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Resumo 

A elaboração de um projeto de engenharia requer a participação de diversos intervenientes de 

diferentes especialidades, onde cada técnico realiza o respetivo projeto de forma algo desconectada 

dos restantes, sendo, por isso, necessária a compatibilização dos projetos. Nesse contexto, surge a 

análise de conflitos entre disciplinas, sendo esta essencial para a correta elaboração de um projeto 

de engenharia. 

A metodologia Building Information Modeling (BIM) e as ferramentas a ela associadas revelam-se 

como uma excelente valência para apoiar os processos de análise de conflitos, pois possibilitam a 

junção de todas as disciplinas num ambiente virtual e integrado. Os elevados níveis de 

pormenorização, visualização e facilidade de sobreposição de especialidades, proporcionados por um 

modelo BIM, conduzem a uma melhor colaboração entre os intervenientes ao longo da prossecução 

do projeto e, portanto, resultam numa diminuição significativa de potenciais erros durante a fase de 

construção.  

Pretende-se com o presente trabalho avaliar as potencialidades práticas do conceito BIM na análise 

de conflitos entre sistemas de serviços, nomeadamente, redes de abastecimento e drenagem de 

águas, com o projeto de arquitetura e de estruturas. Como tal, foi efetuada uma aplicação prática do 

estudo realizado, que consiste no desenvolvimento do modelo BIM arquitetónico, estrutural e de 

sistemas de redes (Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP)) e na sua posterior compatibilização e 

verificação de conflitos. Neste trabalho, recorreu-se ao software de modelação Revit 2014 e aos 

softwares de revisão de projeto Tekla BIMsight e Navisworks Manage, sendo que, nestes últimos, 

foram utilizadas as funcionalidades de deteção automática de conflitos disponibilizadas. 

O presente trabalho contribui para demonstrar as vantagens do BIM na compatibilização e 

coordenação entre as diferentes especialidades, bem como os benefícios obtidos da sua aplicação na 

análise de conflitos num projeto de engenharia. 

PALAVRAS-CHAVE: BIM, Softwares BIM, MEP, Deteção de conflitos, Análise de conflitos. 
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Abstract 

The development of an engineering design requires the participation of several parties involved in 

different disciplines, where each discipline conducts its own project in a somewhat disconnected 

manner from the remaining, therefore requiring project compatibility. In this context, an efficient conflict 

analysis between disciplines is essential to guarantee a well-developed design. 

The Building Information Modeling (BIM) methodology and tools associated with it present themselves 

as an excellent asset to support the process of conflict analysis, as they make it possible to merge all 

disciplines in an integrated virtual environment. The high level of detail and visualization provided by a 

BIM model leads to better collaboration between those involved throughout the design, hence 

resulting in a significant reduction of potential errors during the construction phase. 

The aim of the present study was to evaluate the practical capabilities of the BIM concept in the 

conflict analysis between building services, namely, the water supply and drainage systems design, 

and the architectural and structural design. As such, it was case study the development of an 

architectural, structural and building service (Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP)) BIM models 

and their subsequent conciliation and clash detection. In this work, commercial software such as Revit 

2014, Tekla BIMsight and Navisworks Manage were used, the latter two of which provided with 

features for automatic collision detection. 

This work contributes to demonstrate the advantages of BIM in the conciliation and coordination 

between different specialties, as well as the benefits of its application in conflict analysis in an 

engineering design. 

KEYWORDS: BIM, BIM software, MEP, Clash/Collision detection, Conflict analysis. 
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1 Introdução 

A elaboração de um projeto de engenharia civil requer a participação de diferentes intervenientes 

(engenheiros, arquitetos, donos de obra, fornecedores, etc.) onde cada especialidade realiza o 

respetivo projeto de forma desconectada dos restantes. A elevada fragmentação que caracteriza a 

indústria da construção, deve-se muito à falta de interoperabilidade entre os diferentes colaboradores, 

encontrando-se a informação referente ao projeto global dividida pelos diversos intervenientes. 

Existe, assim, uma deficiente coordenação e cooperação que, por sua vez, conduz a uma ineficaz 

capacidade de detetar e analisar conflitos e outros erros de projeto, que acabam por se propagar para 

a obra, tornando-a mais morosa, dispendiosa e de menor qualidade. A deteção de conflitos revela-se 

especialmente importante no caso da compatibilização entre sistemas mecânicos, elétricos e 

hidráulicos (Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP)), que são sistemas de elevada complexidade 

e, cuja resolução dos erros em obras de maior volume (como é o caso daquelas focadas nas 

indústrias da tecnologia de ponta, da saúde e da biotecnologia), pode chegar a corresponder a cerca 

de 50% dos custos totais da obra (Olofsson et al., 2008). 

Nesse contexto, surge o conceito de Building Information Modeling (BIM), numa tentativa de 

satisfazer as necessidades da indústria da construção. Ainda que de difícil implementação, a 

metodologia BIM oferece uma perspetiva completamente diferente permitindo ao utilizador ir para 

além da representação tradicional, inserindo-o num processo de construção simulada. O 

desenvolvimento de um modelo com esta capacidade proporciona grandes benefícios, destacando-se 

o aumento da quantidade e fluxo de informação envolvida, a melhoria dos processos colaborativos, 

assim como a deteção rápida e atempada de potenciais erros ou conflitos que só seriam evidentes 

durante a fase de construção. 

1.1 Âmbito e objetivos 

Pretende-se com o presente trabalho avaliar as potencialidades práticas do conceito BIM na análise 

de conflitos entre sistemas de serviços (sistemas de distribuição de águas, de drenagem de águas 

residuais domésticas e de drenagem de águas pluviais) com o projeto de arquitetura e de estruturas. 

Como tal, foi efetuada uma aplicação prática do estudo realizado, que consiste no desenvolvimento 

do modelo BIM arquitetónico, estrutural e de MEP e na sua posterior compatibilização e verificação 

de conflitos. A modelação das componentes e a análise e resolução de conflitos teve por objetivos: 

 Desenvolvimento das componentes arquitetónica, estrutural e de MEP de uma moradia 

unifamiliar, por recurso a um software BIM, demonstrando os benefícios de um modelo BIM 

comparativamente ao método tradicional, em termos de pormenorização gráfica e informativa 

do modelo; 

 Deteção e propostas de resolução de conflitos com o apoio do software de modelação BIM; 
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 Compatibilização da componente estrutural com a de MEP, por recurso a um software de 

revisão de projeto (visualizador), de forma a demonstrar as capacidades de análise de 

conflitos do mesmo e a ilustrar o funcionamento do formato IFC; 

 Compatibilização da componente estrutural com a de MEP, por recurso a um outro 

visualizador, da mesma empresa do modelador, de forma a demonstrar as capacidades de 

análise de conflitos e a analisar o grau de interoperabilidade permitido entre visualizador e 

modelador; 

 Análise e comparação de diferentes softwares de base BIM, focando as suas capacidades de 

análise de conflitos. 

1.2 Organização da dissertação 

A dissertação apresenta-se dividida em 6 capítulos: 

 No capítulo 2 é efetuada uma pesquisa bibliográfica conduzida na área de aplicação do BIM, 

com o intuito de apresentar o conceito e pressupostos inerentes a esta metodologia, bem 

como as vantagens e limitações das características fundamentais que lhe estão associadas, 

incidindo especialmente nos sistemas MEP, para os quais a análise de conflitos é um tema 

importante. É ainda abordada a situação do BIM em Portugal; 

 No capítulo 3 é criado o modelo BIM, de uma moradia unifamiliar, que inclui as componentes 

arquitetónica e de estruturas, por recurso ao software Revit. São descritos e ilustrados os 

passos da criação, edição e inserção dos diferentes elementos constituintes do modelo BIM; 

 No capítulo 4 é criada a componente MEP, nomeadamente, os sistemas de abastecimento e 

drenagem de águas, tendo por base apenas a componente arquitetónica modelada no 

capítulo anterior. Todos os passos são descritos e ilustrados; 

 No capítulo 5 começa-se por apresentar o atual estado do conhecimento no âmbito da 

análise de conflitos por recurso a ferramentas BIM. São depois apresentados e descritos os 

conflitos detetados no modelo entre as componentes de estruturas e de MEP, sugerindo-se, 

ainda, algumas sugestões de resolução dos conflitos. De seguida, são demonstradas as 

capacidades de análise de conflitos dos visualizadores BIM, Tekla BIMsight e Navisworks, 

sendo analisadas as suas capacidades de interoperabilidade com o software de modelação; 

 No capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho.  
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2 Estado do conhecimento 

O presente capítulo apresenta as principais considerações recolhidas da pesquisa bibliográfica 

efetuada sobre o estado da arte do recurso a ferramentas de base Building Information Modeling 

(BIM) no âmbito da análise de conflitos em projetos de engenharia. A pesquisa foi conduzida na área 

de aplicação do BIM, abrangendo o conceito e os pressupostos inerentes a esta metodologia, assim 

como os benefícios e limitações das características fundamentais que lhe estão associados, como a 

capacidade de interoperabilidade e o formato padrão Industry Foundation Classes (IFC).  

Como a metodologia BIM depende fortemente da componente tecnológica, são abordadas as 

principais ferramentas informáticas existentes no mercado, utilizadas no âmbito desta metodologia 

focando não só as ferramentas de modelação mas também as de integração. Os diversos softwares 

referidos neste trabalho foram descritos com o intuito de identificar as áreas de aplicação, tendo-se 

recorrido à consulta de diversas fontes comerciais e bibliográficas. Nesse contexto, são apresentados 

alguns conceitos sobre os sistemas de Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP), realçando as 

vantagens da adoção do BIM nesta área. Por fim, é abordada a situação do BIM em Portugal, 

apresentando-se alguns casos da sua utilização. 

2.1 Conceito BIM 

A definição de BIM não é única nem consensual dada a multiplicidade de fontes com perspetivas 

diferentes e por se apoiar fortemente numa tecnologia em contínua evolução e transformação. Deve 

ser, no entanto, realçada a contribuição de Chuck Eastman, a quem Laiserin intitulou como sendo o 

“Pai do BIM” (Eastman et al., 2008). Segundo Eastman, o BIM não é um objeto ou um tipo de 

software, mas sim uma atitude perante uma atividade envolvida num projeto, que envolve uma 

mudança significativa no modo de executar os processos inerentes às fases de projeto, construção e 

manutenção de um empreendimento. O BIM assenta numa mudança de paradigma que tem forte 

impacto, não só na indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) mas também para o 

cliente e utente, pois o BIM contribui para a obtenção de melhores obras de engenharia com um 

menor consumo de matéria-prima e energia, o que se traduz numa menor exigência de recursos 

laborais e capitais, resultando assim numa atividade mais funcional e eficaz (Eastman et al. 2011). 

Numa perspetiva mais objetiva, Willem Kymmell (2008) define BIM como uma representação virtual 

de um edifício, contendo toda a informação necessária para a sua construção, apoiada na utilização 

de hardware e software adequados. O termo BIM, Building Information Model, representa as 

características geométricas da configuração 3D e toda a informação associada às várias 

componentes da construção. O modelo contém assim todos os dados do projeto de construção num 

ambiente virtual. Do mesmo modo, John Tobin (2008) descreve BIM como sendo uma tecnologia que 

permite ao utilizador obter mais que uma representação, inserindo-o num processo de construção 

simulada, isto é, a criação de um protótipo do produto final [W1]. 
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O organismo National Building Information Modeling Standard (NBIMS), integrado no National 

Institute of Building Sciences (NIBS), classifica o BIM como “um processo de planeamento, projeto, 

construção e manutenção enriquecido pelo suporte informático de um modelo digital que contém toda 

a informação adequada, criada ou recolhida, sobre o empreendimento, num formato padronizado 

utilizável por todos os intervenientes ao longo do seu ciclo de vida” (NIBS 2007). 

O conceito BIM é, assim, unanimemente aceite como uma tecnologia e um conjunto de processos de 

trabalho. Diferentes autores colocam uma maior ênfase no modelo ou na metodologia, mas há uma 

aceitação generalizada de que são interdependentes. Todos os envolvidos no processo de projeto 

devem trabalhar de um modo colaborativo em ambiente BIM agregando a multidisciplinaridade 

inerente ao projeto [W9]. 

De forma a clarificar o conceito de BIM foi realizada uma revisão da literatura relativa à progressão da 

tecnologia BIM, da sua implementação e software associado. 

