2,08% 4,66% 4,32% 10,86% 42,02% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em orçamentos detalhados das Revistas Guia 

da Construção e Construção e Mercado no período de maio/2006 a dezembro/2011 

 

Estimou-se que o valor orçado por meio dos quantitativos do modelo 

corresponderam a 55,5% do custo total (fundações/solo, estrutura, alvenaria, 

cobertura, revestimentos internos, revestimento de fachada, pinturas), assim o 
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valor para complementação do custo estimado correspondeu a 44,5% do custo 

direto total. Com base netes dados, foi possível estimar o custo complementar e 

o custo total do projeto para os cenários estudados, conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Cenários de projeto, quantitativos e custos do Estudo de caso 02 

Composição Estrutural 
Vão 

Estrutural 

Custo por 
Quantificação 

direta 

Custo 
estimado 
por Etapa 
de obra 

Custo 
Estimado 

(R$) Caimento Estrutura Fundação Cobertura 

Um Concreto Concreto Madeira 2,5 123.376,47 98.989,46 222.365,93 

Um Concreto Concreto Madeira 3,0 169.257,08 135.801,16 305.058,24 

Um Concreto Concreto Madeira 3,5 227.687,56 182.682,08 410.369,64 

Um Madeira Concreto Madeira 2,5 163.100,97 130.861,89 293.962,86 

Um Madeira Concreto Madeira 3,0 231.214,00 185.511,47 416.725,47 

Um Madeira Concreto Madeira 3,5 317.750,78 254.953,11 572.703,89 

Dois Concreto Concreto Madeira 2,5 95.599,78 76.703,21 172.302,99 

Dois Concreto Concreto Madeira 3,0 123.202,36 98.849,78 222.052,14 

Dois Concreto Concreto Madeira 3,5 152.511,04 122.365,20 274.876,24 

Dois Madeira Concreto Madeira 2,5 112.795,22 90.499,74 203.294,96 

Dois Madeira Concreto Madeira 3,0 145.389,56 116.651,37 262.040,93 

Dois Madeira Concreto Madeira 3,5 186.650,38 149.756,45 336.406,83 

Dois (i dif.) Concreto Concreto Madeira 2,5 92.267,00 74.029,20 166.296,20 

Dois (i dif.) Concreto Concreto Madeira 3,0 118.931,56 95.423,15 214.354,71 

Dois (i dif.) Concreto Concreto Madeira 3,5 151.514,47 121.565,62 273.080,09 

Dois (i dif.) Madeira Concreto Madeira 2,5 112.136,28 89.971,05 202.107,33 

Dois (i dif.) Madeira Concreto Madeira 3,0 144.509,03 115.944,90 260.453,93 

Dois (i dif.) Madeira Concreto Madeira 3,5 185.611,77 148.923,13 334.534,90 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir da tabela que relaciona os cenários com seus custos, foi possível 

gerar gráficos (Figura 40, 41 e 42) que apresentam de forma mais clara o custo 

de execução estimado para os cenários assim como a diferença entre eles. 
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Figura 40. Custo para execução em função do vão e do sistema estrutural 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 40 mostra que o cenário onde são adotadas soluções em 

superestrutura de madeira e cobertura em uma água apresenta os maiores 

custos de execução para o intervalo de vão estudados. 

 

Figura 41. Custo de execução para superestrutura de concreto em função do vão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 42. Custo de execução para superestrutura de madeira em função do vão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As Figuras 41 e 42 mostram que, para os cenários que adotaram o 

concreto e madeira como material do sistema estrutural, o custo de execução 

das soluções com cobertura em uma água é consideravelmente maior do que as 

soluções com duas águas na cobertura. Além disso, os cenários que adotaram 

solução da cobertura com duas águas, inclinações iguais ou diferentes, 

apresentaram custos de execução muito próximos, apontando a necessidade de 

outros critérios de análise, além do custo, para definição da solução a ser 

adotada. 

Com base nas informações de custo obtidas, optou-se pelo cenário em que 

são adotas as soluções de superestrutura em concreto, com cobertura em duas 

águas com inclinações iguais e vão estrutural de 3,0 metros. Além do custo o 

arquiteto também levou em consideração a estética final do edifício e a 

construtibilidade, ao considerar que o telhado com duas águas e inclinações 

iguais tem uma execução mais simples do que o telhado em duas águas com 

inclinações diferentes 

No total foram necessários dois dias, com cerca de oito horas de trabalho 

no primeiro dia e 5 horas no segundo dia, para realização da programação, 
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geração dos modelos, extração dos quantitativos, determinação do custo e 

análise das soluções. 

O uso da programação no estudo permitiu a mudança das soluções de 

projeto de forma rápida, possibilitando o levantamento de grande quantidade de 

informações dentro dos limites especificados junto ao projetista, auxiliando a 

tomada de decisão para as definições iniciais do projeto. 

Quando comparado ao Estudo 01, foi necessário mais tempo para 

programação da forma, cerca de 7 horas, devido principalmente a complexidade 

da edificação em estudo, da modelagem de mais um tipo de elemento construtivo 

- a vedação - e da criação e teste das rotinas de extração de quantitativos. A 

geração dos modelos e extração dos quantitativos consumiram cerca de 2 horas, 

enquanto que a criação da planilha orçamentária padrão e a planilha de 

comparação dos cenários consumiram cerca de 4 horas. 

Com o estudo dois foi possível definir elementos construtivos passíveis de 

modelagem, possibilitando a criação de rotinas de programação para extração 

de quantidades de fundação (Figura 43), pilares (Figura 44), vigas (Figura 45), 

lajes (Figura 46) e paredes (Paredes 47). 
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Figura 43. Rotina de extração de quantitativos de fundações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 44. Rotina de extração de quantitativos de pilares 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 45. Rotina de extração de quantitativos de vigas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 46. Rotina de extração de quantitativos de pisos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 



 

 

121

Figura 47. Rotina de extração de quantitativos de vedações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.1.3 Estudo de Caso 03 

Após os Estudos 01 e 02 mostrarem a potencialidade da programação 

generativa associada ao BIM para estimativas de custo como base para tomadas 

de decisão em fases iniciais de projeto, se fez necessário verificar a acurácia dos 

valores de custo obtidos. Para tal, foi desenvolvido o Estudo 03 onde são 

comparados os orçamentos para obra com as estimativas de custo através de 

programação generativa e BIM de dois empreendimentos distintos. 

 

Empreendimento 03 

Assim como nos estudos anteriores, a programação da forma no Dynamo 

(Figura 48) contou com três grandes blocos, o primeiro deles são os parâmetros 

de entrada (A), onde são definidos o posicionamento dos eixos estruturais, os 

níveis construtivos a sobrecarga de utilização para pré-dimensionamento da 

estrutura e o posicionamento dos pontos do limite do terreno. A segunda parte 

corresponde a criação da geometria da edificação (B), e a terceira parte o pré-

dimensionamento das famílias do Revit assim como a atribuição das mesmas ao 

modelo de linhas (C).  
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Figura 48. Estrutura da modelagem com Dynamo – Empreendimento 03 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os projetos e as características formais da edificação serviram como base 

para definição dos parâmetros de entrada e da estrutura da programação (Figura 

49).  
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Figura 49. Estrutura Lógica de Programação – Empreendimento 03 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir da programação, o modelo BIM do empreendimento 03 (Figura 50) 

foi alcançado, servindo como base para extração de quantitativos que foram 

usados para estimativa de custo dos sistemas modelados, assim como do custo 

total da edificação. 

 

Figura 50. Modelo BIM gerado com Dynamo – Empreendimento 03 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesse estudo foi possível levantar os quantitativos para superestrutura, 

alvenarias, revestimento externo, pintura e impermeabilização. Com intuito de 

tornar mais real o quantitativo das vedações, dos revestimentos e das pinturas, 

foi excluído destes a área respectiva às esquadrias e aberturas.  

Em seguida, as quantidades levantadas a partir do modelo foram cruzadas 

com as composições de custo presentes no orçamento do empreendimento, 

desse modo foi possível alcançar os custos por etapa de obra da edificação em 

estudo. 

Na Tabela 14 os custos estimados das etapas de obra são comparados 

com os custos orçados pela construtora como um modo de verificar a acurácia 

dos valores obtidos através do método proposto, auxiliar na identificação de 

possíveis problemas de quantificação a partir do modelo gerado, além de 

possíveis problemas de incoerência. 
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Tabela 14 – Comparação entre orçamento das etapas e valor alcançado pelo método 

proposto no empreendimento 03 

Etapa 
Custo Orçado 

(empreendimento) 
Custo Estimado 

(método proposto) 
Erro 

percentual 

Superestrutura R$ 872.523,45 R$ 727.370,72 -16,64% 

Alvenarias R$ 289.731,95 R$ 271.433,76 -4,09% 

Revestimentos 
externo 

R$ 54.182,79 R$ 47.897,82 -11,60% 

Pintura R$ 142.624,83 R$ 151.352,18 6,12% 

Impermeabilização R$ 106.635,63 R$ 72.784,47 -7,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao realizar a comparação entre o custo estimado e o valor orçado para as 

etapas de obra foi possível determinar o erro percentual entre os métodos para 

o estudo do empreendimento 03. Entre os erros percentuais determinados, o 

maior valor correspondeu a etapa de superestrutura com 16,64% e o menor 

errou correspondeu a 4,09% na etapa de alvenarias. 

Na Tabela 15 são apresentados o levantamento de quantitativos utilizados 

para o orçamento e o levantamento de quantitativos obtidos por meio do modelo 

gerado por programação. O levantamento de quantitativo dos serviços, assim 

como os custos foram organizadas de modo a facilitar a comparação dos dados. 

Através dos dados apresentados na planilha, explicita-se a causa dos erros 

percentuais entre o custo orçado e o custo estimado apresentados na Tabela 14.  
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Tabela 15 – Comparação entre quantitativo levantado para orçamento e pelo método proposto no empreendimento 03 

 
 
 
Custo Estimado total R$ 4.368.665,62   Orc. Real R$ 4.489.514,87 

 Orçamento Descritivo: R$1.264.065,19     97,31% 

 Complementação de Custo: R$3.088.733,07      
Custo médio por etapa de obra 

         
Tipologia da edificação Comercial      
Etapas complementares 71,1%       

         
Projetos 0,22% x Esquadrias/ferragens e vidros 8,19% x 

Serviços Preliminares 3,05% x Instalações elétricas 3,60% x 
Despesas Gerais 8,15% x Instalações Hidrossanitárias 3,54% x 

Trabalhos em terra 0,20% x Outras Instalações 1,81% x 
Fundações/Solo 6,39% x Revestimentos internos 17,29% x 

Estrutura 12,89%  Revestimento de Fachada 7,13%  
Alvenaria 5,93%  Pinturas 2,98%  
Cobertura 6,65% x Serviços complementares 10,41% x 

Impermeabilizações 1,54% x      
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 15 – Comparação entre orçamento das etapas e valor alcançado pelo método proposto no empreendimento 03 (Cont.) 

Etapa de 
obra 

Serviço Unid. 
Custo 

unitário 

Quantitativo  Custo 
Erro 

Percentual Orçamento Estimativa Orçamento Estimativa 

S
u

pe
re

st
ru

tu
ra

s 

Elaboração de Traço de concreto unid. 1200,00 1,00 1,00 1.200,00 1.200,00 0,00% 

Projeto estrutural complementar unid. 6000,00 1,00 1,00 6.000,00 6.000,00 0,00% 

Controle Tecnologico mês 3.250,00 2,50 2,50 8.125,00 8.125,00 0,00% 

Forma em chapa de madeira 
compensada 

m2 53,22 4845,00 2722,55 257.850,90 144.893,88 -43,81% 

Escoramento m2 6,15 4845,00 2722,55 29.796,75 16.743,66 -43,81% 

Formas para laje nervurada m2 35,00 2495,00 2704,20 87.325,00 94.647,15 8,38% 

Armação aço - Dim 5.0 kg 4,12 2618,00 

54663,58 

10.786,16 

224.654,94 -4,94% 

Armação aço - Dim 6.3 kg 4,28 2022,00 8.654,16 

Armação aço - Dim 8.0 kg 4,28 12581,00 53.846,68 

Armação aço - Dim 10.0 kg 4,16 2483,00 10.329,28 

Armação aço - Dim 12.5 kg 4,04 11390,00 46.015,60 

Armação aço - Dim 16.0 a 25.0 kg 4,04 26408,00 106.688,32 

Tela soldada kg 6,32 4895,00 5245,88 30.936,40 33.153,96 7,17% 

Concreto usinado m3 354,28 595,00 546,64 210.796,60 193.662,11 -8,13% 

Cura úmida m2 1,28 3259,84 3351,58 4.172,60 4.290,02 2,81% 

Total 872.523,45 727.370,72 -16,64% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 15 – Comparação entre orçamento das etapas e valor alcançado pelo método proposto no empreendimento 03 (Cont.) 

