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Por Francisco Gonçalves Jr.*

Capítulo VIII
BIM 5D: uma nova forma de realizar o
orçamento da sua obra

O uso do BIM está relacionado a todo o ciclo de vida da edificação.

estrutura, instalações, entre outras. Após a análise das informações,

Através do BIM 3D, o modelo com informações e funcionalidades,

identificam os serviços e suas dimensões, considerando seus

traz como uma das principais vantagens a análise de interferências,

aspectos técnicos de execução e os quantitativos.

também chamadas de clash detection. Desta forma, é possível
antecipar os problemas e soluções de interferências físicas entres
as diversas disciplinas da obra, por meio da sua construção virtual.
Depois, se adicionarmos a variável “tempo” a esse modelo,
teremos outra dimensão do BIM chamada de 4D, que se refere ao
planejamento inteligente da obra, como explicado no capítulo VII.
Por conseguinte, se adicionarmos a variável “custo”, temos
o BIM 5D, que nos permite efetuar orçamentos mais assertivos e
um cronograma físico-financeiro mais realista e previsível, devido
à riqueza de informações disponíveis no modelo, e sua forma
automática e precisa de extração de quantitativos e insumos.

Fascículo

Essa nova metodologia aliada com suas ferramentas tecnológicas

Figura 1 – Projetos em CAD 2D.

proporcionam ao profissional de orçamento um nova perspectiva,

Nessa etapa, a interpretação e medição de plantas 2D em CAD

com foco na análise estratégica dos dados, ao invés de gastar um

pode ocasionar erros, desperdícios, falta de precisão, devido à

grande e valioso tempo em tarefas operacionais voltadas à extração

quantidade de itens que são necessários para a execução, mas não

dos mesmos.

estão representados no desenho. Vale lembrar que este é um objeto

Orçamento tradicional

de grande pressão ao profissional envolvido, pois os orçamentos,

O método utilizado para o levantamento de quantitativos e

geralmente, possuem uma margem de erro permitida, que pode

geração de orçamentos ainda é realizado por muitos escritórios de

variar de acordo com a fase de projeto e ser de grande importância

forma manual, demandando muito tempo e atenção para que não

para definição do custo e prazo da obra.

passe nada despercebido e ocasione problemas. Isto também pode

Por exemplo, em obras públicas, como demonstrado na tabela

significar que o método utilizado está impreciso e altamente sujeito

abaixo, é possível avaliar a precisão esperada na estimativa de custo

a erros.

de uma obra, em relação às suas fases, e a margem para cada uma. A

Esses profissionais recebem projetos de engenharia em CAD ou

precisão dessas estimativas de custos estará totalmente relacionada

impressos e verificam os memoriais descritivos, na qual são descritas

à forma na qual os quantitativos foram extraídos e a confiabilidade

as soluções adotadas para cada disciplina de projeto: arquitetura,

dos seus dados.
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são de grande importância no processo de orçamentação do BIM
5D. Com elas, é possível gerar modelos 3D da edificação já com
as informações de insumos, permitindo a extração automática de
quantitativos com alto nível de precisão.
Essas ferramentas, sejam de modelagem, como o Revit ®,
ArchiCAD ® e Vectorworks ®, ou de autoria de projetos, como o
QiBuilder ®, possuem funcionalidades para extração de quantitativos
e manipulação de quantitativos e insumos.
Além das ferramentas citadas acima, existe no mercado uma gama
de ferramentas especializadas no BIM 4D e 5D, como AutoDESK
Navisworks ® e Trimble Vico ®, que podem importar os modelos 3D
da edificação em diversos formatos, como o IFC em formato aberto:
OpenBIM, exportado pelas ferramentas BIM de projetos.
Figura 2 – Tabela Faixa de precisão esperada do custo estimado de uma
obra em relação ao seu custo final.