2.1.1 Progressão da tecnologia BIM 

A progressão tecnológica da representação do produto arquitetónico está associada a épocas 

históricas mais focadas na procura imediata e cada vez mais específica na resolução do traçado e 

visualização. Durante a Segunda Guerra Mundial, apesar dos trabalhos desenvolvidos, 

nomeadamente, pelos ingleses na conceção do primeiro computador digital eletrónico, ENIAC1, a 

representação gráfica num ecrã só apareceria nos anos 50 no Projeto Whirlwind do MIT [W51]. Em 

1957, foi desenvolvido um software que permitia o manuseamento de gráficos gerados por 

computador dando origem a um desenho automatizado por computador, evoluindo para o primeiro 

software CAD (Computer Aided Design) de apoio à realização do projeto. Este era utilizado pela 

General Motors na conceção de moldes complexos de carroçarias de veículos [W3]. No entanto, 

oficialmente considera-se que foi Ivan Sutherland em 1963 que desenvolveu o primeiro CAD com a 

criação do Sketchpad, no âmbito da sua tese de doutoramento, com o qual inovou ao apresentar 

conceitos da modelação computacional de simulação 3D e visual [W6][W3]. Pouco mais de uma 

década depois, em 1975, Chuck Eastman no seu artigo “The use of computers instead of drawings in 

building design” (O uso de computadores em vez de desenhos no projeto do edifício), descreveu um 

protótipo funcional Building Description Systems (BDS), que inclui as ideias de desenho paramétrico, 

derivando desenhos 2D a partir de um modelo, uma “base de dados única integrada para a análise 

visual e quantitativa” e sugere também que os “empreiteiros de grandes projetos poderão encontrar 

nesta representação vantagens para o planeamento de operações e encomenda de material”. De 

certa maneira, Eastman estava a descrever o conceito de BIM, sete anos antes da fundação da 

Autodesk e 25 anos do aparecimento da primeira versão do Revit [W5]. 

O início dos anos 80 é marcado pela introdução de programas como o Autocad da Autodesk e o Catia 

da Dassault [W3]. Estas primeiras versões de CAD permitiam a representação de edifícios através de 

formas geométricas vetoriais (linhas, arcos, círculos), sendo os desenhos mais fáceis de modificar e 

reproduzir e mais precisos quando comparado com a execução peças desenhadas a lápis e caneta 
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sobre papel. Porém, eram apenas linhas desenhadas a computador. Contudo, pouco tempo depois, 

foram incluídos elementos como portas, janelas, parede, entre outros (objetos inteligentes). Era agora 

possível associar informação ao objeto, como o fornecedor, o tipo de acabamentos ou o número de 

peças que o constituíam. Os desenhos passavam a ser “inteligentes”, ou seja, a conter mais 

informação que apenas a sua geometria. A evolução natural era avançar para o objeto inteligente, 

com infinitas possibilidades de algoritmos que determinam o seu comportamento e informação 

associada, surgindo assim no domínio AEC o BIM [W50]. 

 O termo "Building Information Model" foi documentado pela primeira vez, num artigo de Van 

Nederveen e Tolman (1992), a partir da Universidade Técnica de Delft, na Holanda. Ainda assim, 

muitos artigos, sites e livros reclamam Jerry Laiserin como sendo o inventor do termo apesar deste já 

o ter desmentido na sua introdução no BIM Handbook (Eastman et al, 2008) [W5]. O primeiro 

software BIM surgiu, em 1987, na Hungria pela empresa Graphisoft, mais especificamente da autoria 

de Gabor Bojar [W8]. O desenvolvimento deste software, denominado ArchiCad, teve como base nas 

suas primeiras versões (RADAR em 1984) os estudos realizados por Eastman sobre a tecnologia 

BDS [W6][W3]. 

Os anos 90 seriam marcados por uma evolução no uso das bases de dados que, estando agora 

integradas no sistema, permitiram colocar em prática uma vasta gama de processos fundamentados 

no cálculo matemático e na aplicação da física. De realçar, ainda nesta década, o lançamento dos 

programas Solidworks (1995) e Solid Edge (1996), dirigidos ao segmento AEC, que contribuíram para 

o incremento do uso da modelação de sólidos [W3]. 

No princípio do atual milénio, a empresa Charles River Software, em Cambridge, desenvolveu um 

programa designado de Revit. Em 2002, este produto foi adquirido pela Autodesk, tendo desde logo 

sido fortemente divulgado [W6]. Segundo o site oficial da Autodesk “O Revit foi concebido 

especificamente para o Modelo de Informação da Construção (BIM), dando a possibilidade aos 

profissionais de projeto e construção de acompanhar ideias desde a conceptualização à construção, 

com uma abordagem baseada em modelos, coordenada e consistente. O Revit é uma aplicação 

autónoma que inclui características para o projeto de arquitetura, para os projetos de instalações 

prediais (MEP) e engenharia de estruturas e construção” [W4]. O Revit contribuiu para a 

implementação da metodologia BIM ao criar uma plataforma com um ambiente de programação 

visual relacionada com famílias paramétricas. Permite, ainda, a inclusão de uma dimensão temporal 

que pode ser associada ao modelo de construção. Esta capacidade proporcionava aos empreiteiros a 

possibilidade de elaborar cronogramas da construção com base nos modelos BIM e de simular o 

processo de construção [W6]. 

O BIM é, ainda, uma metodologia emergente na indústria da construção. Para se implementar a 

metodologia BIM é necessário delinear estratégias a nível de políticas internas, metodologias de 

trabalho e tecnologias no setor da construção (Succar, 2009). 
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2.1.2 Implementação da metodologia BIM 

Após vários anos de avanços contínuos na tecnologia orientada à modelação de objetos 3D a 

indústria de AEC tem, no BIM, a oportunidade de criar modelos com toda a informação relacionada 

com um edifício real. Segundo John Tobin (2008), a evolução da trajetória do BIM apresenta três 

gerações, BIM 1.0, 2.0 e 3.0. [W1]: 

 O BIM 1.0 é caracterizado pela implementação de modelos tridimensionais paramétricos em 

detrimento do tradicional desenvolvimento de projetos em CAD 2D. Contudo, nesta etapa a 

criação do modelo é ainda um processo individualizado, afeto aos projetistas, sem considerar 

o envolvimento e a cooperação de profissionais de outras áreas [W1];  

 Na segunda geração (BIM 2.0) o modelo é expandido a outros profissionais, para além dos 

projetistas de arquitetura, estruturas e instalações. Nesta etapa, são associados ao sistema 

modelos que reúnem informações, tais como o tempo (4D) e custos (5D), entre outros (nD), 

sendo para tal necessária a colaboração de outros especialistas, consultores e empreiteiros. 

Esta colaboração requer uma maior capacidade de interoperabilidade entre sistemas e 

produtos, de forma a permitir uma eficaz permuta de informação entre os diferentes 

participantes [W1]. 

 A terceira geração (BIM 3.0) é considerada por Tobin a era pós-interoperabilidade. Nesta fase 

a permuta de informações entre os participantes envolvidos no processo de elaboração de 

um projeto é realizado através de formatos, tais como o Industry Foundation Classes (IFC) ou 

outros elaborados pela BuildingSmart, que possibilitam o desenvolvimento colaborativo de um 

modelo de informação que pode ser considerado um protótipo completo da construção do 

edifício. Tobin prevê que o modelo do BIM 3.0 estará disponível através de uma base de 

dados acessível online onde os modelos BIM serão construídos integralmente num ambiente 

3D [W1]. 

Considera-se, ainda, a opinião de Denis Neeley que também sugere a divisão da evolução do BIM 

em três categorias as quais denominou de BIM 1.0 (Visualização e Desenhos), BIM 2.0 (Análise) e 

BIM 3.0 (Simulação) [W7]: 

 O estado, BIM 1.0 é o nível em que atualmente se encontram a maioria dos utilizadores, ou 

seja, ainda numa fase em que o BIM é apenas utilizado para a criação de desenhos, 

renderizações e animações [W7]. Contudo, Neeley considera esta etapa “um período de 

grande emoção”, pois já é percetível, que quando interiorizadas as vantagens permitidas pela 

nova tecnologia, os utilizadores manifestam uma grande vontade em incorporar o mundo BIM 

[W2].  

 BIM 2.0 está mais orientado para o cálculo e análise, isto é, com a possibilidade de integrar 

programas de análise (estrutural, económica, energética, ou outras) [W7][W2].  

 BIM 3.0 foca-se em simulações baseadas em projetos BIM, ou seja, permite a inserção do 

modelo num projeto de construção simulada, na criação de uma espécie de modelo completo 

do produto final que pode ser considerado um protótipo (à semelhança da opinião de Tobin) 



 

7 
 

[W7][W1]. Neeley refere-se a esta tecnologia como “aquilo que todos esperávamos”, e está 

convicto que o BIM, contrariamente ao CAD, não será substituído por um novo processo, 

havendo apenas margem para o seu aperfeiçoamento contínuo [W2].  

Succar (2009), para além das três etapas apresentadas por Tobin e Neeley, refere-se ainda ao 

Integrated Project Delivery (IPD) como última etapa na progressão da tecnologia BIM. Segundo o 

autor o IPD é ideal para representar uma visão de longo prazo do BIM, no qual este corresponde a 

um nível de maturidade exigido em termos de processos, políticas e tecnologias (softwares). 

2.1.3 Softwares BIM 

A indústria do software aposta no desenvolvimento de produtos que julgam ter aceitação. Nesse 

sentido, as casas de software apresentam produtos com capacidades dirigidas aos diferentes 

utilizadores (projetistas, fabricantes, empreiteiros, etc.) e induz alguma aceleração na formação e 

educação da indústria sobre as suas necessidades. Assim, é essencial que os envolvidos na 

aplicação do processo BIM se familiarizem com as várias potencialidades dos softwares disponíveis e 

que se mantenham atualizados neste campo (Kymmell, 2008). 

Como referido, o BIM não é um programa informático mas sim um conceito cujos fundamentos 

servem de base para várias aplicações informáticas [W10] e, assim, o sucesso do conceito depende 

da qualidade, usabilidade e capacidades da aplicação utilizada para o efeito (Tarrafa, 2012). Existe, 

atualmente, uma vasta gama de softwares de base BIM disponível. Nos últimos anos tem-se 

verificado uma disponibilização crescente de novas soluções, de aplicação diversificada e com uma 

maior capacidade de visualização, de cálculo e de simulação (Costa, 2011). Existe uma forte 

competitividade entre as várias empresas de softwares relacionada com a indústria AEC conduzindo 

a uma evolução rápida de produtos capazes de apoiar, com vantagens visíveis, a colaboração no 

processo de trabalho da indústria (Tarrafa, 2012). 

A tabela 2.1 apresenta as plataformas BIM mais relevantes produzidas pelas quatro empresas mais 

divulgadas nesta área. Uma tabela contendo estas e ainda outras plataformas BIM adicionais pode 

ser consultada em anexo na tabela A1 [W11][W12][W39]. 