A
lv

e
na

ri
as

 

Alvenaria de bloco de concreto 
(9x19x19) 

m2 45,49 2200,73 1930,27 100.111,21 87.807,98 -12,29% 

Alvenaria de bloco de concreto 
(14x19x39) 

m2 52,50 1987,38 1977,08 104.337,45 103.796,70 -0,52% 

Armação Aço CA-50 (bloco de 
fundação) 

kg 4,17 492,60 492,60 2.054,14 0,00 0,00% 

Concreto usinado para muro m3 299,49 14,00 14,00 4.192,86 0,00 0,00% 

Parede de gesso acartonado m2 62,91 941,51 941,51 59.230,39 0,00 0,00% 

Marcação de alvenaria de bloco m 5,10 1420,55 1368,13 7.244,81 6.977,46 -3,69% 

Aperto de alvenaria m 5,39 1131,83 1368,13 6.100,56 7.374,22 20,88% 
Alvenaria de bloco de concreto 
vedação 

m2 17,27 374,09 374,09 6.460,53 0,00 -100,00% 

Total 289.731,96 277.894,30 -4,09% 

R
ev

e
st

im
e

nt
o

 
E

xt
er

no
 

Chapisco m2 5,82 1769,09 1541,72 10.296,10 8.972,81 -12,85% 

Reboco m2 23,53 1769,09 1541,72 41.626,69 36.276,67 -12,85% 

Chapisco em muro m2 5,65 400,00 468,73 2.260,00 2.648,34 17,18% 

Total 54.182,79 47.897,82 -11,60% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 15 – Comparação entre orçamento das etapas e valor alcançado pelo método proposto no empreendimento 03 (Cont.) 

Im
pe

rm
e

ab
ili

za
ç

õe
s 

Impermeailização de reservatório m2 72,90 145,80 119,79 10.628,82 8.732,69 -17,84% 

Impermeabilização de laje de 
cobertura 

m2 69,86 685,11 647,38 47.861,78 45.225,97 -5,51% 

Isolamento térmico com argila 
expandida 

m3 581,60 34,00 32,37 19.774,40 18.825,81 -4,80% 

Total 78.265,00 72.784,47 -7,00% 

P
in

tu
ra

 in
te

rn
a 

Fundo selador m2 4,68 4024,40 3860,54 18.834,19 18.067,33 -4,07% 

Emassamento com massa latex m2 8,07 3680,64 3860,54 29.702,76 31.154,56 4,89% 

Pintura acrílica m2 14,32 247,23 
3860,54 

3.540,33 
30.462,80 4,07% 

Pintura PVA m2 7,47 3777,17 28.215,46 

Sinalização horizontal m2 10,96 234,60 0,00 2.571,22 0,00 -100,00% 

Pintura verniz em madeira m2 8,14 374,22 0,00 3.046,15 0,00 -100,00% 

pintura esmalte sintético m2 12,02 98,15 0,00 1.179,76 0,00 -100,00% 

Total 87.089,88 79.684,69 -8,50% 

P
in

tu
ra

 E
xt

er
n

a Fundo selador m2 4,68 1769,09 1977,08 8.279,34 9.252,73 11,76% 

emassamento com massa 
acrílica 

m2 10,38 759,09 893,26 7.879,35 9.272,04 17,68% 

pintura latex acrílica m2 14,32 1159,09 1083,82 16.598,17 15.520,30 -6,49% 

pintura com tinta texturizada m2 21,81 1010,00 1083,82 22.028,10 23.638,11 7,31% 

pintura vaga PNE unid. 750,00 1,00 1,00 750,00 750,00 0,00% 

Total 55.534,96 58.433,19 5,22% 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Analisando a Tabela 15, as diferenças encontradas nas etapas de obra 

ficam explicitadas, já que é possível comparar o quantitativo utilizado no 

orçamento e o quantitativo alcançado através do modelo.  

Na etapa de Superestrutura, a maior diferença encontrada na comparação 

dos quantitativos dos serviços de superestrutura é de 43,81% referente a 

execução de fôrmas em chapas de madeira e do escoramento das peças 

estruturais. Para verificação dessa diferença, com base nos projetos utilizados 

como referência, foi realizado a quantificação manual e os valores alcançados 

através desta ficaram mais próximos aos valores determinados a apartir do 

modelo BIM.  

Para determinação das quantidades que não puderam ser levantadas de 

forma direta no modelo BIM, foram utilizados indicadores e relações com os itens 

quantificados. No caso da armadura das estruturas de concreto, foi considerado 

para o aço uma taxa de 100kg/m³ de concreto, em seguida, para determinação 

do custo total do serviço, esse valor foi multiplicado pela média do preço de 

armação (material e mão de obra), 4,11R$/kg, encontrado através da equação 

(3). 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 
$

=  
∑ $ ç  ( ç )

∑  ç ( ç )
        (3) 

 

Ainda na etapa de superestrutura houveram três serviços que não puderam 

ser quantificados, sendo eles a elaboração do traço do concreto, o projeto 

estrutural complementar e o controle tecnológico. Tendo em mente que os 

mesmos não podem ser determinados nas etapas iniciais de projeto, etapa que 

o método se proprõe a trabalhar, foram considerados para a estimativa os 

valores usados no orçamento real do empreendimento. A adoção desses valores 

busca diminuir eventuais diferenças entre os valores de custo encontrados para 

a fase da obra. Ao final, na etapa de superestrutura o erro percentual ficou sendo 

de -16,64%. 

A verificação das quantidades mostrou que, mesmo não sendo possível a 

quantitifcação de alguns serviços, a quantificação e consequentemente a 
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estimativa de custo da etapa de superestrutura apresentaram valores próximos 

aos valores de orçamento. 

Na etapa de Alvenarias, o maior erro percentual encontrado é referente ao 

serviço de aperto de alvenaria (-20,88%), no entanto alguns serviços não 

puderam se quantificados, sendo eles o serviço de alvenaria de bloco de 

concreto de vedação, concreto usinado para muro, a parede de gesso 

acartonado e Alvenaria de bloco de concreto de vedação. A não quantificação e 

consequente não determinação do custo se deu devido a falta de informação 

referente a esses serviços no projeto usado como referência para modelagem. 

Devido a não possibilidade de quantificação, os valores atribuídos a eles foram 

os valores presentes no orçamento real. 

Na etapa de Revestimento Externo foi possível a quantificação de todos os 

itens apresentados na planilha de orçamento, onde a maior diferença entre os 

serviços foi de +17,18% para o chapisco em muro e a menor diferença foi de          

-12,85% para o chapisco e o reboco. Ao final o erro percentual encontrado para 

a etapa foi de -11,60%. 

Assim como na etapa de revestimento externo, a etapa de 

Impermeabilização também teve todos os seus serviços quantificados, onde a 

maior diferença foi para o serviço de Impermeabilização do reservatório                   

(-17,84%) e a menor diferença foi para o serviço de isolamento térmico com 

argila expandida (-4,80%). Ao final a etapa de impermeabilização paresentou um 

erro percentual de -7,00%. 

A etapa de pintura foi dividida em duas partes, Interna e Externa. Na etapa 

de pintura interna a maior diferença encontrada entre o custo do orçamento e o 

custo estimado foi de 4,89% para o serviço de emassamento em massa latex. 

Assim como outras etapas, alguns serviços da pintura interna não puderam ser 

quantificados, entre eles estão a sinalização horizontal, a pintura verniz em 

madeira e a pintura em esmalte sintético. Isso porque parte desses elementos 

não se encontravam especificados no projeto utilizado como referência. Ao final, 

a etapa de pintura interna apresentou um erro percentual de -8,50%. 

A pintura externa, assim como a pintura interna, apresentou um serviço 

que não pode ser quantificado, a pintura de vaga de Portadores de Necessidades 
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Especiais (PNE). Entre os serviços levantados o maior erro apresentado foi igual 

a 17,68% no serviço de emassamento com massa acrílica. Ao final, a etapa de 

pintura externa apresentou um erro percentual de 5,22% em relação ao valor 

orçado. 

Após a determinação das quantidades e do custo estimado para os 

serviços e etapas de obra, o custo estimado total foi alcançado através dos 

parâmetros de participação por etapa de obra para edificações comerciais já 

apresentadas na Tabela 8. Com base nos parâmetros foi considerado que os 

custos estimados através do modelo BIM correspondiam a 43,9% do custo total 

da obra, assim, as etapas não quantificadas a partir do modelo corresponderam 

a 56,1%. 

O valor alcançado para o custo estimado total foi comparado com o 

orçamento de obra e com o valor estimado através do CUB do período de 

orçamentação do empreendimento (CSL-8 de julho/2015). Desse modo foi 

possível fazer a verificação e comparação da acurácia do orçamento a partir de 

modelos BIM (Tabela 16) com outros métodos existentes.  

 

Tabela 16 – Comparação entre orçamento real e valor alcançado através do método 

proposto e CUB 

Comparação de custos 

Valor Orçado R$ 4.520.594,89 100% 
Método Valor Erro percentual 

Método proposto R$ 4.346.337,72 -3,19% 
CUB R$ 3.611.095,19 -19,57% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com a comparação é possível verificar que o uso de algoritmos generativos 

e BIM associados aos parâmetros percentuais de participação por etapa de obra, 

permitiram uma estimativa de custo mais acurada, com -3,19% de erro 

percentual, quando comparada a um dos principais métodos de estimativa de 

custo atuais, o CUB, com -19,57% de erro percentural. 

Ao final é possível inferir que os erros percentuais das etapas de obra 

assim como do custo global da obra apresentados nas Tabelas 19 e 20 se 
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encontram dentro de um erro percentual aceitável para as fases iniciais de 

projeto, visto que para fases de anteprojeto a variação aceitável entre estimativa 

e preço real é de ±20% a ±15% (ÁVILA; LIBRELOTTO; LOPES, 2003). 

 

Empreendimento 04 

 

Seguindo uma estrutura similar ao já apresentado no estudo anteriores, a 

forma da edificação utilizada no Empreendimento 04 foi programada no Dynamo 

(Figura 51). A programação da forma, de um edifício residencial de multiplus 

pavimentos, contou com três grandes blocos, (A) os parâmetros de entrada, (B) 

criação da geometrida edificação (C) e as atribuições das famílias paramétricas 

ao modelo de linhas. 

 

Figura 51. Estrutura da programação no Dynamo – Empreendimento 04 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os projetos e as características formais da edificação serviram como base 

para definição dos parâmetros de entrada e toda estrutura da programação 

(Figura 52). Na parte A, parâmetros de entrada, foram definidas as quantidades 

e distâncias entre eixos estruturais, os níveis construtivos, os pontos do limite do 

terreno e as linhas guia de parede. 

Na parte B, criação da geometria, foram estabelecidas as listas de pontos 

e em seguida as listas de linhas que configuraram a geometria do edifício, sendo 

possível, a partir delas, locar os elementos estruturais (pilares, vigas e lajes) e 

de vedação (alvenarias externas e internas). 

Na parte C, atribuição das famílias paramétricas, as famílias foram 

atribuídas as listas de linhas que configuraram a geometria do edifício. As 

famílias de pilar foram atribuídas as listas de linhas que representavam os 

pilares, as famílias de vigas foram atribuídas as listas que representavam as 

vigas, as famílias de laje as linhas que limitavam o perímetro das lajes e as 

famílias de paredes as listas de linhas que representavam as paredes (externas 

e internas). 
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Figura 52. Estrutura lógica da programação – Empreendimento 04 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir da programação, foi possível a criação do modelo BIM (Figura 53). 

O modelo BIM foi usado como base para extração de quantitativos, que foram 

posteriormente usados para estimar os custos dos sistemas modelados assim 

como do custo total da edificação. 

 

Figura 53. Modelo BIM gerado a partir de programação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesse estudo foi possível o levantamento dos quantitativos para as etapas 

de superestrutura, alvenarias, cobertura e revestimento externo. Com intuito de 

tornar mais real o quantitativo das vedações e dos revestimentos externos, foram 

excluídos destes as áreas relacionadas às esquadrias e aberturas.  

Posteriormente, esses quantitativos foram cruzados com as composições 

de custo presentes na planilha orçamentária do empreendimento tendo como 

principal produto os custos por etapa de obra. 

Assim como realizado no Empreendimento 03, são apresentados na 

Tabela 17 os custos estimados das etapas de obra comparados com os custos 

orçados pela construtora, buscando-se verificar a acurácia dos valores obtidos 
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através do método proposto, além auxiliar na identificação de possíveis 

problemas de quantificação a partir do modelo gerado e possíveis problemas de 

incoerência. 

 

Tabela 17 – Comparação entre orçamento das etapas e valor alcançado pelo método 

proposto no empreendimento 04 

Etapa 
Custo Orçado 

(empreendimento) 
Custo Estimado 

(método proposto) 
Desvio 

percentual 

Superestrutura R$ 1.882.145,65 R$ 1.770.916,45 -5,91% 

Alvenarias R$ 286.307,93 R$ 268.764,16 -6,13% 

Cobertura R$ 5.633,19 R$ 5.713,48 1,43% 

Revestimento Externo R$ 773.346,44 R$ 606.670,86 -18,14% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao fazer a comparação entre o valor orçado para as etapas de obra pelo 

empreendimento e o custo estimado por meio do método proposto também para 

as etapas de obra, foi possível determinar o erro percentual entre os valores para 

o estudo do empreendimento 04. Dentre os erros percentuais encontrados, o 

maior valor correspondeu a -18,14% na etapa de revestimento externo, enquanto 

que a menor diferença correspondeu a etapa de cobertura com 1,43% de 

diferença. 