A próxima etapa é o cruzamento de informações de tabelas

Processo de orçamento com ferramenta BIM e
planilhas

de custos para montagem das composições e geração final do
orçamento. Para isso, são utilizadas planilhas para realização dos

Passo 1 – Extração de quantitativos

cálculos e tabelas de preços de insumos e mão de obra, como

Com a utilização de uma ferramenta BIM para a elaboração de

SINAPI, da Caixa Econômica Federal, além de outras como: TCPO,

projetos de instalações elétricas, como o QiBuilder, é possível obter

DEINFRA, SICRO, ou ainda, tabelas próprias.

os quantitativos de forma automática. Desta forma, os elementos do

Orçamento e o BIM 5D
As ferramentas BIM de autoria para elaboração de projetos

cadastro de peças possuem dados capazes de conceber composições
de itens e insumos. Eles são construídos a partir de várias regras e
são quantificados de forma automática após o lançamento do projeto.
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BIM - Building Information Modeling
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Figura 3 – Projeto Elétrico QiBuilder.

As listas de materiais também são geradas de forma instantânea
com rapidez e com alto nível de precisão, podendo ser obtidas
da obra completa, por pavimento, por quadro ou por circuito.
Isso aumenta a produtividade do processo, pois não é necessário
fazer levantamentos manuais, demorados e imprecisos, como
os realizados com base apenas em desenhos CAD 2D. Caso haja

Ferramentas específicas para orçamento

alterações, o retrabalho é praticamente nulo.
Outras soluções disponíveis no mercado são softwares de
Passo 2 – Aplicação das tabelas de custos de insumos e mão de

orçamento, que interagem com as ferramentas BIM diretamente

obra

através de “Plugins”, ou ainda, da importação dos quantitativos

Com o quantitativo extraído com precisão da ferramenta

gerados nos formatos *.XLS, *.Txt, *.CVC ou modelos IFC com as

BIM de autoria é possível elaborar rotinas “Macros” de planilhas

informações dos insumos, podendo citar sistemas como OrçaFascio

eletrônicas, como Excel, para a automação dos cruzamentos das

®, Volare Sisplo BIM ®, ou sistemas de gestão ERP como o SIENGE ®.

informações das tabelas de custos e insumos como a SINAPI, para
montagem das composições e geração final do orçamento.

Fascículo

Figura 4 – Lista de materiais.

Figura 5 – Elaboração de Macro em planilhas para cruzamento dos dados.

Neste fluxo, os plugins, como: OrçaFascio ® e Volare Sisplo
BIM ® são instalados em ferramentas de modelagem como o Revit,
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permitindo extrair automaticamente os quantitativos do projeto,
por meio de critérios definidos pelo usuário, com criação de
diversas fórmulas, vinculando esses quantitativos com as tabelas de
composições, como SINAPI, TCPO, entre outras, para a montagem
de um orçamento preciso.

A aplicação de orçamentos com o BIM 5D na questão de obras
públicas gera inúmeras vantagens, tais como:
• Redução de aditivos de contrato, evitando obras mais caras
do que o planejado e que normalmente estouram o orçamento
previsto;
• Desperdício do dinheiro público e desgaste político dos
gestores;
• Favorecer a transparência nas obras públicas, permitindo
um acompanhamento em tempo real do cronograma físico
financeiro do andamento de cada etapa da obra.

Mantenha-se alinhado com as tendências do
mercado
O orçamento é muito mais amplo e abrangente do que uma estimativa
Figura 6 – Plugin de orçamento OrçaFascio x Revit.

de custo; ele também está relacionado ao setor de compras, medições de
serviços, planejamento de mão de obra, definição de cenários de apoio,
tomada de decisão e a geração de cronogramas físico-financeiro. Por isso,

O uso desses sistemas especialistas proporciona diversas
vantagens, com destaque para a dispensa do uso de planilhas de
quantitativos, composições e cruzamentos de dados manual, ou
através de macros. Outra vantagem é a integração com todos os

é fundamental estar atualizado com essas tendências e entregar o melhor
para o mercado e, é claro, para o seu cliente.
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