A lista apresenta uma grande variedade de ferramentas que suportam o conceito BIM. O líder de 

mercado é a Autodesk, com os softwares Revit, no entanto, também têm uma aceitação relevante o 

ArchiCad da Graphisoft, que é reconhecido como sendo a primeira aplicação BIM, os softwares 

Bentley, da Bentley Systems, e o Tekla Structures da Tekla Corp. A um nível internacional estas são 

as quatro plataformas BIM mais vendidas (Watson, 2010) (figura 2.1). Em Portugal os softwares mais 

divulgados são os das empresas Autodesk e Graphisoft (Costa, 2011):  
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Tabela 2.1 – Plataformas BIM das 4 empresas mais divulgadas na área 

Empresa Software Função Primária no BIM 

Autodesk 

Revit Architecture 
Modelação de Arquitetura e Desenho 
Paramétrico 

Revit Structure Modelação Estrutural e Desenho Paramétrico 

Revit MEP (Mechanical, 
Electrical and Plumbing) 

Modelação de MEP 

Robot Structural Analysis Cálculo de estruturas 

Navisworks Simulação, Estimativas e Análises Construtivas 

Graphisoft 

ArchiCAD Modelação de Arquitetura 

EcoDesigner Análise Energética 

MEP Modeler Modelação de MEP 

Bentley 
Systems 

Bentley Architecture Modelação de Arquitetura 

Bentley Structural Modeler Modelação Estrutural 

Bentley Hevacomp 
Mechanical Designer 

Modelação de MEP 

Bentley AECOsim Building 
Designer 

Modelação de Arquitetura, Estrutural, 
Mecânica, Elétrica 

Bentley Interference 
Manager 

Análise de conflitos 

STAAD.pro Cálculo de estruturas 

RAM Structural System Cálculo de estruturas 

Pro Steel Cálculo de estruturas 

Tekla 

Tekla Structures Modelação de Estruturas de aço e betão 

Tekla BIMsight; Simulação, Estimativas e Análises Construtivas 

 

 

Figura 2.1 – Softwares BIM mais utilizados [W47] 

 O Revit é o software mais divulgado no mercado, em grande parte por ser do mesmo 

fabricante do AutoCad, produto anterior da Autodesk de grande sucesso, e pela estratégia de 

vendas da Autodesk [W15].O Revit é considerado o programa com melhor capacidade de 



 

9 
 

coordenar todos os elementos construtivos a partir de uma única base de dados, dando ao 

utilizador a capacidade de visualizar imediatamente os resultados de qualquer revisão de 

projeto efetuada no modelo, refleti-las nas vistas associadas e detetar qualquer problema de 

coordenação [W16]. Para Eastman o Revit é de aprendizagem fácil e intuitiva, apoiada numa 

interface bem estruturada e apelativa para o utilizador (Eastman et al, 2011). O Revit é 

constituído por um conjunto de aplicações que apoiam várias disciplinas: o Revit Structure 

para os engenheiros estruturalistas; o Revit Architecture para a arquitetura; o Revit MEP para 

as instalações prediais [W17]. Desde a versão 2013 as três disciplinas estão associadas num 

único software [W15]. No desenvolvimento dos modelos deste trabalho recorre-se ao 

software Revit, por ser o seu uso bastante intuitivo, ser facultado gratuitamente à comunidade 

escolar no IST, e, constituir o software mais divulgado no panorama nacional; 

 A Bentley Systems proporciona uma grande variedade de ferramentas de modelação 

abordando praticamente todas as áreas da indústria de AEC. Porém, Eastman considera que 

estas ferramentas são um pouco mais difíceis de aprender a usar, além de que a Bentley 

Systems possui fraca capacidade de compatibilização entre softwares próprios de outras 

disciplinas (Eastman et al, 2011); 

 O ArchiCAD da Grahphisoft é igualmente um software bastante divulgado. Enquanto o Revit é 

muito utilizado nos E.U.A., o ArchiCAD tem mais presença na Europa e até no Brasil, sendo 

que uma das suas grandes vantagens é a sua compatibilidade com os sistemas operacionais 

da Windows e da Mac OS [W17]. O ArchiCad é muito orientado para arquitetos, não 

possuindo nenhum software estrutural. Contudo, a interoperabilidade com aplicações 

estruturais é possível (Tarrafa, 2012); 

 A Tekla comercializa o Tekla Structures, software para modelação de estruturas de betão e 

aço. Apesar de não possuir um programa de cálculo de estruturas, permite a 

interoperabilidade com programas informáticos com essa função, como é o caso do 

STAAD.pro, do Robot entre outros (Tarrafa, 2012). Embora seja uma ferramenta bastante 

potente, Eastman considera que para a exploração de todas as suas capacidades são 

necessários utilizadores de elevada aptidão, pois é uma ferramenta de aprendizagem e 

utilização complexas (Eastman et al., 2011). 

A vasta gama de software existente coloca por vezes a questão da compatibilidade entre as várias 

ferramentas e a forma como a informação é trocada entre elas. O item seguinte aborda o aspeto da 

interoperabilidade, base de um ambiente colaborativo e o IFC na tentativa de responder a essa 

questão. 

2.2 Interoperabilidade 

A crescente complexidade e a abundância de informação na indústria da construção tornam 

imprescindível abordar os problemas de interoperabilidade entre sistemas. A interoperabilidade não é 

mais do que a capacidade de trocar informações entre as diferentes aplicações informáticas de modo 

a que estas contribuam conjuntamente para o desenvolvimento dos processos (Eastman et al, 2011). 
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Com a introdução do conceito BIM no processo de trabalho colaborativo é requerida eficiência ao 

nível de transferência de informação entre softwares. O BIM assenta numa adequada comunicação 

entre os diferentes domínios da construção e, consequentemente, a sua colaboração e coordenação. 

No sentido de melhorar essa comunicação é necessário desenvolver formatos padrão para que se 

possam efetuar trocas de informação sem perda de dados. O Industry Foundation Class (IFC) é o 

formato adotado no âmbito BIM. O formato universal IFC, revela-se eficiente no processo de 

transferência de dados entre softwares. Contudo, existem ainda algumas limitações ao seu uso, 

nomeadamente do ponto de vista da sua implementação. A indústria de software está atenta às 

dificuldades sentidas pelos diversos utilizadores de forma a acrescentar melhorias, pois a formatação 

é um aspeto tecnológico em constante atualização. 

2.2.1 Processo colaborativo 

O planeamento e construção de um empreendimento é um trabalho de equipa, cujo processo envolve 

muitas fases e diferentes participantes. Geralmente, cada especialidade requer a utilização da sua 

própria aplicação informática. Para além dos programas de representação gráfica, constituem 

ferramentas de trabalho os programas de cálculo estrutural, de análise energética, de calendarização, 

entre outros (Eastman et al., 2011). A estrutura do processo de construção é por natureza 

fragmentada. Esta característica da indústria AEC conduz a grandes dificuldades de integração das 

várias tecnologias de informação, pois requer uma constante troca de informação ao longo do ciclo de 

vida do projeto, da construção do empreendimento e da sua utilização (Andrade & Ruschel, 2009). É 

neste contexto que surge o conceito de interoperabilidade. A interoperabilidade pode ser alcançada 

através do mapeamento de partes da estrutura de dados interna de cada aplicação para um modelo 

de dados universal e vice-versa. Se este modelo universal for de padrão aberto, então qualquer 

aplicação pode participar no processo de mapeamento e, assim, tornar-se interoperável com qualquer 

outra aplicação que também tenha participado no mapeamento (NIBS, 2007). De um modo mais 

simples, Clemente (2012) refere que para resolver o problema da interoperabilidade é essencial 

definir normas comuns de troca de informação. Andrade & Ruschel (2009) reforçam esta ideia ao 

referir que é fundamental a implementação de um padrão de protocolo internacional de troca de 

informação nas aplicações e nos processos do projeto. 

O BIM tem como uma das suas principais premissas a interoperabilidade entre os diferentes modelos 

digitais ao longo do ciclo de vida de um edifício (Patacas & Cachadinha, 2012). A interoperabilidade é 

fundamental para a competitividade e produtividade na indústria da construção, pois para assegurar a 

eficiência dos projetos e processos de produção é necessária a coordenação e colaboração de 

muitos intervenientes e processos diferentes que dependem das várias representações digitais da 

obra (Madeira, 2011). A ausência de interoperabilidade pode conduzir em média a 3,1% dos custos 

do investimento total da construção, sendo cerca de 2/3 destes custos resultado de cópias ou 

introduções manuais de informação entre programas informáticos (Parreira & Cachadinha, 2012). 

Um estudo publicado em 2004, pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), identifica 

e estima as perdas de eficiência na indústria dos E.U.A.. Nesse estudo, realizado para o NIST pelo 
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RTI International e pelo Logistic Management Institute (LMI), estimou-se que os custos associados a 

uma deficiente interoperabilidade ascenderam a cerca de 15,8 biliões de dólares só em 2002. 

Realçaram ainda, que este valor pode ser mitigado através da implementação do conceito BIM, já 

que a criação de modelos BIM resultaria numa comunicação mais fácil entre os vários intervenientes 

o que, por sua vez, resultaria numa melhor coordenação e colaboração ao longo do ciclo de vida do 

empreendimento (Gallaher et al, 2004). 

2.2.2 Industry Foundation Classes (IFC) 

Como referido, para a obtenção de uma eficiente interoperabilidade é essencial a implementação de 

um protocolo internacional de transferência de dados, isto é, é necessário recorrer a normas abertas 

de dados (open data standards) [W18]. Neste sentido, surgem o Green Building XML (gbXML) e o 

Industry Foundation Classes (IFC) como os open data standards mais bem consolidados na indústria 

AEC [W18], tendo-se o último já assumido como o formato de eleição para o intercâmbio de dados 

dos produtos da construção (Kymmell, 2008). O IFC foi originalmente desenvolvido em 1995 pela 

International Alliance for Interoperability (IAI) atualmente conhecida por BuildingSMART (Ashrae, 

2009), e pode ser definido como um modelo padronizado de dados que suporta a troca e partilha de 

informações entre os diversos softwares utilizados pelos vários intervenientes durante todo o ciclo de 

vida da construção [W19]. O IFC permite assim a operação simultânea e coletiva de informações de 

diferentes fontes e softwares, tendo como objetivo o aperfeiçoamento do fluxo de trabalho na 

construção [W18]. Este formato reduz os trabalhos manuais de entrada e de saída de dados, evitando 

inclusive a perda de informações no processo (Muller, 2011). Porém, o aspeto mais importante deste 

formato encontra-se no facto de ser um open data standard, ou seja, a aplicação não é propriedade 

exclusiva de um fornecedor; trata-se de um standard aberto e neutro [W19]. 

O IFC é um protocolo de partilha de informação utilizada em diferentes projetos de carácter 

profissional e internacional. É desde logo necessário que a estrutura da informação gerada e as 

diversas aplicações empregues ao longo do ciclo de vida da construção, estejam em concordância 

com critérios internacionalmente aceites pela indústria AEC. Isto permite uma cooperação entre 

equipas isenta de restrições no que diz respeito à sua distribuição geográfica e a limitações 

tecnológicas. Tais critérios normativos são desenvolvidos e definidos por corporações internacionais 

certificadoras, como é o caso da International Standardization Organization (ISO), ou então, por 

entidades que tenham alguma influência na indústria da construção (empresas de software e/ou de 

construção civil, universidades, etc.) (Henriques, 2012). O formato IFC está registado pela ISO como 

ISO/PAS 16739 e encontra-se no processo de se oficializar como um padrão internacional 

(International Standard) ISO/IS 16739 [W19]. Esta certificação permite ao IFC ter uma influência 

ainda maior nas técnicas de trabalho do sector, apesar de ainda não garantir um intercâmbio de 

dados entre softwares livre de erros. De facto, o recurso ao IFC é muito estimulado, 

comparativamente a outros formatos, devido à sua capacidade de representação de informações de 

trabalho nas variadas áreas (Martins & Pedroto, 2012). 
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O IFC é um modelo em constante crescimento, aumentando a sua abrangência na indústria com 

cada atualização do modelo (a versão mais recente – o IFC4 – foi lançada em 2013 [W19]) e 

abordando constantemente as várias limitações em função das necessidades dos utilizadores e dos 

fabricantes (Eastman et al, 2011). É relevante salientar o papel dos fabricantes de software de 

construção, pois incorporam na interface de cada nova aplicação a transposição de dados de e para 

o formato IFC, o adaptador de interoperabilidade. E, assim, o permanente desenvolvimento desta 

tecnologia é assegurado pelos fabricantes de software. A um maior uso de softwares compatíveis 

com o IFC, está diretamente associada uma melhor capacidade de partilha de informação entre 

softwares durante a construção, ou seja, uma melhor interoperabilidade (Monteiro, 2010). 

Não obstante, o permanente crescimento dos sistemas de transferência de dados enfrenta certos 

obstáculos ao seu desenvolvimento e implementação, nomeadamente a falta de tutoriais ou de 

apoios para implementação de softwares neste âmbito (Martins & Pedroto, 2012). Na tabela 2.2 

destacam-se algumas das vantagens na adoção de um formato padrão e algumas barreiras à sua 

implementação, identificadas por Jacoski em 2003. 

Tabela 2.2 – Vantagens na adoção de um formato padrão e algumas barreiras à sua implementação 

Vantagens de adoção Barreiras de implementação 

• Redução de tempo e custo através da 

eliminação de retrabalho durante as fases de 

projeto e construção. Dados idênticos são 

gerados uma só vez e podem ser acedidos nas 

várias etapas em diferentes softwares e por 

diferentes participantes, reduzindo também a 

possibilidade de conflito de informações entre 

eles; 

• Melhoria na integração e comunicação interna, 

com incremento de produtividade; 

• Maior rapidez e rendimento na elaboração de 

projetos; 

• Trabalho claro e eficiente de projetos 

desenvolvidos pelas equipas de trabalho virtual, 

permitindo simplificação na comunicação; 

• Redução de custo no desenvolvimento de 

softwares, com os programadores usando um 

padrão definido; 

• Qualidade no processo de tomada de decisão, 

e aprimoramento da aprendizagem 

organizacional através da reutilização do 

conhecimento; 

• Grande flexibilidade operacional e aumento 

significativo na facilidade de associação de 

tarefas. 