No estudo, apesar da modelagem dos sistemas estruturais e das vedações 

internas e externas, a variedade de especificações dificultou a quantificação de 

algumas etapas da obra como revestimentos internos, forro, pintura e 

pavimentação interna. Isso porque, para a diferenciação de elementos com 

especificações diferentes seria necessário uma modelagem mais detalhada, o 

que tornaria mais complexa a programação da forma. 

No entanto a programação/modelagem contemplando tais variações é uma 

possibilidade, porém essa tarefa se mostra pouco viável tendo em vista que uma 

uma grande variação de especificações torna a programação significativamente 

mais complexa. Desse modo, observa-se que o uso de programação se 

apresenta de maneira mais viável em casos com padronizações de soluções 

técnico-construtivas. 
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Na Tabela 18 a seguir são apresentados os levantamentos de quantitativos 

usados para orçamentação e os levantamentos de quantitativos obtidos através 

do modelo gerado por programação para a estimativa de custo. As quantidades 

dos serviços, assim como os custos, foram organizadas por etapa de obra, de 

modo a facilitar a comparação dos dados. 

Analisando os dados apresentados na Tabela 18, busca-se explicitar as 

possíveis causas dos erros percentuais entre o custo orçado e o custo estimado 
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Tabela 18– Comparação entre orçamento das etapas e valor alcançado pelo método proposto no empreendimento 04 
 
Custo Estimado total R$ 7.774.316,57   Orc. Real R$ 7.259.135,01 

 Orçamento Descritivo: R$2.703.907,30     107,10% 

 
Complementação de 

Custo: R$5.070.409,26      

Custo médio por etapa de obra 
         

Tipologia da edificação Res. 10+ Pav      
Etapas complementares 65,2%                

Projetos 0,14% x Esquadrias/ferragens e vidros 10,02% x 
Serviços Preliminares 1,87% x Instalações elétricas 7,71% x 

Despesas Gerais 0,99% x Instalações Hidrossanitárias 7,00% x 
Trabalhos em terra 0,73% x Outras Instalações 7,65% x 

Fundações/Solo 9,94% x Revestimentos internos 12,59% x 
Estrutura 22,90%  Revestimento de Fachada 2,82%  
Alvenaria 4,56%  Pinturas 4,40%  
Cobertura 0,10%  Serviços complementares 4,66% x 

Impermeabilizações 1,93% x      
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 18 – Comparação entre orçamento das etapas e valor alcançado pelo método proposto no empreendimento 04 

(Cont.) 

Etapa 
de 

obra 
Serviço Unid. 

Custo 
unitário 

Quantitativo  Custo 
Desvio 

Percentual Orçamento Estimativa Orçamento Estimativa 

S
u

pe
re

st
ru

tu
ra

s 

Concreto pré-
fabricado 35 MPA 

m3 348,41 1406,49 1402,79 490.033,49 488.745,85 -0,26% 

Formas de pilares, 
vigas e lajes 

m2 39,80 14241,76 14120,39 566.822,05 561.991,33 -0,85% 

Armadura aço CA 
50/60 

kg 4,89 161746,35 140279,42 791.651,34 686.583,60 -13,27% 

Controle Tecnologico m3 11,66 1406,49 1402,79 16.399,67 16.356,58 -0,26% 

Reservatório inferior vb 17.239,10 1,00 1,00 17.239,10 17.239,10 0,00% 

Total 1.882.145,65 1.770.916,45 -5,91% 

A
lv

e
na

ri
as

 

Aperto de alvenaria 
c/ massa podre 

m 2,53 2935,97 3635,51 7.435,03 9.206,54 23,83% 

Marcação de 
alvenaria 

m 3,22 2935,97 3635,51 9.450,89 11.702,70 23,83% 

Alvenaria de bloco 
de 12 

m2 29,66 2540,95 2268,65 75.354,44 67.279,07 -10,72% 

Alvenaria de bloco 
de 9 

m2 25,22 5928,88 5688,85 149.526,41 143.472,87 -4,05% 

Tela ancofix m2 3,16 1905,00 1789,77 6.017,51 5653,53 -6,05% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 18 – Comparação entre orçamento das etapas e valor alcançado pelo método proposto no empreendimento 04 
(Cont.) 

A
lv

e
na

ri
as

 
Combogó de 
concreto pré-
moldado 

m2 103,04 28,37 0,00 2.923,32 2.923,32 -100,00% 

Vergas e contra-
vergas 

m 17,41 635,43 635,43 11.063,55 11.063,55 0,00% 

Pilaretes de 
amarração 

m 16,93 303,30 284,95 5.134,32 4.823,69 -6,05% 

Cintas de amarração m 14,01 1229,08 1154,74 17.223,34 16.181,60 -6,05% 

Alvenaria de pedra m3 182,05 11,97 47,70 2.179,11 8.683,77 298,50% 

Total 286.307,93 278.067,31 -2,88% 

C
ob

er
tu

ra
 

Estrutura em 
madeira para telha 

m2 30,14 41,25 42,24 1.243,32 1.273,07 2,39% 

Cobertura em telha 
ondulada 8 mm 

m2 48,13 41,25 42,24 1.985,52 2.033,03 2,39% 

Calha em concreto 
(água pluvial) 

m 118,37 16,50 16,43 1.953,11 1.944,82 -0,42% 

Rufo de concreto m2 20,99 21,50 22,04 451,24 462,57 2,51% 

Total 5.633,19 5.713,48 1,43% 

R
ev

e
st

im
e

nt
o

 
E

xt
er

no
 

Chapisco externo c/ 
embrexamento 

m2 5,88 5246,32 5688,85 30.837,87 33.439,06 8,44% 

Embrechamento m2 3,61 5246,32 5688,85 18.963,35 20.562,92 8,44% 

Emboço m2 16,64 5246,32 5688,85 87.309,26 94.673,85 8,44% 

Pastilhas 5x5 m2 73,21 7625,69 5688,85 558.308,79 416.504,64 -25,40% 

Junta de dilatação m2 19,61 482,46 568,89 9.461,04 11.155,84 17,91% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 18 – Comparação entre orçamento das etapas e valor alcançado pelo método proposto no empreendimento 04 
(Cont.) 

 Rejuntamento 
pastilhas 

m2 6,05 7625,69 5688,85 46.155,25 34.432,34 -25,40% 

 Equipe pontos mês 5577,72 4,00 4,00 22.310,88 22.310,88 0,00% 

Total 773.346,44 633.079,53 -18,14% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Analisando a Tabela 18, as diferenças entre os levantamentos de 

quantitativos ficam explicitadas. 

Para a etapa de superestrutura a maior diferença entre as quantidades dos 

serviços levantados é 13,27% referente a execução da armadura das peças 

estruturais. Tal diferença pode ser justificada pelo uso da taxa de aço utilizada, 

de 100kg/m3, para estimar a quantidade total de aço presente no projeto. Além 

da armadura, o item reservatório inferior não foi quantificado, isso devido a falta 

de informação no projeto utilizado como referência sobre essa parte específica 

do empreendimento. Esses fatores levaram a diferença entre as quantidades e 

consequentemente ao erro percentual de -5,91%% entre o valor orçado e o valor 

estimado para a etapa. 

Na etapa de alvenaria três serviços não foram passíveis de quantificação, 

sendo eles, a fixação de telas ancofix, os pilares e as cintas de amarração para 

alvenaria. Nos valores apresentados foram considerados uma proporção em 

relação a área de alvenaria, ou seja, um metro quadrado de tela ancofix a cada 

3,11m² de alvenaria, um metro de pilar de amarração a cada 27,93 metros de 

alvenaria e um metro de cinta de amarração a cada 6,89 metros quadrados de 

alvenaria. Os indicadores, obtidos através dos valores presentes na planilha 

orçamentário do empreendimento, foram utilizados como forma de garantir a 

quantificação desses elementos, visto que a não participação deles no custo da 

etapa de alvenaria levaria a diferença de -6,13% para -17,75%. 

A quantidade referente ao cobogó de concreto não foi levantada devido a 

não identificação do mesmo no projeto arquitetônico que serviu como base para 

programação da forma. A quantificação referente ao serviço de alvenaria de 

pedra apresentou um valor maior do que o considerado no orçamento descritivo 

do empreendimento. Para verificar essa diferença, foi realizado um levantamento 

manual da quantidade com base nos projetos, que mostrou que o quantitativo 

alcançado com o modelo BIM se aproxima mais do projeto do que a quantidade 

apresentada no orçamento real. 

Na etapa de cobertura todos os elementos foram quantificados, sendo a 

etapa de obra com o menor erro percentual de quantidades e consequentemente 
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de custo, (erro de 1,43%), quando comparado aos valores apresentados no 

orçamento descritivo do empreendimento. 

Na etapa de revestimento externo o erro percentual (-18,14%), entre o valor 

orçado e o custo estimado pôde ser justificado pela diferença entre as 

quantidades nos serviços de assentamento de pastilha 5x5cm, rejuntamento de 

pastilhas, equipe de pontos e junta de dilatação. A quantificação referente aos 

serviços de pastilhas 5x5cm e rejuntamento de pastilha apresentaram um valor 

menor do que o considerado no orçamento descritivo do empreendimento.  

Para verificação dessa diferença foi realizado um levantamento manual da 

quantidade com base nos projetos. Esse levantamento mostrou que o 

quantitativo alcançado com o modelo BIM traz somente as quantidades de 

revestimento referentes aos planos da fachada, não sendo possível levantar de 

forma automática os acabamentos e arestas em aberturas, como esquadrias e 

varandas. 

A junta de dilatação foi quantificada com base na área de pastilha ao se 

considerar um metro quadrado de junta a cada 15,85m² de pastilha. O serviço 

referente a equipe de pontos, devido a unidade utilizada no orçamento, não teve 

sua quantificação possível a partir do modelo BIM, sendo utilizado o valor 

apresentado no orçamento, de maneira similar ao serviço reservatório inferior na 

etapa de superestrutura. 

Em se tratando do custo estimado total, o mesmo foi alcançado através da 

complementação com base nas participações por etapa de obra para edifícios 

residenciais com mais de 10 pavimento apresentadas na Tabela 9, baseada em 

orçamentos detalhados das Revistas Guia da Construção e Construção e 

Mercado do período de maio de 2006 a dezembro de 2011. Sendo assim, foi 

considerado que 34,8% do valor total corresponde ao custo alcançado por 

quantificação direta no modelo BIM e 65,2% corresponde as etapas de obra não 

quantificadas de forma direta. 

Assim como no estudo anterior o valor estimado total do empreendimento 

foi comparado com o orçamento real e com o valor estimado através do CUB (R-

16 Padrão Alto de Julho/2010) referente ao período de orçamentação do 
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empreendimento como um modo de comparação e verificação da acurácia do 

método proposto (Tabela 19).  

 

Tabela 19 – Comparação entre orçamento real e valor alcançado através do método 

proposto e CUB 

Comparação de custos 

Valor Orçado R$ 7.259.135,01 100% 

Método valor 
Desvio 

percentual 

Método proposto R$ 7.259.135,01 +7,10% 

CUB R$ 8.471.152,07 +16,70% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com a análise dos dados obtidos nesse estudo, é possível verificar que o 

custo estimado através do método proposto alcança um valor mais próximo ao 

valor do orçamento do empreendimento do que o CUB, apresentando 

respectivamente +7,10% e +16,70% de erro percentual. 

O erro percentual referente ao método proposto também mostra que os 

parâmetros indicadores de participação por etapa de obra não refletem a 

realidade do empreendimento 04 já que os erros referentes as etapas 

quantificadas em sua maioria foram negativas e com diferenças de até -18,14% 

enquanto que o erro da comparação entre os valores globais foi positivo. A partir 

disso é possível concluir que se faz necessário o levantamento de mais dados 

referentes a participação por etapa de obra em edificações com mais de 10 

pavimentos para determinação de parâmetros mais precisos. 

Por outro lado, observa-se que os erros percentuais das etapas de obra 

assim como do custo global da obra se encontram dentro de uma variação 

aceitável para a fase de projeto em que o método se propõem atuar, já que para 

fases de anteprojeto a variação aceitável entre estimativa e preço real é de ±20% 

a ±15%(ÁVILA; LIBRELOTTO; LOPES, 2003). 
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5.1.4 Análise e discussão dos resultados 

Analisando os estudos desenvolvidos foi possível observar algumas 

características do uso associado de programação generativa com o BIM para 

determinação de custos estimados em fases iniciais de projeto. 

A modelagem da informação da construção já traz vantagens para o 

processo de orçamentação e análise de custos de projeto, ao possibilitar a 

quantificação automática a partir do modelo BIM. Essa característica é explorada 

em trabalhos como o de Lee, Kim e Yu (2014) e Aram, Eastman e Sacks (2014) 

que através do uso de uma estrutura analítica de projeto possibilitam a 

orçamentação e diversos sistemas a partir do modelo BIM.  