• Incertezas a respeito de dados obtidos da 

transferência e integração da informação de 

softwares (p. e., na transferência de dados de 

projetos, os tipos das linhas do desenho enviado 

podem ser diferentes nos desenhos recebidos); 

• A comunicação necessária entre a indústria, 

para que se proceda à implementação desta 

tecnologia, é ineficaz, existindo uma falta de 

iniciativa por parte dos administradores e 

gerentes, principalmente por necessidade de 

mudanças organizacionais e culturais nos 

negócios para adoção da padronização; 

• Existência de pequenas equipas de projeto, com 

foco em diversos clientes, restringindo a 

padronização de soluções; 

• As empresas não têm experiência nos 

procedimentos de negócios que envolvem a 

padronização de seus sistemas internos, não 

conseguindo observar a sua relevância para a 

empresa; 

• A fragmentação da indústria, produtos únicos, o 

nível de detalhe dos sistemas BIM não é o 

adequado para todos os participantes da 

indústria. A isto junta-se ainda uma mentalidade 

tradicionalista de muitos desses participantes e a 

já referida necessidade cada vez maior de 

informações (Muller, 2011). 
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De notar ainda que uma adequada interoperabilidade requer, não só o desenvolvimento de novas 

tecnologias, mas também uma maior interação entre os diferentes participantes. Segundo Kymmell 

(2008), ao ser criada uma equipa de trabalho integrada (Integrated Team), os diferentes 

intervenientes do grupo obtêm um maior benefício do ambiente de aprendizagem aberto e criativo, no 

qual cada membro partilha os resultados da respetiva área de intervenção. Neste sentido, é 

necessária uma mudança de paradigma no modo tradicional de trabalho na prossecução do projeto. 

A transição para o BIM não é fácil, mas é benéfica pois desenvolve o trabalho de equipa e conduz a 

uma melhor compreensão do trabalho de cada elemento da equipa, assim como da responsabilidade 

de cada um para com o produto final [W3]. 

2.3 Panorama nacional 

A um nível mundial o BIM já foi tornado obrigatório em obras públicas. Na Noruega e Finlândia, foram 

criadas diretivas e orientações, nos EUA e Singapura foram impostas modificações da lei, na 

Finlândia e Holanda foram definidos limites máximos ao custo total do empreendimento segundo os 

quais a execução do projeto requer uma plataforma BIM, na Dinamarca e China fazem uso do 

formato IFC. Existem ainda casos, como o do Reino Unido, nos quais o governo implementa o BIM 

com a finalidade de mitigar as emissões de carbono. Todos estes países apostam fortemente na 

investigação e desenvolvimento do BIM como base para as suas estratégias de crescimento 

(Taborda & Cachadinha, 2012). 

Em Portugal a situação é bem menos expressiva, dada a relativa, ainda, reduzida apetência em 

relação ao BIM (Neves, 2012). Segundo Grilo & Valadares-Tavares (2008), “para a implementação do 

BIM em larga escala em Portugal, é necessário que aconteça um conjunto diversificado de iniciativas 

ao longo do tempo, envolvendo as várias entidades intervenientes nos projetos de engenharia e 

construção. Este é um desafio multidimensional, e que exige uma forte participação e envolvimento 

inicial dos grandes donos de obra e projetistas especializados. Os grandes donos de obra públicos 

podem ter um papel relevante neste processo.” 

Todavia, já existem no país alguns edifícios projetados com recurso ao BIM, como é o caso da sede 

da Vodafone no Porto, em que se recorreu ao Revit Structure de forma a ultrapassar os desafios de 

conceção impostos pela complexidade da sua geometria [W48]. 

A Mota-Engil, por sua vez, tem investido bastante na implementação do BIM, promovendo diversas 

iniciativas tais como o BIMFórum Portugal e a SIGABIM, sendo que esta última em parceria com a 

FEUP e a ARQUIFAM [W49]. Na figura 2.2 podem observar-se alguns dos desenvolvimentos da 

Mota-Engil, dos quais se evidenciam o Hotel Mercado Bom Sucesso e o edifício da UPTEC, ambos 

no Porto, como sendo as obras que mais exploraram a metodologia BIM ao fazer uso das 4ª e 5ª 

dimensões (tempo e custos, respetivamente). 
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Figura 2.2 – Algumas obras do gabinete Mota-Engil que utilizam a metodologia BIM 

 

O gabinete de projeto NEWTON – Consultores de Engenharia, Lda., também tem apostado 

regularmente na implementação do BIM nos seus processos de trabalho, possuindo uma forte 

componente orientada para a Engenharia Estrutural (Lino et al., 2012). Nos projetos em que se tem 

envolvido, a NEWTON tem aplicado regularmente o conceito BIM. Um exemplo de sucesso é o caso 

do projeto de empreitada da ETAR do AVE (figura 2.3), para o qual se recorreu à metodologia BIM 

para promover a colaboração entre o projeto de processo de tratamento e o projeto de estruturas e de 

fundações. Segundo Lino et al., (2012), com base na metodologia de trabalho BIM: 

 

“Foi possível a partilha do modelo, otimizando dinamicamente as soluções preconizadas, para que 

estas fossem ao encontro das necessidades conjuntas dos projetistas. A fácil e dinâmica deteção de 

problemas e interferências entre os dois projetos, como as implicações da alteração das espessuras 

das paredes e lajes dos reservatórios nos cálculos do processo ou na exata localização e 

dimensionamento dos atravessamentos de tubagens, foi antecipadamente verificada e ultrapassada. 

O detalhe e os critérios definidos pelos projetistas para a elaboração do modelo, permitiram o fácil 

entendimento e a integração do projeto no seu todo. Foi particularmente importante a eficácia da 

análise das implicações provocadas pela atualização de espessuras e soluções estruturais no projeto 

base, desenvolvido pela equipa de projeto de processo, a qual permitiu otimizar as soluções de 

fixação de equipamentos e definir a sua implantação.“ 

 

Como se pode retirar deste excerto, o BIM possibilitou uma deteção antecipada de conflitos aquando 

da compatibilização dos projetos, evitando assim problemas durante a execução. A eficácia da 

deteção e colaboração entre projetos deveu-se a uma prévia pormenorização e definição de critérios 

pelos projetistas. 
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Figura 2.3 – ETAR do Ave: colaboração entre o projeto do processo de tratamento e o projeto de 
fundações e estruturas (Lino et al, 2012) 

 

No âmbito da implementação do BIM a nível nacional é ainda de realçar o Grupo de Trabalho Building 

Information Building (GTBIB) criado pela Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (PTPC) 

[W52]. Este grupo de trabalho pretende, estabelecer uma regulamentação (Norma BIM) que defina 

níveis de conteúdo de informação e modos de operação para aplicação em projetos. Tem participado, 

ainda, na divulgação de eventos como o “1º Workshop Nacional BIM”, realizado em 2012 no LNEC, e 

de conferências internacionais em BIM, tendo a primeira sido realizada no Porto em Junho 2013 e a 

segunda está agendada para Outubro de 2014 em Lisboa. 

2.4 Vantagens e desvantagens 

Um modelo BIM proporciona aos vários participantes mais informação, correta e atualizada no 

momento de tomada de decisão. O modelo permite o acesso e a integração de diferentes e 

importantes fontes de informação ao longo das fases do projeto e, ainda, a quantificação automática 

de produtos, a simulação e a visualização do projeto. De facto, todos os intervenientes na obra 

podem beneficiar com a utilização do BIM ao longo do ciclo de vida do projeto. Em 2013, Simões 

apresentou uma lista de vantagens diretas identificadas por várias empresas durante os respetivos 

projetos de construção, que abrangem os diversos intervenientes. Essa lista de vantagens apresenta-

se na tabela 2.3 (Simões, 2013). 
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Tabela 2.3 – Vantagens da implementação do BIM na indústria AEC 

Interveniente Vantagens 

Dono de obra 

 Antecipação do planeamento da edificação e consequentemente da 

orçamentação; 

 Possibilidade de serem efetuadas várias simulações e análises económicas; 

 Poupanças económicas devido à redução de tempo, trabalhos repetidos, conflitos 

observados, materiais utilizados e também porque evita cenários de inflação; 

 Minoração de solicitações de alteração de prazos, devido à redução dos conflitos; 

Projetistas 

(Arquiteto e 

Engenheiro) 

 Planeamento e visualização do projeto antecipada e pormenorizadamente, 

originando melhores decisões a montante no processo de desenvolvimento; 

 Colaboração antecipada de múltiplas disciplinas rápida e isenta de ruído, 

aumentando a produtividade, a confiança entre equipas e originando uma 

poupança de tempo durante o projeto; 

 Correção automática de todo o modelo quando um item é corrigido; 

 Facilidade de geração de desenhos 2D de um modo rápido, e em qualquer vista; 

 Conciliação espacial 3D das especialidades, originando uma melhoria na 

qualidade dos desenhos e evitando erros de omissões, incongruências e 

repetições de trabalhos; 

 Interligação do edifício virtual com o planeamento da obra e orçamentação; 

 Simplificação da recolha de informação produzida em projetos anteriores ou 

provenientes de fontes de informação externas; 

Empreiteiro 

 Deteção antecipada de incongruências de projeto, prevenindo-se as repetições de 

trabalhos; 

 Rápida visualização do projeto pormenorizadamente; 

 Possibilidade de serem efetuadas várias simulações e análises económicas; 

 Sincronização do projeto com o planeamento da construção, sendo possível 

simular qualquer fase da obra num dado tempo; 

 Sincronização do projeto com o sistema de compra de materiais e serviços, sendo 

obtida uma antecipada e precisa de quantidades de materiais e de recursos 

necessários, tornando as subempreitadas mais baratas;  

 As subempreitadas terminam os trabalhos mais cedo, já que conseguem pré-

fabricar a maioria do material devido ao elevado nível de detalhe dos desenhos; 

 Erros, omissões e conflitos são identificados antes de ocorrerem em campo, o 

que se traduz na disponibilidade do empreiteiro, em gastar mais tempo na 

organização da obra; 

 Aumento da produtividade originando uma substancial redução do número de 

homens-hora; 

 Redução do número de acidentes de trabalho, devido à melhoria nos fluxos de 

trabalho; 

Gestor da 

manutenção 

 Melhor planeamento e transparência do processo de manutenção; 

 Integração entre a operação e gestão de sistemas; 

 Melhor gestão do espaço, já que através das ferramentas gráficas do BIM, é 

possível visualizar de forma rápida, diferentes formas de ocupação do espaço e 

possíveis conflitos causados; 

 Após a conclusão do projeto, o modelo fica disponível e é facilmente acedido para 

efeitos de manutenção, podendo ser inseridos diversos documentos e dados, 

resultando numa economia de esforços ao nível administrativo e na pesquisa e 

obtenção eficiente de documentos específicos. 