No entanto, a quantificação dos elementos construtivos, e 

consequentemente o orçamento nisto baseado, apresenta uma acurácia 

diretamente proporcional ao nível de desenvolvimento do modelo BIM, ou seja, 

quando mais desenvolvido o projeto mais desenvolvido estará o modelo BIM e 

melhor será a acurácia do orçamento. Ao fazer uso da programação generativa 

é possível inserir uma quantidade maior de informações no modelo, de forma 

menos dispendiosa, em um momento que, teoricamente, essas informações não 

existiriam, o que auxilia o projetista a definir a melhor solução de projeto em fases 

iniciais, como pôde ser visto nos estudos dos Empreendimentos 01 e 02. 

Além disso, a parametrização do processo de criação do modelo através 

da programação generativa permite que a análise de soluções ocorra em uma 

taxa significativamente maior e de forma mais segura do que já ocorre. Segundo 

Andrade e Ruschel (2011), isto só acontece em modelos criados com o uso de 

objetos paramétricos. Ou seja, o uso programação para parametrização do 

processo de criação do modelo possibilita que decisões sejam tomadas de forma 

mais concisa com base nos cenários de projeto estudados.  

Essa possibilidade criada com o uso da programação fica clara nos estudos 

realizados com os Empreendimentos 01 e 02, ao permitir que o projetista tivesse 

visão sobre uma quantidade maior de informações e soluções projetuais do que 

aconteceria usualmente. 

Em se tratando do processo de criação do modelo, o mesmo tende a 

facilitar o processo de estudo de custo a partir de modelos BIM em fases iniciais 
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de projeto e, possibilitando também a geração de uma grande quantidade de 

modelos para um único empreendimento, o que tende a diminuir o custo para 

criação de modelos, como apontado por Franco, Mahdi e Abaza (2015). 

De maneira similar ao uso de modelos BIM para levantamento de 

quantitativos, onde a precisão das informações obtidas é relativa ao nível de 

desenvolvimento do modelo, o uso da programação para geração de modelos 

também segue o mesmo caminho. Quanto mais informação for necessária no 

modelo, mais complexa fica a programação e mais tempo é necessário para 

realiza-la.  

Apesar de ter sido desenvolvido programações específicas para cada 

edificação estudada, que consumiram um tempo relativamente pequeno dentro 

de um processo de projeto, a criação de uma programação mais geral, onde 

diversos tipos de edifício possam ser criados a partir da modificação dos 

parâmetros de entrada é uma potencial evolução do uso da programação 

associada ao BIM, visando principalmente agilizar o processo de estudos de 

custo 

Vale ressaltar que, inicialmente, o tempo gasto para programação da forma 

de um edifício para análise de custo pode consumir um tempo 

consideravelmente maior do que outros métodos de estimativa ou até a criação 

manual de modelos, porém, com o entendimento da estrutura da programação 

esse processo é agilizado, reduzindo-se o tempo necessário para criação dos 

modelos. Além disso, o desenvolvimento de rotinas e sub-rotinas de 

programação para modelagem tornam o processo de geração de modelos mais 

rápida. 

Em relação a acurácia, os estudos desenvolvidos com os 

Empreendimentos 03 e 04 mostraram que é possível alcançar estimativas de 

custo com erros percentuais, próximos a aqueles aceitáveis em orçamentos 

expeditos e orçamentos detalhados apontados por Ávila, Librelotto e Lopes 

(2003). Quando comparado com o principal meio para determinação de custos 

preliminares atualmente, o CUB, o uso o método proposto permitiu a 

determinação de um custo total mais acurado. Essa proximidade entre valores 
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explicita a potencialidade do método como ferramenta para determinação dos 

custos por etapa de obra e também dos custos globais de um empreendimento. 

A complementação, realizada através de parâmetros indicadores de 

participação por etapa de obra, pode ser mais explorada. Os resultados 

apresentados com sua implementação foram satisfatórios mostrando a 

potencialidade dos parâmetros usados, no entanto o levantamento de mais 

informações para criação destes parâmetros para outras tipologias se faz 

necessário. 

Outro ponto importante relacionado a estimativa e ao processo de geração 

dos modelos é a possibilidade da modelagem e quantificação de soluções com 

materiais e formatos distintos para um mesmo sistema construtivo a partir da 

associação do BIM com a programação generativa. Com o uso do CUB essas 

possibilidades é limitada, já que a análise acontece a partir do uso de 

informações de empreendimentos similares construídos anteriormente, logo, se 

não houver empreendimentos anteriores que sigam o padrão da edificação em 

estudo a estimativa em fases iniciais fica comprometida. 
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5.2 Método para estimativas de custo a partir de programação generativa 

associada ao BIM em fases iniciais de projeto 

 
Neste capítulo é apresentado o método elaborado durante o 

desenvolvimento deste trabalho, o artefato do DSR, que foi sendo estabelecido 

ao longo das etapas de pesquisa (conscientização, proposta, desenvolvimento, 

avaliação e conclusão). 

O artefato proposto é um método para determinação de custo estimados 

em fases iniciais de projeto a partir de modelos BIM gerados por programação 

generativa, em que são levados em consideração a acurácia da estimativa 

alcançada, a facilidade de aplicação durante o processo de projeto e a 

flexibilidade de uso do método. 

Para facilitar o entendimento do método o mesmo foi dividido em duas 

partes, o fluxo de trabalho, em que são descritos o passo a passo para a 

determinação de custos estimados através do processo de programação, 

geração dos modelos e a uma estrutura de programação básica, em que são 

detalhadas as etapas para desenvolvimento da programação generativa. 

 

5.2.1 Fluxo de trabalho 

Com base nos estudos realizados, foi possível o desenvolvimento de um 

fluxograma para geração e análise de soluções (Figura 54), que explicita o passo 

a passo do processo de desenvolvimento das análises que começam na 

concepção arquitetônica, passando pela geração do modelo, extração de 

quantitativos, determinação do custo por etapa, complementação do custo e 

finalizando com a análise de custo para tomada de decisão. 
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Figura 54. Fluxo para análise de custo de projeto a partir de modelagem generativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O processo de análise das soluções tem como ponto de partida uma 

concepção arquitetônica. Com base nessa concepção o projetista deve definir o 

ponto ou os pontos que serão analisados, como a quantidade de eixos 

estruturais, a distância entre eixos, o local das vedações, o tipo de cobertura, 

entre outros. Os pontos que serão analisados estabelerecão os parâmetros de 

entrada na programação da forma. 

 

A programação generativa, que inclui a geração da forma e a atribuição de 

famílias pré-dimensionadas, é realizada com base nos parâmetros de entrada 

definidos pelo projetista, é a etapa em que todas as correlações internas do 

modelo são estabelecidas. Essas correlações são as conexões entre elementos 

estruturais, locação das vedações, atribuições de famílias paramétrica ao 

modelo de linhas e pré-dimensionamento das peças estruturais. Considera-se 

que os elementos construtivos para modelagem via programação são as 

fundações (sapata, estaca, tubulão, entre outros), as vigas, os pilares, as lajes e 

as vedações (internas e externas). 

Com a programação da forma pronta, faz-se a geração do modelo BIM a 

partir da definição de valores para os parâmetros de entrada. Com o modelo BIM 

pronto, o levantamento dos quantitativos, realizado através das rotinas de 

extração de quantitativos, deve ser lançada nas planilhas, de preferência 

configuradas, para tratamento das informações. 

Com as informações de quantitativos lançadas em planilha as mesmas 

devem ser associadas com as composições de custo unitário. As composições 

utilizadas e as bases de onde elas são obtidas são determinadas de acordo com 

os tipos de serviços que serão orçados e a facilidade de acesso as informações 

da base. A partir dessa associação os custos das etapas de obra, geradas pelo 

modelo do empreendimento em estudo são determinados.  

Em seguida, de acordo com a tipologia do edifício em desenvolvimento, a 

complementação do custo é realizada por meio da atribuição de uma 

porcentagem em relação ao custo total da obra, para os custos por etapa de obra 

obtidos através do modelo. Essa porcentagem é determinada com base na 
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participação média das fases das obras por tipologia. Após a determinação 

dessa porcentagem é feita a determinação do custo estimado total do 

empreendimento. 

Com a determinação do custo estimado total do empreendimento em 

análise o projetista pode voltar ao começo do processo alterando os parâmetros 

de entrada e gerando um novo cenário com um novo custo estimado, podendo 

assim realizar a comparação entre os valores obtidos. O projetista pode realizar 

esse loop de alteração dos parâmetros de entrada quantas vezes achar 

necessário. Ao final, com os dados obtidos, o projetista deve usar os custos 

estimados como um critério para tomada de decisão. 

É importante ressaltar que o custo é um dos critérios que o projetista deve 

levar em consideração no momento da decisão projetual, esse critério deve estar 

sempre associado a outros critérios como estética, necessidade do cliente e 

construtibilidade, buscando garantir a melhor decisão. 

 

5.2.2 Estrutura Lógica de Programação 

Além do fluxograma para geração e análise de soluções os estudos 

desenvolvidos possibilitaram a definição de uma Estrutura Lógica de 

Programação (ELP) para guiar a geração da forma de edificações no software 

de programação visual. 

A programação é feita através do uso de nós que contam com uma entrada 

e uma saída de informações. Cada um desses nós contém com um conjunto de 

regras que determinam sua função. A escolha, ou programação, do nó é feita 

com base na tarefa que se deseja realizar e seguindo os passos estabelecidos 

pela ELP. 

Para facilitar o entendimento da programação a ELP foi dividida em três 

níveis, o primeiro nível corresponde aos Parâmetros de Entrada (P.E.), o 

segundo nível corresponde a Criação da Geometria (C.G.) e o terceiro nível 

corresponde a Atribuição das Familias (A.F.). O nível de Criação da Geometria 

foi subdividido em subníveis: a Gerência dos Parâmetros de Entrada (G.P.E.), o 

Gerênciamento dos Pontos de Referência (G.P.R.) e o Gerenciamento das 

Linhas de Referência (G.L.R.) conforme é apresentado na Figura 55. Essa 
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Estrutura Lógica de Programação explicita, de modo generalizado, os 

parâmetros de entrada gerais, os passos para definição dos eixos estruturais, a 

criação e o gerenciamento das listas de pontos e linhas, o momento de atribuição 

e pré-dimensionamento das famílias parametrizadas, do processo de 

modelagem. 
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Na ELP os Parâmetros de Entrada (P.E.) básicos para analises de custo 

definidos através dos estudos são os Eixos Estruturais em X, os Eixos Estruturais 

em Y, os Níveis Construtivos e a Localização da Paredes. 

Os Eixos estruturais X e Y são estabelecidos através de um conjunto de 

nós (Figura 56), um para cada eixo, onde, através de uma entrada numérica, a 

localização dos eixos estruturais é determinada. O valor aqui inserido, deve ser 

a distância do eixo ao eixo imediatamente anterior. Os eixos estruturais, 

definidos nesse nível serão usados posteriormente para locação das vigas e dos 

pilares 

 

Figura 56. Modo de Entrada dos Eixos Estruturais X e Y 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os Níveis Construtivos (Figura 57), assim como os eixos estruturais, são 

estabelecidos a partir de nós, podendo ser um entrada única ou mais de uma 

entrada se houver o emprego de diferentes níveis dentro do mesmo projeto. Esse 

parâmetro serve para definição das diversas alturas que o edifício em análise 

possa ter. 

 

Figura 57. Modo de entrada dos níveis construtivos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No primeiro subnível, Gerenciamento dos Parâmetros de Entrada, dentro 

do nível de Criação da Geometria, acontece a organização das informações 

inseridas nos nós de entradas, o que possibilita a criação das listas de eixos. 

Nesse subnível, a partir das distâncias entre eixos, são determinadas as cotas 

acumaladas dos eixos para locação dos mesmos. Nesse subnível também é feita 

a junção dessas informações em listas para o eixo x e o eixo y (Figura 58).  

 

Figura 58. Determinação dos eixos estruturais X e Y 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda no nível de Criação da Geometria, no subnível de Gerenciamento 

das Pontos de Referência deve ser realizado o cruzamento das listas de eixos 

criadas anteriormente, a partir deste cruzamento os pontos de referência para 

locação dos elementos construtivos, no nível zero, são determinados (Figura 59). 

Esses pontos devem ser transladados no eixo Z de acordo com os níveis 

construtivos estabelecidos nos parâmetros de entrada (Figura 60). Esses pontos 

criados, ainda servem de base para criação da laje e locação dos elementos de 

fundação. 
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Figura 59. Criação dos pontos de referência do nível zero: (a) programação 

generativa; (b) pontos gerados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Figura 60. Criação dos pontos de referência restantes: (a) programação generativa; (b) 

pontos gerados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 



 

 

159

 

Para criação das linhas de referência dos pilares, os pontos de 

determinado nível são ligados aos pontos do nível imediatamente acima e assim 

sucessivamente para os outros níveis do modelo. Para criação das linhas de 

referência das vigas os pontos organizados em lista são conectados inicialmente 

no sentido x e depois no sentido y ou vice e versa.  

Essas conexões acontecem no subnível de Gerenciamento das Linhas de 

Referência, onde pontos obtidos a partir do cruzamento das listas de eixos e da 

translação de acordo com os níveis construtivos são conectadas (Figura 61). A 

conexão desses pontos gera as linhas de referência para atribuição das famílias 

paramétricas de vigas, pilares (Figura 62). 