 

17 
 

Contudo o BIM apresenta algumas limitações. Como qualquer nova tecnologia, o BIM é encarado 

com dúvida e ceticismo havendo sempre uma certa relutância na sua abordagem. No entanto, o 

sucesso da sua implementação depende da recetividade de futuros utilizadores e da sua 

predisposição à mudança. Tendo em consideração o avanço que pode oferecer à indústria da 

construção é inevitável confrontar os diversos obstáculos que lhe estão associados. Salientam-se de 

seguida os maiores inconvenientes sentidos na adoção do BIM: 

 O uso de softwares BIM exige formação e treino significativo e como acontece com qualquer 

software, existem custos associados (aquisição, licenciamento, formação) e o tempo de 

aprendizagem é relativamente lento [W23]; 

 Os modelos BIM e os ficheiros a eles associados são muito maiores que os dos tradicionais 

sistemas CAD, e exigem equipamentos (hardware) de melhor desempenho para que operem 

eficazmente, o que se traduz em custos acrescidos [W22]; 

 O BIM exige um maior esforço na fase inicial de projeto. Com o uso do BIM não é suficiente 

que um empreiteiro apresente um plano para os trabalhos de que está encarregue e, em 

seguida, inicie a construção. É necessário que antes se reúna com os projetistas e outros 

especialistas, e elabore um modelo colaborativo [W23]; 

 Existe uma escassez de bibliotecas (de equipamentos, materiais e dados) que suportem o 

modelo, cabendo a cada empresa o trabalho de criar as suas próprias bibliotecas (Simões, 

2013); 

 As capacidades do BIM permitem criar um protótipo do produto final. Mas tal requer que, logo 

de início, se pense em 3D e se tente visualizar o produto final, para que o protótipo seja 

abastecido de todas as informações e detalhes necessários. Só assim se conseguirá uma 

simulação mais próxima da realidade que é o produto final [W22]. Revela-se, no entanto, 

difícil prever essa realidade, pois o BIM não tem em conta a variação do preço real de 

mercado emergente, tais como metais, produtos derivados do petróleo, os elevados preços 

da gasolina ou mesmo desastres naturais que possam afetar as fábricas dos fornecedores 

[W24]; 

 Apesar da existência de um formato único, o IFC, muitas empresas ainda consideram que 

não existe uma padronização eficaz que resolva os problemas de interoperabilidade da 

indústria (Souza et al, 2009); 

 O processo BIM envolve a participação de várias entidades (empreiteiro, arquiteto, etc.) no 

desenvolvimento do modelo, não estando ainda bem definida a questão da distribuição de 

responsabilidades no caso de existirem erros no produto final. Nalguns casos, isto pode 

desencadear disputas de ordem legal em que uma entidade acusa outra de deturpação ou 

projetos defeituosos. Erros deste género podem resultar em taxas legais adicionais que não 

estavam contempladas no contrato original, reduzindo ou minimizando as economias geradas 

pelo processo BIM [W24]. 
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2.5 Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) 

O principal objetivo deste trabalho, é conceber um projeto de serviços e efetuar uma análise de 

conflitos entre os dispositivos de serviços e os elementos dos projetos de arquitetura e de estruturas. 

Os serviços mecânicos, elétricos e hidráulicos (MEP) são componentes essenciais num edifício. Os 

sistemas MEP, também denominados de sistemas prediais, são os sistemas físicos que integram um 

edifício e cuja finalidade é suportar as atividades dos utilizadores do imóvel. Existem os seguintes 

sistemas prediais: fornecimento de gás combustível, energia elétrica, água, drenagem de águas 

pluviais, esgotos, segurança e combate contra incêndios, aquecimento, ventilação, ar condicionado, 

transporte mecanizado (escadas rolantes, elevadores), segurança patrimonial, comunicação interna, 

telecomunicação, entre outros [W29]. Neste trabalho, é efetuada a modelação e análise do sistema 

de abastecimento e drenagem de águas do caso de estudo. 

O projeto MEP é fundamental para a tomada de decisão, documentação precisa, orçamentação, 

previsão do desempenho, planeamento e gestão da construção e, eventualmente, manutenção das 

instalações [W25]. No entanto, a conceção dos sistemas MEP têm-se revelado um enorme desafio 

em muitos projetos, nomeadamente nos que são tecnicamente mais complexos, como aqueles 

associados às indústrias de tecnologia de ponta, da saúde ou da biotecnologia. Nestes casos, os 

sistemas MEP podem corresponder a cerca de 50% do valor total do empreendimento. Portanto, a 

coordenação e a disposição deste tipo de sistemas exige um grande esforço, devendo o seu traçado 

ser efetuado em espaços limitados definidos de acordo com os critérios do projeto, da construção e 

da manutenção desses sistemas (Olofsson et al., 2008).  

Nesta área, o sucesso da tecnologia BIM em projetos de construção, evidenciado pela rápida adoção 

de ferramentas que lhe estão associadas, tem redefinido as expectativas dos clientes pelos 

consultores MEP [W25]. Tal como para os projetos de conceção estrutural e de construção, o BIM 

aplicado ao MEP é uma metodologia de projeto caracterizada pela geração e utilização de informação 

consistente, coordenada e computável para o projeto de MEP de um edifício [W28]. A figura 2.4 

apresenta um exemplo da modelação dos sistemas MEP, com recurso ao ArchiCAD, num edifício 

universitário na Eslovénia. 

 

Figura 2.4 – Sistemas MEP do edifício do corpo docente da Universidade de Ljubljana, Eslovénia [W27] 
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Apesar do BIM ainda se encontrar numa fase incipiente, a sua tecnologia tem-se revelado como um 

fator chave para se manter a competitividade no mercado. Apresentam-se algumas das principais 

vantagens que o BIM pode proporcionar aos técnicos do domínio MEP [W26]: 

 O BIM facilita uma abordagem holística na modelação de sistemas de instalações prediais. 

Os projetos MEP são elaborados considerando o edifício como um todo. A tecnologia BIM 

serve ainda para juntar todas as disciplinas do MEP num ambiente virtual integrado para fins 

de projeto, documentação e análise (figura 2.5); 

 

Figura 2.5 – Deteção conflitos em ambiente virtual [W32] 

 O nível de detalhe e, consequentemente, o fator de fiabilidade nos projetos de sistemas MEP 

é maior, que num traçado 2D, pois oferece um maior nível de visibilidade o que se traduz 

numa melhor coordenação e colaboração entre engenheiros e arquiteto e, portanto, conduz a 

uma diminuição significativa dos erros; 

 A tecnologia BIM proporciona deteção automática de conflitos durante a elaboração do 

projeto de construção; 

 As ferramentas BIM/MEP têm a capacidade de criar e analisar o projeto num modelo, 

permitindo o desenvolvimento de edifícios sofisticados e sustentáveis dentro de um menor 

período de tempo e economicamente proporcionais; 

 Concede-lhes a capacidade de prever resultados finais com maior precisão, antes da 

conclusão do projeto. A figura 2.6 ilustra um exemplo onde é possível comparar o modelo 

BIM com o resultado final. 

 

Figura 2.6 – Modelo BIM vs. Resultado final (Escola secundária de LAUSD) [W37] 
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3 Geração do modelo BIM de arquitetura e de estruturas 

Este capítulo aborda a criação das componentes arquitetónica e estrutural do modelo BIM, 

recorrendo ao software Revit 2014. É efetuada uma breve apresentação das características do caso 

de estudo, uma moradia unifamiliar. Posteriormente, são descritas as diferentes fases da geração do 

modelo que serve de base ao desenvolvimento da componente MEP, focado no capítulo 4. 

3.1 Apresentação do modelo 

O caso de estudo, utilizado para o desenvolvimento da presente investigação, corresponde a uma 

moradia unifamiliar situada em Murça, na zona norte do país. O edifício é composto por dois pisos, 

sendo, o R/C destinado a garagem, arrumos e entrada e, o 1º andar, correspondente à zona de 

habitação, é formada por uma sala, cozinha, três quartos, duas instalações sanitárias, uma divisão 

para tratamento de roupa e zonas de circulação. A escolha desta casa deveu-se ao facto de ser um 

caso real, dispondo desde logo de toda a informação necessária à sua modelação (projeto de 

arquitetura, da estrutura e da rede de águas). 

No processo da geração das duas componentes do modelo BIM, todos os elementos representados, 

como paredes, portas, janelas, pavimentos, pilares, sapatas e cobertura, foram criados por adaptação 

dos objetos paramétricos 3D existentes na biblioteca do Revit, de modo a corresponderem, com 

bastante aproximação, aos pormenores do caso real. Em relação ao projeto inicial, foram omitidos 

alguns detalhes construtivos por não serem relevantes para o objetivo do trabalho, nomeadamente, 

no caso do modelo estrutural da moradia, não foram inseridas as armaduras nos elementos de betão, 

pois apenas a sua forma geométrica irá ser requerida do ponto de vista da análise de conflitos, no 

âmbito deste trabalho. 

A escolha do Revit 2014 deve-se às bases académicas do autor com treino no AutoCAD. Ambos os 

softwares são da Autodesk e, portanto, apresentam interface e modo de interação semelhantes. 

3.2 Definições iniciais 

Um dos aspetos importantes para o início do processo da modelação por recurso ao Revit, é o 

estabelecimento da unidade de trabalho. Nesse sentido, acede-se ao separador Manage, painel 

Settings e seleciona-se Project Units. É visualizada uma janela para a configuração das unidades, 

onde, em Length, se define a unidade de trabalho como sendo o metro e são adotadas três casas 

decimais de arredondamento (figura 3.1). Do mesmo modo, configura-se o tipo de unidades para os 

parâmetros de área, volume e ângulos. 

O início da modelação de um edifício requer o estabelecimento dos níveis de cada piso, através da 

indicação do valor da cota e da designação de cada nível. Como o template do Revit apresenta já 

alguns níveis pré-definidos apenas é necessário editá-los. Para tal, é selecionado o nível pretendido e 

são atribuídos uma nova designação e cota. Neste caso, foram criados 5 níveis: T.O. Sapata, Piso 0, 



 

22 
 

Piso 1, Piso 2 e Cobertura. Consideraram-se intervalos de: 3 m entre pisos; 2,8 m entre a cumeeira 

da cobertura e o piso 2; e 1,50 m entre a superfície superior da sapata e o piso 0 (figura3.2). 

 

Figura 3.1 – Configuração das unidades de trabalho 

 

 

Figura 3.2 – Definição dos níveis 

 

De modo a facilitar a modelação de cada uma das especialidades deve ser efetuada uma adequada 

organização. Para tal, em Project Browser seleciona-se Views (all), seguida de Browser Organization. 

No presente trabalho optou-se por estabelecer distintas pastas para cada especialidade, de modo a 

facilitar a distinção dos conteúdos de cada componente do modelo BIM (figura 3.3). Considerou-se, 
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ainda, a pasta Coordination que possibilita a visualização das diferentes componentes numa mesma 

vista, sendo este um aspeto importante para a análise de conflitos a realizar no capítulo 5. 

 

Figura 3.3 – Organização do Project Browser por especialidades 

 

Ainda, no processo de pré-modelação, é definida uma malha (Grids) que serve de base de orientação 

à modelação dos elementos das duas componentes de arquitetura e de estrutura. A malha é definida 

de acordo com a malha estabelecida no projeto de estruturas fornecido. É, inicialmente, selecionado 

o Piso 0 em Strucure Plan na janela do Project Browser. No separador Structure, é definida a malha, 

em Datum, por seleção da opção Grid. Procede-se ao traçado da malha como estabelecido no projeto 

de estruturas (figura 3.4). 

 

Figura 3.4 – Passos para definição da malha 
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3.3 Desenvolvimento do modelo de arquitetura 

O modelo da arquitetura foi desenvolvido de acordo com a sequência de passos listada na tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Passos de execução do modelo BIM arquitetónico 

Ordem Procedimento 

1º Passo Definição de paredes 

2º Passo Definição de portas e janelas 

3º Passo Definição de pavimentos 

4º Passo Definição da cobertura 

5º Passo Definição de escadas e corrimões 

6º Passo Definição de componentes 

 

3.3.1 Definição de paredes 

A modelação das paredes é iniciada com a seleção do plano de visualização, que corresponde ao 

nível em que se vão inserir as paredes. Na modelação da arquitetura, o nível do plano de trabalho 

corresponde ao nível Piso 0. De seguida, no separador Architecture seleciona-se a opção Wall: 

Architectural. Na janela Properties são definidas as restrições da parede, como os limites superior e 

inferior. Procede-se à criação do tipo de parede adequada para o projeto em causa (figura 3.5). 

 

Figura 3.5 – Seleção do plano de visualização (à esquerda); Opção Wall: Architectural (ao centro); 
definição das restrições da parede (à direita). 

 

Na janela Type Properties, através da opção Duplicate, é designado o novo tipo de parede, Parede 

Exterior (figura 3.6). 
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Figura 3.6 – Opções Duplicate e Edit 

Na janela Edit Assembly, são confirmados ou alterados os valores das diferentes características 

associadas à parede: o número de camadas que a constitui; a composição de cada camada; 

respetivas espessura e resistência térmica. Ao selecionar Preview, é possível visualizar uma 

representação ilustrativa da composição do elemento. A parede considerada apresenta uma 

espessura total de 30 cm. Adaptaram-se as espessuras das diferentes camadas constituintes como 

se ilustra na figura 3.7. Este é um dos aspetos apresentado como limitativo do BIM pois requer o 

conhecimento das características principais da composição da parede a adotar. Naturalmente que, 

posteriormente, é possível efetuar atualizações da sua composição, no entanto, as relações de 

ligação aos elementos adjacentes, ficam, desde já, estabelecidas, o que é uma vantagem em relação 

ao tradicional AutoCAD. 

 

Figura 3.7 – Definição das camadas constituintes da parede 

Para proceder à alteração ou à criação de algum material, deve se selecionado o material cujos 

valores se pretendam atualizar. Na janela Material Browser, é possível definir todas as propriedades 

dos materiais a aplicar aos objetos: tipo de material e respetivas cores e padrão de representação. Se 

o material pretendido não existe na biblioteca do Revit, seleciona-se Create New Material, e na janela 

visualizada são estabelecidas as suas características e designações (figura 3.8). 
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Figura 3.8 – Definição e criação de um material 

Definido o tipo de parede a utilizar procede-se ao seu traçado no modelo. Sobre a malha, 

apresentada numa projeção em planta, são traçadas as paredes, fazendo coincidir a superfície média 

das paredes com os eixos da malha, de acordo com o projeto fornecido (figura 3.9). Dependendo da 

localização da parede que se está a representar, deve ter-se em atenção a sua orientação, ou seja, 

deve ter-se o cuidado de fazer com que a camada exterior fique de fato do lado exterior da casa e a 

camada interior do lado de dentro. No total, foram definidos 6 tipos de parede: parede exterior; parede 

exterior de IS/Cozinha; parede interior; parede interior de IS/Cozinha; parede interior de garagem; 

soco. 

 

Figura 3.9 – Inserção das paredes do rés-do-chão e visualização em perspetiva  



 

27 
 

3.3.2 Definição de portas e janelas 

Para a inserção, no modelo, de portas ou janelas seleciona-se, no separador Architecture, a opção 

Door ou Window, respetivamente. Os parâmetros das portas e janelas podem ser alterados de forma 

a serem definidas as dimensões, materiais constituintes e características construtivas pretendidas. 

Para tal, seleciona-se Edit Type e, na janela de visualização, são confirmados ou alterados os valores 

dos parâmetros associados ao elemento (figura 3.10).  

 

Figura 3.10 – Seleção da opção porta (ou janela) e visualização das suas características 

Caracterizadas as portas e janelas a utilizar procede-se, de seguida, à sua inserção no modelo 

recorrendo-se às vistas em planta de cada piso, sendo apenas necessário posicionar o elemento na 

parede onde se pretende efetuar a sua inserção (figura 3.11). Posteriormente, no caso das janelas, 

as suas alturas podem ser alteradas, em Properties, alterando o valor do parâmetro Still Height, que 

corresponde à distância a que a base da janela se encontra acima do nível do piso considerado 

(figura 3.12). 

 

Figura 3.11 – Posicionamento em planta das janelas e portas e visualização em perspetiva 
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Figura 3.12 – Posicionamento das janelas em altura 

3.3.3 Definição de pavimentos 

Para a inserção de um pavimento, deve primeiro tornar-se corrente a vista na qual se pretende 

introduzir o pavimento. De seguida, no separador Architecture, seleciona-se a opção Floor: 

Architectural. Para a criação do pavimento pretendido, é necessário recorrer à sua caracterização em 

Edit Type seguido de Duplicate. Para o caso do pavimento a utilizar na cozinha (Piso 1) designou-se 

o novo pavimento de “Pav Cozinha” (figura 3.13). 

 

Figura 3.13 – Seleção da opção Floor: Architectural e atribuição de nova designação 

Selecionando-se Edit é possível verificar que, de um modo semelhante às paredes, os pavimentos 

são caracterizados pelas suas camadas constituintes, podendo-se atribuir diferentes espessuras, 

materiais e acabamentos. A escolha ou criação dos materiais pretendidos é efetuada de modo 

semelhante ao das paredes. A camada estrutural do pavimento, isto é, a laje de betão será apenas 

abordada no capítulo 3.4.4, sendo que nesta fase apenas serão consideradas as camadas de 
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revestimento da laje. O pavimento considerado, com uma espessura total de 8 cm, é constituído por 

uma camada cerâmica de 1,5 cm de espessura e é formada por elementos quadrados de 

0,30x0,30 m
2
 (Quarry Tile), por 0,5 cm de cola e por uma camada de regularização de 6 cm (Scree) 

(figura 3.14). No software em uso, o processo de definição dos pavimentos, à semelhança da 

definição de paredes, é apoiada visualmente por uma representação em corte ilustrativa das 

diferentes camadas onde é possível identificar espessuras e padrões por cada constituinte. Verifica-

se, assim, que estas capacidades de apoio à modelação e à representação são bastante distintas do 

processo de desenho e de modelação num sistema CAD tradicional. 

 

Figura 3.14 – Definição das camadas constituintes do pavimento 

Definido o tipo de pavimento pretendido, procede-se ao seu traçado. Através do separador contextual 

Modify/Create Floor Boundary, seleciona-se a opção Boundary Line e o comando Line. De seguida, 

traça-se o perímetro do pavimento da cozinha, definindo-se o seu contorno pela parte interior das 

paredes da divisão (figura 3.15). 

 

Figura 3.15 – Traçado do pavimento e sua visualização em perspetiva 
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Procede-se de um modo idêntico para as restantes divisões, tendo-se criado pavimentos próprios 

para casas de banho, salas, quartos, zonas de circulação e garagem (figura 3.16). 

 

Figura 3.16 – Vista em planta dos diferentes pavimentos da moradia 

3.3.4 Definição da cobertura 

Na definição da cobertura, deve tornar-se corrente a vista adequada à inserção da cobertura. 

Seleciona-se a vista Piso 2 uma vez que corresponde ao nível de menor cota da cobertura. De 

seguida, no separador Architecture, seleciona-se a opção Roof by Footprint, sendo esta a mais 

adequada para criar o tipo de cobertura pretendido (inclinada), de entre as 3 opções possíveis. A 

caracterização da cobertura é efetuada em Edit Type, seguido de Duplicate, tendo-se designado o 

novo elemento de “Cobertura em Telha” (figura 3.17). 

 

Figura 3.17 – Seleção da opção Roof by Footprint e atribuição de nova designação 

A verificação e definição da composição do elemento é efetuada através da opção Edit, de um modo 

semelhante aos pavimentos. A composição considerada, do exterior para o interior, consiste em telha 
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com uma espessura de 2 cm, seguindo-se 1,5 cm de impermeabilização, 3 cm de isolamento térmico 

e 8 cm de suporte em madeira, totalizando uma espessura de 14,5 cm (figura 3.18). 

 

Figura 3.18 – Definição das camadas constituintes da cobertura 

 

Para a inserção da cobertura no modelo seleciona-se a ferramenta de desenho Boundary Line e, em 

Offset, define-se o afastamento dos beirais às paredes. Procede-se, por fim, ao traçado da cobertura 

de acordo com o projeto fornecido, sendo posteriormente definidas as inclinações das águas (24º e 

26,4º) (figura 3.19). 

 

 

Figura 3.19 – Traçado da cobertura e visualização em perspetiva 
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3.3.5 Definição de escadas e corrimões 

As escadas presentes no projeto permitem o acesso do piso 0 para o piso 1. A sua definição, no 

modelo, é efetuada através do separador Architecture, selecionando-se a opção Stair by Component. 

A seguir, no separador contextual Modify/Create Stair, selecionam-se as ferramentas de desenho 

Run e Straight. Estas opções permitem o traçado por cada lance de escadas, sendo a ligação entre 

lances estabelecida automaticamente por meio de um patamar de transição (figura 3.20). 

 

Figura 3.20 – Seleção da opção Stair by Component e inserção das escadas 

Depois de confirmado o traçado pretendido, procede-se à definição dos limites inferior e superior do 

elemento. Na janela Properties, definiu-se o nível Piso 1 como limite superior e o nível Piso 0 como 

limite inferior. Através de Edit Type, pode-se, ainda, proceder à confirmação ou à alteração das várias 

características das escadas: dimensão dos degraus (altura, profundidade, largura); função; etc. 

(figura 3.21). 

 

Figura 3.21 – Características das escadas 
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Procede-se, de seguida, à representação dos corrimões. A inserção das escadas considera 

automaticamente a presença de corrimão. No entanto, é ainda necessário introduzi-lo no Piso 1 no 

contorno da caixa de escadas. Na varanda foi também considerado um corrimão. No separador 

Architecture, na opção Railing, seleciona-se Sketch Path. Esta ferramenta permite a inserção do 

corrimão através do traçado de segmentos nos locais pretendidos (figura 3.22). Posteriormente, em 

Properties podem ser definidos o tipo e a altura de corrimão pretendido. 

 

Figura 3.22 – Traçado de um corrimão e visualização em perspetiva 

 

3.3.6 Definição de equipamentos 

A introdução de diversos tipos de equipamentos é relativamente simples sendo efetuada no 

separador Architecture, em Place a Component. Da lista disponível em Properties seleciona-se o 

elemento que se pretende introduzir. No modelo da arquitetura foram inseridos armários, um fogão, 

um exaustor, um frigorífico e mobiliário de cozinha (figura 3.23). Os restantes equipamentos 

referentes às casas de banho e cozinha são igualmente inseridos no modelo, mas a sua descrição é 

abordada em detalhe no capítulo 4, como base para a modelação da componente MEP. 
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Figura 3.23 – Seleção e visualização em perspetiva de alguns equipamentos inseridos 

3.3.7 Modelo final da arquitetura 

Apresentam-se de seguida algumas imagens de plantas, alçados e perspetivas do modelo de 

arquitetura completo. 

 
Figura 3.24 – Visualização em planta da componente arquitetónica da moradia 



 

35 
 

 
Figura 3.25 – Perspetivas do modelo arquitetónico 

 
Figura 3.26 – Alçados frontal e posterior do modelo arquitetónico 

3.4 Desenvolvimento do modelo de estruturas 

A componente de estruturas do modelo BIM foi definida de acordo com a sequência de passos listada 

na tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Passos de execução do modelo BIM de estruturas 

Ordem Procedimento 

1º Passo Definição dos pilares estruturais 

2º Passo Definição das sapatas 

3º Passo Definição das vigas e lintéis 

4º Passo Definição da laje estrutural 
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3.4.1 Definição dos pilares estruturais 

Na modelação da componente de estruturas é utilizada a mesma grelha de alinhamentos. No 

separador Structure seleciona-se Column (figura 3.27). De seguida, na janela Properties 

seleciona-se o tipo de pilar que se pretende usar. Neste caso, como não existia na biblioteca do Revit 

o pilar com as dimensões pretendidas, procedeu-se à sua criação. Para tal, na janela Properties, é 

selecionada a opção Edit Type. Sobre a janela visualizada, Type Properties, seleciona-se a função 

Duplicate e é indicada uma designação para o pilar. Neste caso, atribui-se a referência “200x200mm” 

que corresponde às dimensões da secção do pilar. De seguida, ainda na janela de Type Properties, 

são definidos os valores dos parâmetros h e b do pilar que correspondem às duas dimensões da 

secção do pilar, segundo as duas direções xx e yy, respetivamente. Foi inserido para ambos o valor 

de 0,2 m. O projeto base apenas inclui um tipo de pilar com a secção indicada (figura 3.28). 

 

Figura 3.27 – Seleção da opção Column 

 

Figura 3.28 – Seleção e caracterização do tipo de pilar 

Nesta fase, podem ser adicionadas outras informações, tais como o tipo de material, o fabricante e a 

descrição da sua função. A título de exemplo, definiu-se que o pilar é composto por um betão 

estrutural C20/25 fabricado pela SECIL (figura 3.28). 
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Definido o tipo de pilar, procede-se à sua colocação sobre a grelha traçada. Para tal, é apenas 

necessário inserir o elemento nos pontos de interseção da malha de acordo com o projeto de 

estruturas (figura 3.29). 

 

Figura 3.29 – Inserção dos pilares sobre a malha 

Inseridos os pilares, é definida a sua altura. Esta é conseguida através da definição de Constraints 

(limites), na janela Properties. Para o Base Level (limite inferior) definiu-se o nível “T.O. Sapata” e 

para o Top Level (limite superior) definiu-se o nível “Piso 0” (figura 3.30). Acompanhando a 

modelação em altura, o respetivo limite superior é incrementado em um piso. 