 

Figura 61. Nós para criação das linhas de referências de pilar e viga 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 62. Modelo de linhas  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a modelagem das linhas de referências, é ideal que as mesmas 

sejam unidadas em listas por tipo de elemento construtivo (Figura 63) para 

facilitar o seu gerenciamento. Apesar de ser possível trabalhar com as linhas de 

referência separadas, esse meio de criação do modelo torna complexa a 

programação deixando-a mais lenta e dificultando a realização modificações 

posteriores. No entanto unificar as listas limita a variação de famílias 

paramétricas para um mesmo tipo de elemento construtivo, ou seja, não é 

possível atribuir diferentes tipos de famílias de viga ou pilar para linhas de 

referências diferentes. 

Após a criação das linhas de referência, e com a conclusão do nível de 

Modelagem da Geometria, deve ser realizado a atribuição das famílias 

paramétricas de viga (Figura 63) para as linhas de referência de viga e a família 

paramétrica de pilar (Figura 64) para as linhas de referência de pilar. Essa 

atribuição de famílias paramétricas possibilita a geração do modelo BIM com 

vigas e pilares (Figura 65) e consequentemente o levantamento de quantitativos.  
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Figura 63. Nós para pré-dimensionamento e atribuição das famílias de viga ao modelo 

de linhas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Figura 64. Nós para pré-dimensionamento e atribuição das famílias de pilar ao modelo 

de linhas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 65. Modelo BIM gerado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No exemplo apresentado, o nó de pré-dimensionamento para definição das 

dimensões das peças, é utilizado no momento da atribuição das famílias ao 

modelo de linhas. 

Em se tratando das lajes paramétricas, estas podem ser modeladas de 

duas maneiras distintas. A primeira maneira (Figura 66) modela a laje a partir 

pontos de referência localizados no pavimento em que o elemento será 

implantado. A partir desses pontos um poligono é criado, e o seu perímetro é 

usado com referência para determinação do perímetro da laje a ser modelada. 

Além dos pontos, se faz necessário estabelecer a família paramétrica de laje a 

ser utilizada e um nível de referência. 
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Figura 66. Nós para modelagem das lajes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A segunda maneira para criação das lajes (Figura 67) é através da criação 

de uma superfície a partir dos pontos utilizados como referência, onde perímetro 

dessa superfície é utilizado para definição do perímetro da laje no modelo BIM. 

Vale ressaltar que a espessura da laje, ao contrário das vigas e pilares, só pode 

ter seu parâmetro de espessura alterada de maneira manual. 
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Figura 67. Geração de laje por programação 

 

Nota: (a) nós para modelagem das lajes; (b) modelo de linhas e superfícies 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para programação e modelagem das vedações internas e externas, os 

parâmetros de entrada para modelagem se configuram como os nós que 

determinam a localização das paredes. Essa localização é alcançada através da 

definição de uma linha guia que descreve o caminho no qual a vedação deverá 

ser construída. A programação para modelagem das vedações (Figura 68) ainda 
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exige a definição da sua altura, de um nível de referência e da família 

paramétrica de parede. 

 

Figura 68. Modelagem de paredes através da definição dos pontos da linha guia 

 

Nota: (a) programação generativa; (b) linha guia; (c) família atribuída a linha guia 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esse modo de criação de paredes pode consumir muito tempo e poder de 

processamento do computador. A depender da edificação em análise, as 

vedações também podem ser modeladas (Figura 69) a partir da definição de uma 

série de linhas no próprio modelo BIM, que são usadas para determinar o 

caminho pelo qual o elemento parede deve ser criado. 
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Figura 69. Modelagem das paredes através da seleção das linhas guia 

 

Nota: (a) linhas criadas no modelo; (b) programação generativa; (c) identificação 

das linhas criadas no modelo; (d) família de parede atribuída as linhas guia. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Seguindo as etapas apresentadas na Estrutura Lógica de Programação, e 

os meios de modelagem dos elementos construtivos apresentados, tem-se como 

produto final um modelo BIM (Figura 70) gerado por programação. A partir dos 

passos apresentados, é possível realizar a modelagem de uma grande 
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variedade de tipologias de edifícios, se configurando como uma outra maneira 

de desenvolver estudos de custo em fases iniciais de projeto com base em 

modelos BIM gerados por programação. 

 

Figura 70. Modelo BIM gerado a partir de programação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.3 Avaliação do Método 

Como meio de avaliar o método proposto foram realizadas entrevistas com 

profissionais, projetistas e construtores, atuantes no setor da AEC para que se 

pudesse determinar a percepeção destes quanto ao uso de programação 

generativa e BIM no processo de estimativa de custos em fases iniciais de 

projeto. No total foram realizadas 06 entrevistas e os resultados destas são 

apresentados e analisados a seguir. 

 

5.3.1 Caracterização dos entrevistados 

Os primeiros questionamentos da entrevista tinham como objetivo 

caracterizar o grupo entrevistado quanto ao processo que estes estão mais 

diretamente ligados, quanto ao nível de conhecimento em BIM, Programação 

Generativa e Estimativas de Custo/orçamento e quanto ao uso e o nível de 

dificuldade na aplicação de estimativas de custo em fases iniciais de projeto. 

O grupo de entrevistados, dentre as áreas especificadas no questionário, 

se configurou como profissionais que atuam, principalmente, nas áreas de 

gerenciamento e desenvolvimento de projeto, com 66,7% e 33,3% 

respectivamente (Figura 71). Desse modo, nenhum dos profissionais 

entrevistados trabalha de maneira mais direta com levantamento de quantitativos 

ou com a realização de estimativas de custo e orçamentos. 

 

Figura 71. Área de atuação dos profissionais entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao serem questionados sobre o nível de conhecimento sobre as áreas de 

Programação Generativa, Building Information Modeling e Estimativa de 
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Custo/orçamento, o tratamento das respostas (Tabela 20) mostra que os 

entrevista apresentam um baixo conhecimento sobre a Programação Generativa 

(Média – 2,17 e Moda 1,00), um nível conhecimendo médio sobre o BIM (Média 

– 3,33 e Moda – 4,00) e um nível médio para alto de conhecimento sobre 

Estimativa de custo/orçamento (Média - 3,83 e Moda – 4,00). 

 

Tabela 20 – Caracterização do conhecimento dos entrevistados 

  

  Entrevistados Estatistica 
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Questão 
02 

Nível de 
conhecimento 

sobre 

Programação 
Generativa 

3 1 5 1 2 1 2,17 1,60 1,00 

BIM 4 4 3 3 4 2 3,33 0,82 4,00 
Estimativa de 

Custo / 
Orçamento 

4 5 2 5 4 3 3,83 1,17 4,00 

Questão 
03 

Importância do 
custo no 

desenvolvimento 
do projeto 

Uso do custo 
como critério 
de decisão 

5 5 3 5 5 4 4,50 0,84 5,00 

Dificuldade 
de aplicação 
do custo em 
fases iniciais 

de projeto 

1 3 4 2 4 3 2,83 1,17 3,00 

Escala Likert (1 - Muito baixo; 2 - Baixo; 3 - Médio; 4 - Alto; 5 - Muito Alto) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação a importância do custo no desenvolvimento de um projeto, os 

entrevistados consideram que o custo é um importante critério de decisão (Média 

– 4,50 e Moda – 5,00), apontando a análise de custo como uma etapa importante 

do processo de projeto. Quando questionados, os entrevistados relataram ter um 

nível de dificuldade médio (Média – 2,83 e Moda – 3,00) na realização de 

estimativas de custo durante fases iniciais de projeto, o que sugere que, apesar 
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da importância, os métodos existentes não possibilitam uma análise de custo de 

maneira rápida e clara para tomadas de decisão projetuais. 

Da quarta a décima primeira questão, foram avaliados os constructos 

através da apresentação de imagens, quantitativos, estimativas de custo, 

comparação de estimativas e fluxos de trabalho obtidas através dos estudos 

realizados. As respostas de cada um dos profissionais entrevistados são 

apresentadas junto as médias, desvio padrão e moda dos pontos questionados. 

 

5.3.2 Utilidade 

Inicialmente foram apresentadas planilhas de quantidades de alguns dos 

projetos estudados e gráficos que relacionavam o custo da edificação com 

variáveis de projeto (vão estrutural e solução de cobertura). A partir da 

apresentação dessas evidências foram feitos os questionamentos referentes a 

utilidade das informações de quantidades alcançadas a partir dos modelos 

gerados por programação e o auxilio dessas informações nas escolhas de 

soluções durante o desenvolvimento do projeto. 

A partir da análise da Tabela 21, nota-se que, com os valores alcançados 

para a utilidade (Média – 4,72 e Moda – 5,00) e para o auxilio das informações 

(Média – 4,75 e Moda – 5,00), para os profissionais entrevistados, as 

informações de quantidade obtidas a partir do modelo BIM gerado por 

programação tem uma grande importância no momento da tomada de decisão, 

auxiliando o desenvolvimento do projeto. 
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Tabela 21 – Avaliação da Utilidade do artefato 

  

Entrevistados Estatistica 
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Questão 
04 

Utilidade das informações 
alcançadas no 

desenvolvimento do projeto 
5 5 4 5 5 4 4,67 0,52 5,00 

Auxilio das informações na 
escolha das soluções 

5 5 4 5 5 4 4,67 0,52 5,00 

Questão 
05 

Utilidade das informações 
alcançadas no 

desenvolvimento do projeto 
5 5 4 5 5 4 4,67 0,52 5,00 

Auxilio das informações na 
escolha das soluções 

5 5 4 5 5 4 4,67 0,52 5,00 

Questão 
06 

Utilidade das informações 
alcançadas no 

desenvolvimento do projeto 
5 5 5 5 5 4 4,83 0,41 5,00 

Auxilio das informações na 
escolha das soluções 

5 5 5 5 5 4 4,83 0,41 5,00 

Questão 
09 

Auxilio do método na tomada 
de decisão em projetos 

5 5 5 5 5 4 4,83 0,41 5,00 

Utilidade das informações alcançadas no 
desenvolvimento do projeto 

Média 4,72   

Desvio padrão 0,10   

Moda 5,00 
  

Auxilio das informações na escolha das soluções 
Média 4,75   

Desvio padrão 0,10   
Moda 5,00   

Escala Likert (1 - Muito baixo; 2 - Baixo; 3 - Médio; 4 - Alto; 5 - Muito Alto) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No entanto, apesar da grande importância das quantidades no processo 

de tomada de decisão, os entrevistados apontaram que não se deve ter como 

base somente informações de custo e quantidade. Informações como as 

necessidades dos clientes e a própria estética da edificação devem ser levados 

em conta durante todo o desenvolvimento do projeto, como comentado pelos 

entrevistados abaixo: 

 

“(...) é possível perceber a importância na correlação entre 

fatores físicos (dimensões) e fatores econômicos, no 

entando, a decisão das condicionantes formais integra 

estética e estática. (Arquiteto 1)” 

 

“Serão necessárias outras informações como necessidade do 

cliente para a tomada de decisão final. (Engenheiro 1)” 

 

5.3.3 Flexibilidade na Aplicação 

Para avaliação da Flexibilidade de Aplicação, foram apresentadas 

planilhas comparativas entre os custos alcançados para as etapas de obra a 

partir dos modelos BIM gerados por programação e dos valores alcançados por 

levantamentos a partir do projeto executivo. Além disso foram apresentados o 

meio de complementação para determinação da estimativa do custo global, 

assim como modelos gerados por programação e a ELP padrão utilizada no 

desenvolvimento dos estudos. 

A partir da apresentação dessas evidências foram feitos os 

questionamentos referentes a confiabilidade e acurácia das informações 

geradas. Também foi questionado a possibilidade de aplicação do método em 

projetos diferentes dos apresentados assim como o auxilio das informações de 

custo na tomada de decisão 

A Tabela 22 apresenta a análise das respostas obtidas para as questões 

07, 08, 09 e 11 da entrevista, onde buscava-se avaliar a Flexibilidade de 

Aplicação através da confiabilidade e acurácia dos quantitativos e estimativas 
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alcançadas e através da Possibilidade de aplicação da ELP na modelagem de 

diferentes edificações. 

 

Tabela 22 – Avaliação da Flexibilidade na aplicação do artefato 

  

Entrevistados Estatistica 
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Questão 
07 

Confiabilidade das 
informações geradas 

4 5 5 4 5 3 4,33 0,82 5,00 

Acurácia das informações 
geradas 

4 5 5 3 5 3 4,17 0,98 5,00 

Questão 
08 

Confiabilidade das 
informações geradas 

5 5 5 4 5 4 4,67 0,52 5,00 

Acurácia das inforrmações 
geradas 

5 5 5 4 5 4 4,67 0,52 5,00 

Questão 
09 

Possibilidade de aplicação em 
diferentes projetos 

5 5 5 4 4 4 4,50 0,55 5,00 

Questão 
11 

Possibilidade de aplicação da 
ELP em diferentes projetos 

5 5 4 4 4 3 4,17 0,75 4,00 

Confiabilidade e acurácia 

Média 4,46   

Desvio padrão 0,25   

Moda 5,00   

Possibilidade de aplicação  

Média 4,33   
Desvio padrão 0,24   

Moda -   
Escala Likert (1 - Muito baixo; 2 - Baixo; 3 - Médio; 4 - Alto; 5 - Muito Alto) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os valores alcançados para a confiabilidade e acurácia (Média – 4,46 e 

Desvio Padrão – 0,25) apontam que, apesar da diferença entre os valores do 

custo estimado e do orçamento dos empreendimentos (total e por etapa de obra), 

os profissionais entrevistados consideraram os resultados obtidos a partir do 

método proposto confiáveis e com acurácia satisfatória. Desse modo é possível 

caracterizar o método proposto, a partir dos dados obtidos, como uma 

ferramenta confiável para auxilio a tomada de decisão em fases iniciais de 

projeto, ou seja, no momento de concepção da edificação. 