 

Figura 3.30 – Definição das restrições de altura do pilar 
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3.4.2 Definição das sapatas 

O processo de criação dos restantes elementos estruturais é muito semelhante ao descrito para os 

pilares. Foram criados dois tipos de sapatas: S1 e S2. No separador Structure é selecionada a opção 

Isolated (figura 3.31).  

 

Figura 3.31 – Seleção da opção Isolated 

 

Em seguida, na janela Properties seleciona-se o tipo de sapata que se pretende usar. Neste caso, a 

sapata com as dimensões pretendidas não existia na biblioteca do Revit, tendo-se por isso recorrido à 

sua criação. Para tal, ainda na janela Properties, é selecionada a opção Edit Type, seguida de 

Duplicate apresentada na janela Type Properties. Atribui-se a designação “1200x1200x500 mm (S1)”, 

correspondente às dimensões de uma das sapatas do projeto. De seguida, ainda na janela Type 

Properties, são definidos os valores dos parâmetros Width (largura), Length (comprimento) e 

Thickness (espessura) da sapata. Foram inseridos os valores de 1,2 m, 1,2 m e 0,5 m para cada 

parâmetro, respetivamente (figura 3.32). 

 

Figura 3.32 – Definição das dimensões de uma sapata 

 

A inserção do elemento S1 no modelo é efetuada sob os pilares nivelando a base do pilar com a 

superfície superior da sapata. No entanto, se os limites superiores e inferiores das sapatas não forem 

corretamente definidos pode ocorrer um conflito de objetos. Este erro foi provocado e ilustrado na 

figura 3.33. Adicionalmente, o Revit reconhece a função da sapata e, portanto, apoia o processo de 

posicionamento da sapata na base do pilar (figura 3.33). 
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Figura 3.33 – Conflito de objetos no posicionamento de uma sapata. 

Do mesmo modo, foi criada a sapata do tipo S2, “2000x1500x500 (S2)” e posicionada, igualmente de 

acordo com o projeto de base. Esta sapata foi considerada para as situações em que há dois pilares 

muito próximos, servindo de base para os dois. 

3.4.3 Definição de vigas e lintéis 

O processo de criação de lintéis (vigas de fundação) e vigas de pisos elevados é idêntico, apenas 

diferem em relação ao nível do respetivo posicionamento. Assim, os lintéis encontram-se ao nível das 

sapatas (T.O. Sapata) definidas entre cada duas sapatas, enquanto que as vigas elevadas se 

encontram no topo de cada piso, a interligar os pilares. Em relação ao lintel, é selecionada 

inicialmente a opção Beam no separador Structure (figura 3.34). 

 

Figura 3.34 – Seleção da opção Beam 

De seguida, na janela Properties, seleciona-se o tipo de beam (viga) que se pretende usar. 

Novamente, é necessário proceder à criação deste elemento, segundo o procedimento antes 

utilizado. A designação do novo elemento é “400x260mm (LINTEL)”, correspondente às dimensões 

do lintel projetado. De seguida, definem-se os valores dos parâmetros h e b do lintel que 

correspondem à altura e à largura da secção do lintel, respetivamente, tendo sido atribuídos os 

valores de 0,4 m e 0,26 m (figura 3.35). 
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Figura 3.35 – Definição da secção de um lintel 

 

Os elementos LINTEL são inseridos no modelo BIM ao nível das sapatas (T.O. Sapata), bastando 

orientar o eixo do lintel, de uma sapata a outra adjacente, ao longo da malha estrutural nesse nível 

(figura 3.36). 

 

Figura 3.36 – Inserção de lintéis no modelo 

 

No caso das vigas, o processo de definição é idêntico tendo-se atribuído a designação “200x500 mm 

(VIGA)”. A introdução das vigas é efetuada de modo idêntico ao dos lintéis, diferindo apenas o nível 

em que são inseridas. Começou-se por desenhar as vigas do nível “Piso 0” (figura 3.37). À medida 

que o modelo for evoluindo em altura vão-se introduzindo vigas nos restantes pisos/níveis. Admitiu-se 

apenas um tipo de viga superior, em conformidade com o projeto. 
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Figura 3.37 – Inserção das vigas do nível "Piso 0” 

 

A inclinação das vigas que suportam a cobertura é obtida por alteração das cotas das suas 

extremidades no respetivo nível de referência, em Properties, por alteração dos valores dos 

parâmetros Start Level Offset e End Level Offset (figura 3.38). 

 

 

Figura 3.38 – Definição da inclinação de uma viga da cobertura 
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3.4.4 Definição das lajes estruturais 

A definição da componente arquitetónica do pavimento, isto é, as camadas de revestimento, já foi 

abordada no capítulo 3.3.3, sendo que de seguida será definida a laje de betão. Uma laje apresenta 

uma forma paralelepipédica e é representada com base no traçado do seu perímetro. Por omissão, a 

face superior fica situada na cota do nível ativo, no entanto e caso seja necessário, pode alterar-se 

essa relação. Assim, antes de iniciar o traçado, deve tornar-se corrente a vista “Piso 0” do Structural 

Plans, correspondendo ao nível onde se criará a primeira laje. Assim, a superfície superior da laje 

corresponde ao nível (e, portanto, localiza-se à cota) do piso referido. De seguida, no separador 

Structure é selecionada a opção Floor: Structural (figura 3.39). 

 

Figura 3.39 – Seleção da opção Floor: Structural 

Na janela Properties é indicada o tipo de laje que se pretende usar. Não havendo uma laje com as 

dimensões pretendidas, é necessário proceder à sua definição. Para tal, na janela Properties é 

escolhida a laje Generic 300mm, e em Edit Type seguido de Duplicate, é atribuída a designação 

“Generic 200mm” que corresponde à espessura da laje pretendida. De seguida, é indicado o valor da 

espessura da laje na janela de edição através da opção Edit (figura 3.40). 

 

Figura 3.40 – Opções Duplicate e Edit para designação e caracterização da nova laje estrutural 

Ao ser selecionada a opção Edit é visualizada uma nova janela, Edit Assembly. A interface associada 

permite a definição das diferentes camadas da laje caracterizadas pelas respetivas espessuras e 

materiais constituintes. A definição dos revestimentos já foi abordada na fase de modelação da 

arquitetura. Nesta fase é apenas considerada a componente estrutural, apresentando-se uma laje de 

betão C20/25 com uma espessura de 0,2 m (figura 3.41). 
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Figura 3.41 – Definição da espessura e tipo de betão da nova laje estrutural 

Definido o tipo de laje a utilizar, procede-se à sua modelação. Através da opção Floor: Structural, 

acede-se ao separador contextual Modify/Create Floor Boundary, onde deve ser selecionada a opção 

Boundary Line e o comando Line. De seguida, traça-se o perímetro da laje do piso 0, definindo um 

contorno fechado (figura 3.42). 

 

Figura 3.42 – Traçado da laje estrutural e visualização em perspetiva 

Para os restantes pisos o processo de criação de lajes é semelhante tendo-se apenas de ter algum 

cuidado na zona de implantação das escadas cuja modelação foi abordada na modelação da 

arquitetura. 
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3.4.5 Modelo final da Estrutura 

Apresentam-se de seguida algumas projeções do modelo estrutural final. 

 

Figura 3.43 – Vistas em perspetiva da componente estrutural da moradia 

 

Figura 3.44 – Vista em planta e em perspetiva das fundações 

3.5 Modelo global 

Confrontando com o processo de estabelecimento de uma solução estrutural por recurso ao 

AutoCAD, em que a localização é representada em planta através de um elemento com 

características apenas geométricas, o acompanhamento do pré-dimensionamento dos elementos 

estruturais no Revit é mais completo (informação não geométrica associada) e a sua visualização 3D 

mais imediata. Uma vez que a arquitetura já foi modelada é, ainda, possível sobrepor a informação da 

arquitetura com a representação dos elementos da estrutura (figuras 3.45 e 3.46). Esta capacidade 

de sobreposição, num mesmo ambiente, de informação de arquitetura e de estrutura apoia com 

vantagens evidentes o processo de estabelecimento de uma solução estrutural. 
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Figura 3.45 – Vista em perspetiva das componentes de estruturas e arquitetónica sobrepostas 

 
Figura 3.46 – Projeções interiores e cortes verticais da moradia representando a sobreposição das 

componentes 
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4 Modelação da componente MEP 

Neste capítulo é descrita a modelação, em Revit 2014, da componente MEP do modelo BIM, 

nomeadamente do sistema de distribuição de águas quentes e frias, do sistema de drenagem de 

águas residuais domésticas e do sistema de drenagem de águas pluviais. A modelação foi efetuada 

inicialmente sobre a componente arquitetónica anteriormente modelada, e que serve de base para 

receber os sistemas referidos. O modelo de arquitetura é, então, complementado com os 

equipamentos de consumo de água. Para o traçado dos sistemas teve-se por base os fundamentos 

de carácter técnico-regulamentar do Manual dos Sistemas Prediais de Distribuição e Drenagem de 

Águas (Pedroso, 2008). Os diâmetros das tubagens traçadas correspondem a arredondamentos dos 

valores presentes no projeto fornecido, uma vez que se decidiu utilizar o conjunto de diâmetros 

nominais pré-definidos pelo Revit. Não foi considerada a definição das características mecânicas dos 

elementos modelados, pois numa análise de conflitos este aspeto não é relevante. 

4.1 Sistema de distribuição de águas quentes e frias 

A alimentação de água ao edifício é obtida através de ramal de ligação que estabelece a 

comunicação entre a conduta de distribuição pública de água potável e o sistema de distribuição 

doméstico. A água quente é fornecida através de um esquentador que alimenta a cozinha e as 

instalações sanitárias, estando estas localizadas no Piso 1. O sistema foi desenvolvido segundo a 

sequência de passos listada na tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Passos de execução do sistema de abastecimento de águas 

Ordem Procedimento 

1º Passo Inserção dos equipamentos de consumo de água 

2º Passo Definição e inserção de tubagens 

3º Passo Inserção de acessórios 

4º Passo Inserção de isolamento térmico 

 

4.1.1 Inserção dos equipamentos de consumo de água 

O processo de modelação inicia com a seleção do plano de visualização, Piso 1, pois é o piso onde 

se encontram os equipamentos de consumo de água considerados no projeto. No separador 

Systems, na área Plumbing & Piping, seleciona-se a opção Plumbing Fixtures (figura 4.1). De 

seguida, em Properties, é selecionado qual o equipamento que se pretende inserir. A caracterização 

do elemento é efetuada em Edit Type, onde se podem definir: materiais e acabamentos; propriedades 

mecânicas; dimensões dos conetores; informação sobre o fabricante. A dimensão dos conetores tem 

especial importância, pois corresponde ao diâmetro das tubagens de diferentes sistemas que ligam 
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ao elemento. Definiram-se 15 mm e 40 mm de diâmetros de fornecimento e evacuação, 

respetivamente (figura 4.2). Caracterizado o bidé, seleciona-se o elemento e procede-se à sua 

colocação em planta (figura 4.3).  

 

Figura 4.1 – Seleção da opção Plumbing Fixture 

 

Figura 4.2 – Definição das dimensões dos conetores de fornecimento e evacuação de um bidé 

 

Figura 4.3 – Seleção do elemento bidé e sua inserção no modelo 

Deste modo, foram inseridos: dois bidés, dois lavatórios, um chuveiro, uma banheira, duas sanitas, 

uma máquina de lavar roupa, uma máquina da louça, um lava-louças e um esquentador (figura 4.4). 
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Figura 4.4 – Projeções interiores do modelo para visualização dos equipamentos inseridos 

4.1.2 Definição e inserção de tubagens 

Este é provavelmente o passo mais complexo na modelação de sistemas de águas. No separador, 

Systems, seleciona-se a opção Pipe. Não havendo o tipo de tubagem pretendido procede-se à sua 

criação. Em Edit Type seguido de Duplicate, atribui-se a designação “Stainless Steel”, 

correspondente ao material exigido no projeto (aço inoxidável) (figura 4.5). 