Quando questionados sobre a possibilidade de aplicação (Média – 4,33 e 

Desvio Padrão – 0,24) do método proposto e da ELP neste inserida, os 

resultados apontaram que a programação generativa tem uma ampla 

potencialidade de aplicação no estudo de edificações, não ficando limitadas a 

uma tipologia específica, o que permite a análise de custo com relativa acurácia 

por etapa de obra de qualquer tipologia.  

No entanto, alguns dos entrevistados ressaltaram que o método proposto 

não substitui o orçamento descritivo a partir dos projetos com maior nível de 

desenvolvimento e o próprio orçamento executivo. 

 

5.3.4 Facilidade de Uso 

Para avaliação da Facilidade de Uso do método, foi apresentado um 

fluxograma com as etapas do processo de trabalho para análise de soluções a 

partir de modelo BIM gerados por programação e a ELP padrão, que descreve 

as etapas da programação, utilizada no desenvolvimento dos estudos  

A seguir são apresentadas as análises a partir das respostas obtidas para 

as questões 10 e 11 da entrevista, que buscavam avaliar a dificuldade no 

entendimento e aplicação do processo de geração e análise de custo sugerido e 

a facilidade no entendimento da Estrutura Lógica de Programação 

Os valores apresentados na Tabela 23 para dificuldade no entendimento e 

aplicação do método (Média – 1,58 e Desvio Padrão – 0,12) mostram que os 

entrevistados consideraram o processo de geração e análise de custos através 

de programação generativa simples, podendo ser implementado e desenvolvido 

com facilidade. Alguns dos entrevistados pontuaram que o uso da programação 
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pode ser aplicado também em outras etapas, como o estudo de viabilidade, 

porém vale ressaltar que o método deve sofrer ajustes, como adequação do fluxo 

de trabalho e parâmetros de modelagem, para melhor se adequar a etapa de 

projeto onde pretende a utilização do mesmo. 

 

Tabela 23 – Avaliação da Facilidade de uso do artefato 
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Questão 
10 

Dificuldade no 
entendimento do 

processo de 
geração e análise 

1 1 1 2 2 2 1,50 0,55 1,00 

Questão 
10 

Dificuldade na 
aplicação no 

desenvolvimento do 
projeto 

1 1 2 2 2 2 1,67 0,52 2,00 

Questão 
11 

Facilidade no 
entendimento da 

ELP 
5 3 4 3 3 2 3,33 1,03 3,00 

Dificuldade no entendimento e aplicação do 
método 

Média 1,58   

Desvio padrão 0,12   

Moda -   

Facilidade de entendimento da ELP 
Média 3,33   

Desvio padrão 1,03   

Moda 3,00   

Escala Likert (1 - Muito baixo; 2 - Baixo; 3 - Médio; 4 - Alto; 5 - Muito Alto) 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação ao entendimento da ELP (Média – 3,33), os entrevistados 

consideraram que a estrutura lógica desenvolvida para aplicação do método 

proposto tem um grau médio de facilidade de entendimento. No entanto, alguns 
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dos entrevistados apresentaram pouco ou nenhum contato com a tecnologia 

BIM. Com excessão de dois dos arquitetos nenhum dos outros entrevistados 

teve contato com programação generativa. Essa distância com as tecnologias 

usadas justifica a dificuldade de entendimento de algumas das partes do método 

proposto, entre elas a Estrutura Lógica de Programação. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este capítulo apresenta as conclusões sobre o trabalho desenvolvido, 

destacando as contribuições quanto ao uso da Programação Generativa 

associado ao BIM para determinação de estimativas de custo em fases iniciais 

de projeto. Em seguida serão apresentadas as recomendações para futuros 

trabalhos. 

 

6.1 Conclusões 

A presente pesquisa tem como objetivo principal “Desenvolver um 

método para determinação de estimativas de custo a partir de programação 

generativa associada ao BIM em fases iniciais de projeto”. Esse objetivo, 

alcançado durante o desenvolvimento deste trabalho, foi proposto a partir da 

necessidade de informações de custo mais precisas observada em fases de 

concepção de projeto, em que as decisões de projeto são tomadas com base 

em experiências anteriores, não garantindo o atendimento das necessidades 

construtivas, das necessidades do cliente e das limitações de custo. 

O objetivo principal foi desdobrado em objetivos secundários para auxiliar 

o desenvolvimento da pesquisa. Esses objetivos são: (a) definir estrutura para 

geração de diferentes alternativas de projeto com base no custo a partir de 

programação generativa; (b) definir parâmetros que possibilitem gerar 

informações adicionais de custo em fases iniciais de projeto; e (c) avaliar a 

efetividade e utilidade da modelagem e simulação de soluções projetuais para 

apoio a tomada de decisão. 

Definição de estrutura para geração de diferentes alternativas de projeto 

com base no custo a partir de programação generativa. 

O presente estudo buscou desenvolver uma estrutura de programação 

para sistematizar o processo de geração de modelos BIM a partir de 

programação generativa. Para tal, foi necessário o desenvolvimento de quatro 

estudos com empreendimentos diferentes que apresentaram tipologias e 

complexidades formais diferentes. 
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Nos estudos apresentados notou-se a necessidade de organização da 

informação. Desde a programação da forma, critérios de modelagem devem ser 

desenvolvidos e seguidos para que haja garantia de um estudo apropriado. 

A organização da modelagem do processo (modelagem generativa) 

através de grupos com funções distintas facilita a criação do modelo BIM, 

permitindo o gerenciamento da informação de forma eficaz, viabilizando também 

possíveis modificações na estrutura do modelo. A estrutura desenvolvida, 

chamada de Estrutura Lógica de Programação, contou com níveis para 

organização e gerenciamento das informações, sugerindo-se a divisão inicial em 

três grandes grupos: (a) os parâmetros de entrada, onde são estabelecidas as 

informações de entrada básicas para simulação e análise de cenário; (b) a 

modelagem geométrica da forma, onde ocorre o gerenciamento das informações 

de entrada através de listas de pontos e linhas; e (c) a atribuição de famílias, 

para geração do modelo BIM com base no modelo de linhas gerado. 

Além disso, os níveis e subníveis para gerenciamento das informações de 

entrada foram estabelecidos, mostrando o encadeamento das informações das 

listas de pontos, linhas e a atribuições das famílias paramétricas a essas listas. 

Através dos estudos foi possível estebelecer o sistema estrutural (infra e 

superestrutura - fundações, pilares, vigas e lajes) e o sistema de vedação 

(divisórias) como os sistemas construtivos a serem programados/modelados 

para uma quantificação direta. Observa-se também que, alguns outros 

elementos constitutintes de uma construção, como pisos, revestimentos internos 

e externos, acabamentos, escavações, ferragens, isolamentos e 

impermeabilizações podem ser modelados. No entanto acaba sendo mais viável 

ter suas quantidades estabelecidas a partir dos valores obtidos da modelagem 

da vedação e das lajes. 

Apesar de existir a possibilidade de programação de mais sistemas 

construtivos, como exemplo do revestimento, não é aconselhável a sua geração 

através algoritmos generativos, já que isso leva a uma maior complexidade da 

programação, exigindo mais força de processamento da máquina utilizada, o que 

aumenta consideravelmente o tempo necessário para geração e análise dos 

cenários gerados. Além dos sistemas, a complexidade formal da edificação 
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interfere diretamente na complexidade da programação, assim quanto mais 

complexo for o edifício mais complexa será a programação.  

A modelagem da geometria da edificação, assim como dos sistemas e 

subsistemas devem ser pensadas de maneira conjunta. Esses cuidados devem 

ser tomados para que possa se realizar a análise de diversos cenários e 

soluções com o mínimo de modificações na programação base. 

Visto que a atribuição das famílias a geometria é essencial para 

quantificação dos elementos dentro do software BIM, deve-se levar em conta 

também como o programa realiza a quantificação dos elementos construtivos, 

para que desde o começo a modelagem seja feita de forma que se garanta a 

qualidade das informações levantadas com base no modelo BIM.  

Definição de parâmetros para geração de informações adicionais de custo. 

Para complementação do custo estimado com base nas informações de 

quantidades extraídas do modelo foram utilizados parâmetros que indicam 

participação percentual por etapas de obra. O uso desses parâmetros permite 

uma comparação, de forma preliminar, das etapas não quantificadas, ao 

contrário de algumas outras técnicas de orçamento paramétrico que so 

possibilitam análises em cima da estimativa global do empreendimento em 

estudo. 

No entanto, o uso desses parâmetros não é obrigatório, tendo sua 

aplicação sujeita as decisões do profissional que estiver fazendo a análise de 

custos. 

Avaliação da efetividade e utilidade da modelagem e simulação de 

soluções projetuais para apoio a tomada de decisão. 

Um conjunto de análises foram desenvolvidas para que fosse possível 

avaliar a utilidade, a flexibilidade e a facilidade de uso da associação de 

programação generativa com o BIM para estimativa de custo em fases de 

concepção de projeto. Essa avaliação aconteceu através do desenvolvimento e 

aplicação do método em quatro empreendimentos diferentes além da análise 

externa de profissionais da construção entrevistado. 

O método desenvolvido apresenta uma estrutura simples e de fácil 

aplicação, em que com base numa concepção arquitetônica a edificação é 
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analisada ainda durante as primeiras fases do desenvolvimento de um projeto. 

Essa possibilidade, de uma fácil inserção do método no desenvolvimento do 

projeto, aponta para o fato de que não há uma limitação quanto a sua aplicação 

nas análises de custo em fases iniciais de projeto. A limitação do método 

proposto é dada pelos profissionais que desenvolvem o projeto, já que o 

processo de concepção e análise inicial de custo não varia de acordo com o 

empreendimento, mas sim de acordo com o projetista. 

No entanto o que, aparentemente, se configura como uma barreira a 

implantação do método é a utilização de uma nova ferramenta que exige do 

projetista um conhecimento básico sobre programação visual. Vale ressaltar que 

essa barreira de uso de software específico pode ser vencida facilmente com 

treinamento específico no programa que será utilizado.  

Para auxiliar o uso do programa nas análises de custo, foi desenvolvido 

uma Estrutura Lógica de Programação, em que foi organizado o passo-a-passo 

da modelagem, indo desde a definição dos parâmetros de entrada básicos, o 

tratamento desses parâmetros de entrada (se necessário), a definição e 

gerenciamento das listas de pontos e linhas de referência e a atribuição e pré-

dimensionamento das famílias paramétricas para posterior quantificação. 

Os resultados obtidos através dos estudos mostram que as estimativas de 

custo determinadas através dos quantitativos extraídos de modelos BIM tiveram, 

em sua maioria, variabilidade de valores entre -18,14% e 6,12% para as etapas 

de obra, onde o pior caso foi referente ao revestimento externo da torre 

residencial. 

De acordo com a literatura, em fases iniciais, as estimativas de custo 

podem variar entre 20% e 15%, o que leva a entender que a grande maioria 

dos valores encontrados através do método são valores de custo aceitáveis para 

a fase de concepção 

Ao levar em consideração que as estimatavas de custo dos edifícios 

estudados foram alcançadas com modelos BIM criados por programação e que 

as programações seguiram a Estrutura Lógica de Programação já apresentada, 

é possível concluir que a ELP pode ser aplicada com grande possibilidade de 
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sucesso no desenvolvimento de diferentes tipos de edifício para análises de 

custo. 

O uso da programação generativa, associada a modelagem da informação 

da construção como meio de realizar estudos comparativos de soluções de 

projeto, permitiu o levantamento de uma grande quantidade de informações 

relativas ao consumo de materiais e custos. Estas Informações não estariam 

disponíveis com o uso de técnicas convencionais, auxiliando dessa forma o 

arquiteto ou engenheiro projetista a tomar decisões embassadas e seguras, 

ajudando no atendimento e na qualidade dos limitantes impostos à edificação 

em desenvolvimento. 

No entanto vale ressaltar que, o custo, que foi enfoque desta pesquisa, não 

deve ser o único ponto a ser analisado, devendo este ser equalizado com os 

outros fatores, como estética, conforto, construtibilidade e inserção urbana que 

englobam e delimitam o desenvolvimento de um empreendimento. 

 

6.2 Recomendações para estudos futuros 

Ainda há questões a serem resolvidas quanto ao uso da programação 

generativa associada ao BIM. Assim, novos estudos são necessários para 

difundir a implementação da ferramenta no processo de projeto e buscar meios 

de melhorar a acurácia e avaliar a utilização desse no processo de projeto. 

A partir deste estudo, são propostas sugestões para futuro trabalhos: 

a) Estudar a implementação do método e da ferramenta de 

programação em escritórios de projeto; 

b) Ampliar o levantamento parâmetros para complementação de custo 

fazendo a sua comparação para avaliação da efetividade do 

método. 

c) Aperfeiçoamento da programação para permitir modificações no 

modelo da edificação em estudo sem necessitar modificar a 

estrutura da programação. 
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Apêndice A – Composições de custo SINAPI utilizadas no estudo 01 

Código Descrição Unid. Preço Unitário 

1 Fundação 
1.1 Pilar             

1.1.1 
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas 
similares, em chapa de madeira compensada 
plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015 

M2 105,37 

1.1.2 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em um edifício de 
múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 
mm - montagem. Af_12/2015 

Kg 6,44 

1.1.3 

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de 
baldes em edificação com seção média de pilares 
menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. Af_12/2015 

M3 473,64 

1.2 Viga             

2.2.1 
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de 
madeira compensada plastificada, e = 18 mm. 
Af_12/2015 

M2 80,24 

2.2.2 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em um edifício de 
múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 
mm - montagem. Af_12/2015 

Kg 6,44 

2.2.3 

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para 
qualquer tipo de laje com baldes em edificação 
térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 
m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
Af_12/2015 

M3 522,51 

2 Superestrutura 
2.1 Pilar             

2.1.1 
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas 
similares, em chapa de madeira compensada 
plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015 

M2 105,37 

2.1.2 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em um edifício de 
múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 
mm - montagem. Af_12/2015 

Kg 6,44 

2.1.3 

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de 
baldes em edificação com seção média de pilares 
menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. Af_12/2015 

M3 473,64 

2.2 Viga             

2.2.1 
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de 
madeira compensada plastificada, e = 18 mm. 
Af_12/2015 

M2 80,24 
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Código Descrição Unid. Preço Unitário 

2.2.2 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em um edifício de 
múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 
mm - montagem. Af_12/2015 

Kg 6,44 

2.2.3 

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para 
qualquer tipo de laje com baldes em edificação 
térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 
m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
Af_12/2015  

M3 522,51 

3 Cobertura 

3.1 

Trama de madeira composta por terças para 
telhados de até 2 águas para telha ondulada de 
fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 
incluso transporte vertical. Af_12/2015 

M2 15,76 

3.2 Terça de madeira M3 4.500,00 

3.3 
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo 
colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte 
vertical. Af_06/2016 

M2 29,64 
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Apêndice B – Composições de custo SINAPI utilizadas no estudo 02 

Item Descrição Und. Preço Unit. 

1 Fundação 
1.1 Sapatas 

1.1.1 Forma tabua p/concreto em fundacao s/reaproveitamento m2 114,66 

1.1.2 

 Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, 
pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de 
múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), 
utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. Af_12/2015 

kg 13,12 

1.1.3 

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer 
tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área 
média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. Af_12/2015 

m3 521,54 

1.2 Pilar 

1.2.1 
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, 
em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 
mm. Af_12/2015 

m2 109,88 

1.2.2 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. 
Af_12/2015 

kg 6,69 

1.2.3 

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes 
em edificação com seção média de pilares menor ou igual 
a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
Af_12/2015  

m3 465,38 

1.3 Vigas 

1.3.1 
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira 
compensada plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015 

m2 83,30 

1.3.2 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. 
Af_12/2015 

kg 6,69 

1.3.3 

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer 
tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área 
média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. Af_12/2015 

m3 521,54 

1.4 Laje 

1.4.1 
 Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira 
compensada plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015 

m2 37,28 

1.4.2 

Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. 
Af_12/2015_p 

kg 6,39 

1.4.3 

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer 
tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área 
média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. Af_12/2015 

m3 521,54 
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Item Descrição Und. Preço Unit. 
1.5 Laje 

1.5.1 Escavação manual de valas. Af_03/2016 m3 60,17 
1.5.2 Reaterro de vala com compactação manual m3 45,63 

2 Superestrutura 
2.1 Pilar 

2.1.1 
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, 
em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 
mm. Af_12/2015 

m2 109,88 

2.1.2 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. 
Af_12/2015 

kg 6,69 

2.1.3 

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes 
em edificação com seção média de pilares menor ou igual 
a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
Af_12/2015 

m3 465,38 

2.1.4 
(Pilar de Madeira) Fornecimento e montagem de estrutura 
de madeira 

m3 13.770,13 

2.2 Vigas 

2.2.1 
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira 
compensada plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015 

m2 83,30 

2.2.2 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. 
Af_12/2015 

kg 6,69 

2.2.3 

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer 
tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área 
média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. Af_12/2015 

m3 521,54 

2.2.4 
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a 
qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e 
prumos 4x. 

m3 12,09 

2.3 Terças e Trelicas 

2.3.1 
(Treliças de madeira) Fornecimento e montagem de 
estrutura de madeira 

m3 13.770,13 

2.3.1 
(Vigas de Madeira) Fornecimento e montagem de estrutura 
de madeira 

m3 13.770,13 

3 Cobertura 

3.1 

Trama de madeira composta por terças para telhados de 
até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 
plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. 
Af_12/2015 

m2 15,40 

3.2 
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, 
com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. 
Af_06/2016 

m2 28,47 



 

 

197

Item Descrição Und. Preço Unit. 

3.3 
Amarração de telhas cerâmicas ou de concreto. 
Af_06/2016 

und. 1,87 

4 Vedações 
4.1 Parede Interna 

4.1.1 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de 
paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e 
argamassa de assentamento com preparo manual. 
Af_06/2014 

m2 75,52 

4.1.2 

 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 
faces internas de paredes, espessura de 10mm, com 
execução de taliscas. Af_06/2014 

m2 20,61 

4.1.3 
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas 
demãos. Af_06/2014 

m2 11,22 

4.1.4 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. Af_06/2014 

m2 10,19 

4.2 Parede Internar/Externa 

4.2.1 

 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 
faces internas de paredes, espessura de 10mm, com 
execução de taliscas. Af_06/2014 

m2 20,61 

4.2.2 
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas 
demãos. Af_06/2014 

m2 11,22 

4.2.3 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. Af_06/2014 

m2 10,19 

4.3 Parede Externa 

4.3.1 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com 
área líquida menor que 6m2 com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo manual. Af_06/2014 

m2 60,35 

4.3.2 

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicada manualmente em panos de 
fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. 
Af_06/2014 

m2 46,55 

4.3.3 
 Massa acrílica, aplicação manual em paredes externas de 
casas, duas demãos. Af_05/2017 

m2 19,97 

4.3.4 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. Af_06/2014 

m2 10,19 

5 Revestimento de piso 

5.1 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, 
aderido, espessura 2cm. Af_06/2014 

m2 28,00 

5.2 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em 
ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 

m2 29,44 
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Apêndice C – Levantando dos custos por etapas de obra 

Edificações residenciais até quatro pavimentos – Parte 01 

ETAPA 
Custo 
Médio 
Real 

Obra 01 Obra 02 Obra 03 Obra 04 Obra 05 Obra 06 Obra 07 Obra 08 Obra 09 
CM 92 
Março 
2009 

CM 93 
Abril 
2009 

GC 99 
Outubro 

2009 

GC 103 
fevereiro 

2010 

GC 104 
Março 
2010 

GC 106 
Maio 
2010 

GC 107 
Junho 
2010 

GC 116 
Março 
2011 

GC 117 
Abril 2011 

Projetos 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,78% 0,00% 0,00% 0,00% 

Serviços Preliminares 4,70% 11,15% 11,17% 8,13% 2,68% 2,16% 1,70% 1,50% 9,82% 9,00% 

Despesas Gerais 10,21% 0,00% 0,00% 0,00% 15,89% 0,00% 0,00% 4,91% 10,82% 0,00% 

Trabalhos em terra 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 8,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fundações/Solo 5,40% 6,77% 6,94% 9,77% 3,93% 6,34% 13,14% 5,55% 3,29% 5,00% 

Estrutura 12,81% 14,16% 17,94% 5,17% 12,97% 17,86% 6,60% 16,45% 17,70% 14,00% 

Alvenaria 8,11% 6,01% 7,07% 5,84% 5,12% 15,13% 10,81% 10,92% 4,08% 19,00% 

Cobertura 5,55% 8,77% 5,74% 10,42% 5,75% 6,11% 9,12% 3,03% 2,14% 7,00% 

Impermeabilizações 1,80% 0,72% 1,32% 0,64% 0,25% 0,32% 1,34% 0,70% 1,20% 2,00% 

Esquadrias/ferragens e vidros 6,78% 7,33% 7,61% 7,87% 3,96% 6,60% 6,01% 12,82% 4,01% 9,00% 

Instalações elétricas 5,17% 7,54% 6,22% 2,53% 3,01% 3,33% 4,63% 6,19% 7,38% 4,00% 

Instalações Hidrossanitárias 6,41% 9,94% 10,98% 2,33% 3,99% 5,38% 5,46% 3,83% 9,53% 4,00% 

Outras Instalações 1,65% 0,00% 0,00% 0,19% 0,23% 0,00% 1,79% 14,27% 5,50% 0,00% 

Revestimentos internos 15,53% 12,23% 13,11% 15,53% 16,86% 22,04% 18,90% 12,81% 13,26% 11,00% 

Revestimento de Fachada 2,34% 2,32% 0,65% 2,28% 1,66% 3,32% 4,80% 0,84% 1,79% 1,00% 

Pinturas 5,75% 12,28% 10,48% 6,34% 3,43% 7,45% 5,46% 5,66% 6,43% 3,00% 

Serviços complementares 6,78% 0,78% 0,77% 22,96% 11,40% 3,96% 8,46% 0,52% 3,05% 12,00% 

Totais 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
CM -Construção e Mercado / GC – Guia da Construção 
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Edificações residenciais até quatro pavimentos – Parte 02 

ETAPA 

Obra 10 Obra 11 Obra 12 Obra 13 Obra 14 Obra 15 Obra 16 Obra 17 

GC 118 
Maio 2011 

GC 126 
Janeiro 2012 

GC 128 
Março de 

2012 
GC 127 

Abril 2012 
GC 132 

Julho 2012 
GC 135 

Outubro 2012 
GC 140 

Março 2013 
GC 141 

Abril 2013 

Projetos 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Serviços Preliminares 2,00% 10,00% 3,50% 2,06% 0,72% 0,93% 2,20% 1,20% 

Despesas Gerais 0,00% 27,00% 39,70% 32,20% 14,67% 27,12% 0,00% 1,30% 

Trabalhos em terra 1,00% 0,00% 0,00% 0,44% 2,99% 0,01% 0,00% 0,10% 

Fundações/Solo 6,00% 3,00% 2,40% 4,43% 2,18% 3,44% 4,60% 5,00% 

Estrutura 18,00% 6,00% 4,00% 9,67% 11,83% 12,48% 12,00% 20,90% 

Alvenaria 0,00% 7,00% 17,00% 4,72% 7,50% 5,78% 5,30% 6,60% 

Cobertura 8,00% 6,00% 4,20% 2,66% 0,71% 0,00% 7,20% 7,50% 

Impermeabilizações 1,00% 3,00% 0,10% 1,68% 6,62% 2,30% 5,00% 2,40% 

Esquadrias/ferragens e vidros 10,00% 5,00% 3,10% 5,54% 3,58% 5,68% 10,40% 6,80% 

Instalações elétricas 4,00% 6,00% 1,80% 5,55% 4,45% 7,65% 4,60% 9,00% 

Instalações Hidrossanitárias 4,00% 6,00% 8,30% 5,93% 4,60% 8,07% 3,80% 12,80% 

Outras Instalações 0,00% 1,00% 0,00% 1,26% 0,27% 2,81% 0,40% 0,40% 

Revestimentos internos 20,50% 13,00% 10,40% 10,69% 21,76% 15,26% 22,00% 14,60% 

Revestimento de Fachada 4,00% 2,00% 1,20% 3,47% 2,78% 2,33% 4,00% 1,30% 

Pinturas 6,50% 3,00% 2,50% 3,08% 4,19% 5,69% 6,70% 5,60% 

Serviços complementares 13,00% 2,00% 1,80% 6,62% 11,15% 0,45% 11,80% 4,50% 

Totais 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
CM -Construção e Mercado / GC – Guia da Construção 
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Edificações residenciais de cinco a dez pavimentos 

ETAPA 
Custo 
Médio 
Real 

Obra 
01 

Obra 
02 Obra 03 Obra 04 

Obra 
05 

Obra 
06 Obra 07 

Obra 
08 

Obra 
09 Obra 10 

Obra 
11 

GC 94 - 
Maio 
2009 

GC 111 
Outubro 

2010 

GC 112 
Novembr
o 2010 

GC 113 
Dezembr
o 2010 

GC 114 
Janeiro 
2011 

GC 119 
Junho 
2011 

GC 127 
Fevereir
o 2012 

GC 131 
Junho 
2012 

GC 133 
Agosto 
2012 

GC 137 
Dezembr
o 2012 

GC 138 
Janeiro 
2013 

Projetos 0,17% 0,00% 1,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Serviços Preliminares 3,78% 1,24% 13,98% 3,33% 4,00% 3,75% 4,97% 1,10% 0,82% 1,50% 5,90% 1,00% 

Despesas Gerais 8,53% 5,68% 0,00% 6,49% 16,29% 22,08% 9,63% 3,16% 11,28% 15,30% 1,90% 2,00% 

Trabalhos em terra 1,04% 0,00% 0,00% 2,99% 0,00% 2,07% 1,28% 1,20% 3,64% 0,00% 0,30% 0,00% 

Fundações/Solo 9,17% 27,10% 5,58% 10,29% 7,31% 9,55% 4,04% 21,85% 5,71% 3,40% 2,00% 4,00% 

Estrutura 17,87% 26,84% 18,70% 22,23% 18,71% 16,29% 22,01% 11,56% 14,44% 18,30% 14,50% 13,00% 

Alvenaria 5,68% 2,93% 5,38% 5,98% 0,00% 3,57% 7,11% 7,18% 5,44% 8,60% 11,30% 5,00% 

Cobertura 1,18% 0,33% 0,65% 0,66% 1,77% 1,50% 0,30% 0,13% 0,84% 1,00% 3,80% 2,00% 

Impermeabilizações 1,61% 2,68% 1,44% 1,39% 0,80% 2,14% 0,10% 2,03% 2,78% 1,10% 1,30% 2,00% 
Esquadrias/ferragens e 
vidros 7,40% 6,02% 4,60% 7,00% 10,98% 4,13% 13,56% 5,81% 5,46% 7,90% 7,90% 8,00% 

Instalações elétricas 8,15% 5,15% 8,89% 8,72% 5,41% 6,48% 8,23% 7,04% 7,97% 5,60% 13,20% 13,00% 
Instalações 
Hidrossanitárias 7,76% 5,88% 10,29% 8,20% 4,25% 7,98% 7,46% 7,88% 7,77% 6,20% 7,40% 12,00% 

Outras Instalações 4,38% 2,50% 5,40% 9,07% 2,46% 6,79% 0,43% 6,81% 6,23% 2,80% 0,70% 5,00% 

Revestimentos internos 15,07% 9,48% 13,36% 7,05% 19,38% 9,82% 14,87% 15,74% 15,17% 20,60% 19,30% 21,00% 

Revestimento de Fachada 1,81% 1,66% 1,55% 1,48% 6,00% 0,16% 1,14% 0,91% 1,44% 1,30% 2,30% 2,00% 

Pinturas 4,32% 2,07% 3,65% 4,39% 2,01% 2,99% 4,36% 5,30% 5,51% 5,80% 7,40% 4,00% 

Serviços complementares 2,08% 0,44% 4,70% 0,73% 0,63% 0,70% 0,51% 2,30% 5,50% 0,60% 0,80% 6,00% 

Totais 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 100,00% 
100,00

% 
CM -Construção e Mercado / GC – Guia da Construção 
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Edificações residenciais com mais de 10 pavimentos 

ETAPA 
Custo Médio 

Real 

Obra 01 Obra 02 Obra 03 Obra 04 Obra 05 

CM 58 - Maio 
2006 

GC 95 Junho 
2009 

GC 109 
Agosto 2010 

GC 139 
Fevereiro 2013 

Emprendimento 
04 

Projetos 0,14% 0,00% 0,00% 0,72% 0,00% 0,00% 

Serviços Preliminares 1,87% 0,54% 1,78% 6,46% 0,30% 0,25% 

Despesas Gerais 0,99% 0,05% 3,60% 0,00% 1,30% 0,00% 

Trabalhos em terra 0,73% 2,51% 0,02% 0,00% 1,10% 0,00% 

Fundações/Solo 9,94% 13,42% 8,64% 12,41% 11,90% 3,35% 

Estrutura 22,90% 24,76% 26,29% 19,68% 17,60% 26,18% 

Alvenaria 4,56% 3,48% 3,69% 6,26% 5,40% 3,98% 

Cobertura 0,10% 0,09% 0,01% 0,00% 0,30% 0,08% 

Impermeabilizações 1,93% 2,07% 0,75% 2,18% 3,20% 1,43% 

Esquadrias/ferragens e vidros 10,02% 9,10% 11,80% 9,39% 7,20% 12,59% 

Instalações elétricas 7,71% 10,25% 6,50% 10,61% 6,80% 4,39% 

Instalações Hidrossanitárias 7,00% 4,17% 8,37% 4,79% 12,30% 5,36% 

Outras Instalações 7,65% 3,22% 10,22% 14,54% 5,60% 4,65% 

Revestimentos internos 12,59% 16,77% 11,16% 4,28% 15,80% 14,96% 

Revestimento de Fachada 2,82% 0,70% 1,04% 0,00% 1,60% 10,76% 

Pinturas 4,40% 3,52% 4,12% 5,63% 5,50% 3,23% 

Serviços complementares 4,66% 5,35% 2,01% 3,05% 4,10% 8,79% 

Totais 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Edificações residenciais HIS (Habitação de Interesse Social) 

ETAPA 
Custo 
Médio 
Real 

Obra 01 Obra 02 Obra 03 Obra 04 Obra 05 Obra 06 Obra 07 
GC 95 - 
Junho 
2009 

GC 98 
Setembro 

2009 

GC 99 
Outubro 

2009 

GC 
Dezembro 

2009 

GC 
Janeiro 
2010 

GC 110 
Setembro 

2010 

GC 136 
Novembro 

2012 

Projetos 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,93% 0,00% 

Serviços Preliminares 3,49% 0,00% 0,00% 1,25% 9,66% 0,39% 3,92% 9,20% 

Despesas Gerais 0,45% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Trabalhos em terra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fundações/Solo 6,76% 8,52% 4,73% 2,95% 5,36% 6,72% 8,84% 10,20% 

Estrutura 20,87% 0,00% 51,53% 20,23% 15,71% 31,43% 16,38% 10,80% 

Alvenaria 8,20% 10,08% 8,68% 13,02% 7,94% 0,00% 8,41% 9,30% 

Cobertura 6,51% 15,76% 3,62% 1,80% 7,03% 5,67% 0,00% 11,70% 

Impermeabilizações 0,68% 0,00% 0,00% 0,39% 0,59% 0,00% 3,37% 0,40% 

Esquadrias/ferragens e vidros 9,06% 11,76% 0,00% 12,90% 10,96% 9,56% 11,22% 7,00% 

Instalações elétricas 9,74% 17,01% 9,71% 5,26% 4,87% 8,63% 9,11% 13,60% 

Instalações Hidrossanitárias 9,50% 11,49% 5,57% 5,63% 5,11% 19,85% 10,82% 8,00% 

Outras Instalações 0,55% 0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 2,91% 0,00% 0,00% 

Revestimentos internos 12,77% 18,85% 7,53% 21,56% 11,80% 8,78% 11,04% 9,80% 

Revestimento de Fachada 2,15% 0,00% 0,00% 5,27% 2,80% 0,00% 6,01% 1,00% 

Pinturas 4,83% 6,53% 2,77% 5,63% 4,06% 5,36% 6,65% 2,80% 

Serviços complementares 4,32% 0,00% 5,84% 0,09% 14,11% 0,68% 3,31% 6,20% 

Totais 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 
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Edificações Comerciais – Parte 01 

ETAPA 
Custo 

Médio Real 

Obra 01 Obra 02 Obra 03 Obra 04 Obra 05 Obra 06 

GC 96 
Julho 2009 

GC 97 
Agosto 2009 

GC 98 
Setembro 

2009 

GC 101 
Dezembro 

2009 

GC 115 
Feverreiro 

2011 

GC 120 
Julho 2011 

Projetos 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 

Serviços Preliminares 4,30% 6,94% 2,58% 1,72% 3,05% 5,83% 2,00% 

Despesas Gerais 9,55% 6,96% 0,37% 0,61% 0,00% 7,77% 16,00% 

Trabalhos em terra 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fundações/Solo 7,03% 2,28% 3,78% 5,51% 8,77% 2,68% 6,00% 

Estrutura 13,23% 14,94% 18,16% 12,97% 26,88% 3,19% 9,00% 

Alvenaria 5,39% 2,69% 5,38% 6,48% 2,39% 1,52% 11,00% 

Cobertura 5,00% 0,14% 2,56% 7,20% 5,12% 5,23% 10,00% 

Impermeabilizações 1,47% 2,37% 3,89% 0,49% 3,27% 0,10% 1,00% 

Esquadrias/ferragens e vidros 7,54% 3,35% 4,20% 2,91% 18,29% 6,85% 8,00% 

Instalações elétricas 3,82% 3,97% 3,15% 3,26% 2,60% 3,45% 5,00% 

Instalações Hidrossanitárias 4,44% 8,06% 1,60% 1,91% 5,61% 3,36% 3,00% 

Outras Instalações 2,66% 0,20% 0,43% 0,42% 7,20% 0,37% 0,00% 

Revestimentos internos 15,09% 10,71% 24,31% 31,07% 13,69% 15,61% 13,00% 

Revestimento de Fachada 5,95% 3,65% 11,93% 19,66% 0,72% 1,30% 9,00% 

Pinturas 2,76% 4,29% 2,19% 4,67% 1,68% 2,96% 4,00% 

Serviços complementares 10,86% 29,45% 15,47% 1,12% 0,75% 39,78% 1,00% 

Totais 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Edificações Comerciais – Parte 02 

ETAPA 
Custo Médio 

Real 

Obra 07 Obra 08 Obra 09 Obra 10 Obra 11 Obra 12 

GC 123 
Outubro 2011 

GC 125 
Dezembro 2011 

GC 130 
Maio 2011 

Clínica 1 Clínica  Espaço R2 

Projetos 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 

Serviços Preliminares 4,30% 1,60% 2,20% 1,55% 1,17% 22,41% 0,56% 

Despesas Gerais 9,55% 18,00% 9,70% 13,96% 0,00% 11,89% 29,28% 

Trabalhos em terra 0,54% 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 1,63% 3,04% 

Fundações/Solo 7,03% 13,70% 4,30% 10,50% 7,93% 8,95% 10,01% 

Estrutura 13,23% 9,50% 3,60% 17,77% 15,69% 8,21% 18,87% 

Alvenaria 5,39% 6,80% 10,40% 6,75% 5,21% 2,62% 3,45% 

Cobertura 5,00% 0,30% 27,20% 2,13% 0,00% 0,00% 0,15% 

Impermeabilizações 1,47% 2,30% 0,00% 0,44% 1,92% 1,05% 0,77% 
Esquadrias/ferragens e 
vidros 7,54% 19,20% 4,40% 6,54% 5,01% 4,64% 7,05% 

Instalações elétricas 3,82% 4,20% 2,30% 4,46% 7,69% 1,59% 4,17% 

Instalações Hidrossanitárias 4,44% 3,30% 0,90% 4,15% 3,78% 13,50% 4,17% 

Outras Instalações 2,66% 1,10% 0,20% 6,40% 4,93% 7,31% 3,36% 

Revestimentos internos 15,09% 11,80% 20,90% 14,55% 12,17% 5,54% 7,69% 

Revestimento de Fachada 5,95% 4,30% 11,00% 2,63% 1,30% 3,85% 2,03% 

Pinturas 2,76% 1,50% 2,20% 3,33% 2,56% 2,10% 1,67% 

Serviços complementares 10,86% 0,60% 0,70% 4,84% 30,64% 2,21% 3,73% 

Totais 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
CM -Construção e Mercado / GC – Guia da Construção 
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Edificações Industriais 

ETAPA 
Custo Médio 

Real 

Obra 01 

GC 100 
Novembro 2009 

Serviços Preliminares 2,88% 2,88% 

Despesas Gerais 0,00% 0,00% 

Trabalhos em terra 0,00% 0,00% 

Fundações/Solo 9,61% 9,61% 

Estrutura 5,28% 5,28% 

Alvenaria 1,19% 1,19% 

Cobertura 1,30% 1,30% 

Impermeabilizações 0,07% 0,07% 
Esquadrias/ferragens e 
vidros 4,00% 4,00% 

Instalações elétricas 5,88% 5,88% 

Instalações Hidrossanitárias 6,70% 6,70% 

Outras Instalações 0,39% 0,39% 

Revestimentos internos 5,88% 5,88% 

Revestimento de Fachada 8,55% 8,55% 

Pinturas 6,25% 6,25% 

Serviços complementares 42,02% 42,02% 

Totais 100,00% 100,00% 
CM -Construção e Mercado / GC – Guia da Construção 
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Apêndice D – Questionário avaliativo respondido pelos entrevistados. 

 

 



 208

 

 

 



 

 

209

 

 

 



 210

 

 

 



 

 

211

 

 

 



 212

 

 



 

 

213

 

 



 214

 

 



 

 

215

 



 216

 

 



 

 

217

 

 



 218

 



 

 

219

 

 



 220

 

 



 

 

221

 

 



 222

 



 

 

223



 224

 



 

 

225

 

 
  



 226
Apêndice E – Programação do Empreendimento 01 
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Apêndice F – Programação do Empreendimento 02 
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Apêndice G – Programação do Empreendimento 03 
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Apêndice 4 – Programação do Empreendimento 04 
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