 

Figura 4.5 – Seleção da opção Pipe e atribuição de nova designação 

De seguida, é selecionada a opção Edit e na janela visualizada, Routing Preferences, procede-se à 

seleção do tipo de material e dos diversos tipos de elementos de ligação e transição entre segmentos 

(fittings), podendo-se ainda definir para cada um os diâmetros mínimos e máximos possíveis de 
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inserir no modelo. Definiu-se o material Stainless Steel (aço inoxidável) e os respetivos elementos de 

ligação (figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – Definição do material e dos diversos elementos de ligação da tubagem 

Previamente ao traçado, deve definir-se, em Properties, o diâmetro da tubagem e o tipo de sistema a 

que pertence a tubagem a inserir: águas quentes, águas frias, sanitários, incêndios, etc. Selecionou-

se a opção Domestic Cold Water (águas frias) para um diâmetro de 20 mm, como ilustra a figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Definição do diâmetro da tubagem e tipo de sistema a servir 

Definido o tipo de tubagem pretendido, procede-se ao seu traçado. Nesta fase deve ter-se o cuidado 

de traçar as tubagens de água fria dentro da espessura das paredes, de modo a não serem visíveis 

no interior ou exterior da casa, e evitando-se ao mesmo tempo a intersecção com certos elementos 
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do modelo arquitetónico como janelas ou portas. É, portanto, necessária uma coordenação eficaz 

entre planos de visualização horizontais e verticais (figura 4.8). Note-se que o processo de 

modelação MEP efetuado sobre o modelo BIM de arquitetura permite estabelecer uma solução para 

as redes de distribuição já compatível com os elementos arquitetónicos. O projeto de redes prediais 

fica desde já mais completo e resguardado de eventuais conflitos em obra, quando comparado com o 

projeto traçado esquematicamente sobre as plantas em AutoCAD. 

 

Figura 4.8 – Coordenação entre planos de visualização vertical e em planta para inserção de tubagens e 
resultado em 3D 
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A ligação de uma tubagem a um equipamento de consumo de água é efetuada traçando a tubagem 

até ao conetor a que diz respeito. Os conetores são entidades lógicas presentes nos equipamentos 

MEP, essenciais para a correta utilização da componente MEP do Revit. Contêm informações 

importantes que são utilizadas para estabelecer a conetividade de dutos, tubagens, cabos elétricos, 

etc., a um equipamento. No caso do esquentador, a ligação da tubagem de água fria é efetuada pelo 

conetor cuja função é receber água fria (figura 4.9). A função e o sentido de escoamento de cada 

conetor podem ser verificados ao selecionar o elemento de consumo de água. A figura 4.9 mostra 

ainda a simbologia utlizada para os sistemas de distribuição de água. O símbolo à esquerda 

corresponde a um conetor de água fria com 15 mm de diâmetro com sentido de escoamento para o 

interior do aparelho. O símbolo à direita corresponde a um conetor de água quente com 15 mm de 

diâmetro com sentido de escoamento para o exterior do aparelho. 

 

Figura 4.9 – Ligação de uma tubagem ao esquentador (em cima); simbologia dos conetores de água fria e 
quente (em baixo). 

O traçado das águas quentes tem início no esquentador da cozinha e apresenta um trajeto paralelo 

às tubagens de água fria, devendo situar-se sempre pelo menos 5 cm acima das tubagens de água 

fria. A ligação aos aparelhos é efetuada pelo respetivo conetor de águas quentes. 

4.1.3 Inserção de acessórios 

No separador Systems é selecionada a opção Accessories, seguindo-se a caracterização do 

acessório em Edit Type. Por exemplo, na caracterização de uma válvula de seccionamento 

atribuiu-se a designação “15 mm”, correspondente ao diâmetro nominal do elemento pretendido. De 

seguida, definiu-se aço como sendo o material e o valor 15 mm para diâmetro nominal (figura 4.10).  
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Figura 4.10 – Seleção e caracterização de uma válvula de seccionamento 

Na colocação dos acessórios é apenas necessário selecionar o ponto sobre a tubagem onde se 

pretende inserir o acessório. Os acessórios inseridos consistem em: um contador instalado na parede 

do muro de vedação; válvulas de seccionamento localizadas à entrada dos ramais de distribuição das 

instalações sanitárias e cozinha; uma válvula a montante de cada autoclismo; válvulas imediatamente 

a montante e jusante do contador e do esquentador; válvulas imediatamente antes das tubagens 

entrarem na casa (figura 4.11). 

 

Figura 4.11 – Inserção de acessórios 

4.1.4 Inserção de isolamento térmico 

O isolamento térmico das tubagens assume especial importância quando se trata do transporte de 

água quente. Na janela de desenho selecionam-se as tubagens às quais se pretende adicionar o 

isolamento. São selecionadas as tubagens de distribuição de água quente. No separador 



 

54 
 

Modify/Pipes é selecionada a opção Add Insulation. Na janela visualizada, é possível escolher o tipo 

de isolamento a aplicar e a sua espessura. Optou-se por uma espessura de 20 mm, no entanto o tipo 

de isolamento pretendido não se apresenta disponível. Assim, procede-se à sua criação em Edit 

Type, onde se atribuiu a designação “HW pipe insulation” e se selecionou o material Glass Wool (lã 

de vidro), de acordo com o projeto fornecido. Confirmadas as alterações o isolamento é 

automaticamente adicionado ao modelo. A figura 4.12 ilustra o processo de adição do isolamento 

térmico nas tubagens de água quente da cozinha. 

 

Figura 4.12 – Passos para introdução de isolamento térmico nas tubagens de água quente 

4.2 Sistema de drenagem de águas residuais domésticas 

A drenagem das águas residuais domésticas é efetuada através de ramais de descarga que 

convergem para um caixa de reunião sifonada (sifão de pavimento), conforme referenciado no projeto 

de águas. A utilização de uma caixa de reunião sifonada permite a sifonagem dos vários aparelhos 

cujos ramais de descarga nela convergem. A caixa de reunião, através de um único ramal de 

descarga (ramal de descarga coletivo), encaminha as descargas para um tubo de queda ligado a uma 

câmara de inspeção (caixa de visita). Por sua vez, a câmara de inspeção é conectada à câmara de 

ramal de ligação que, por fim, conduz as descargas para o coletor público. O sistema foi desenvolvido 

segundo a sequência de passos listada na tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Passos de execução do sistema de drenagem de águas residuais domésticas 

Ordem Procedimento 

1º Passo Inserção das caixas de reunião sifonadas 

2º Passo 
Definição e inserção dos ramais de descarga e tubos de 

queda 

3º Passo Inserção das caixas de visita 

 

4.2.1 Inserção das caixas de reunião sifonadas 

As caixas de reunião são dispositivos destinados a admitir as descargas de vários aparelhos 

sanitários. Normalmente, cada aparelho requer a instalação de um sifão próprio, destinado a impedir 

a passagem dos gases existentes nas canalizações. Contudo, a utilização de uma caixa de reunião 

sifonada permite dispensar a sifonagem individual de cada aparelho. A dupla sifonagem está 

regulamentarmente proibida, podendo causar o efeito de sucção/vácuo, resultando no aparecimento 

de maus odores (Pedroso, 2008). 

Na biblioteca do Revit não existem caixas de reunião. Este tipo de elemento foi obtido através de uma 

pesquisa online [W53]. Para adicionar o elemento descarregado à biblioteca do Revit, no separador 

Systems seleciona-se a opção Place a Component. De seguida, é selecionada a função Load Family 

e seleciona-se o ficheiro descarregado. Estando o dispositivo já incluído na biblioteca do Revit, 

procede-se à sua seleção na janela Properties (figura 4.13). Como se ilustra na figura 4.14, foram 

inseridas, no modelo, 3 caixas de reunião, uma para cada instalação sanitária e uma para a cozinha 

(destinada a receber a descarga da máquina de lavar roupa). 

 

Figura 4.13 – Adição ao Revit de uma caixa de reunião sifonada 
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Figura 4.14 – Inserção no modelo das caixas de reunião sifonada 

 

 

4.2.2 Definição e inserção dos ramais de descarga e tubos de queda 

O processo de caracterização das tubagens a utilizar nos ramais de descarga é semelhante ao 

descrito para a definição da rede de distribuição de água. Na caracterização da tubagem, atribui-se a 

designação de “PVC”, correspondente ao material da tubagem. Definiram-se o respetivo material e 

elementos de ligação. Posteriormente, em Properties, selecionou-se o tipo de sistema 

correspondente, Sanitary (Sanitário), e atribui-se o diâmetro de 40 mm (figura 4.15).  
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Figura 4.15 – Designação e caracterização da tubagem referente ao tubo de queda 

 

O traçado das tubagens deve ser efetuado de modo a ligar os aparelhos sanitários à caixa de reunião 

sifonada. A ligação é realizada por meio de conetores presentes nesses elementos. Por exemplo, na 

parte inferior do bidé encontra-se um conetor destinado a receber uma tubagem do tipo sanitário. 

Esse tipo conetor é identificado pelo símbolo ilustrado na figura 4.16. As tubagens encontram-se 

embutidas na laje, mais especificamente no interior da camada de regularização com espessura 

previamente definida para esse efeito, durante a geração da componente arquitetónica do modelo 

(figura 4.17). 

 

Figura 4.16 – Conetor sanitário do elemento bidé 
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Figura 4.17 – Vista em planta, corte e em perspetiva da rede de drenagem de águas sanitárias de uma 
instalação sanitária 

 

Como se pode observar na figura 4.17, a ligação da caixa de reunião ao tubo de queda, é efetuada 

por meio de um ramal de descarga coletivo, de 50 mm de diâmetro. No caso da bacia de retrete a 

drenagem é realizada por meio de um ramal de descarga individual de 100 mm de diâmetro, ligado 

diretamente ao tubo de queda. 
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As definições das tubagens utilizadas para os tubos de queda são idênticas apenas diferindo no 

diâmetro utilizado, 100mm. Segundo o projeto, os tubos de queda devem ainda ser prolongados até à 

sua abertura na cobertura de modo a que o sistema de drenagem de águas domésticas seja dotado 

de ventilação primária (figura 4.18). 

 

 

Figura 4.18 – Prolongamento dos tubos de queda até à cobertura para obtenção de ventilação primária 

 

 

4.2.3 Inserção das caixas de visita 

As caixas de visita ou câmaras de inspeção destinam-se a assegurar as operações de manutenção e 

limpeza dos coletores. Tal como aconteceu com as caixas de reunião, o Revit não inclui caixas de 

visita na sua biblioteca, logo o elemento foi obtido, igualmente, por pesquisa online [W54]. O processo 

de adição do elemento na biblioteca Revit é idêntico ao das caixas de reunião, seguindo-se, em 

Properties a seleção do mesmo para inserção no modelo. Foram inseridas 3 caixas de visita, uma por 

cada tubo de queda, e uma caixa de ramal de ligação a partir da qual é estabelecida a ligação entre o 

sistema doméstico e público, totalizando 4 caixas de visita. Na colocação do caixa, a sua superfície 

superior deve ser posicionada ao nível do pavimento de modo a que a tampa esteja visível (figura 

4.19). 
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Figura 4.19 – Caixas de visita e respetivo posicionamento no modelo 

 

4.3 Sistema de drenagem de águas pluviais 

O projeto fornecido não incluía o projeto de drenagem de águas pluviais, tendo-se, no entanto, 

procedido à inclusão de um no modelo. Independentemente do tipo de sistema de drenagem público 

ou da sua inexistência, a montante da câmara de ramal de ligação os sistemas de drenagem de 

águas residuais domésticas e pluviais têm de ser individualizados. O sistema de drenagem de águas 

pluviais foi desenvolvido segundo a sequência de passos listada na tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Passos de execução do sistema de drenagem de águas pluviais 

Ordem Procedimento 

1º Passo Inserção das caleiras 

2º Passo Traçado dos tubos de queda 

3º Passo Inserção das caixas de visita 
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4.3.1 Inserção de caleiras 

No Project Browser é selecionada, inicialmente, um plano adequado à visualização do elemento 

cobertura. Optou-se pelo plano “Cobertura”. De seguida, no separador Architecture, é selecionada a 

opção Roof: Gutter e, em Edit Type, foram selecionados o tipo de perfil da caleira, Bevel 150x150mm, 

e o tipo de material, Stainless Steel. Para a colocação das caleiras no modelo, é apenas necessário 

selecionar os beirais da cobertura onde se pretende inserir uma caleira (figura 4.20). 

 

Figura 4.20 – Seleção, caracterização e inserção de caleiras 

 

4.3.2 Traçado dos tubos de queda 

Os tubos de queda prolongam-se desde a caleira até à correspondente caixa de visita. Previamente à 

inserção do tubo deve ser colocado na caleira o respetivo ralo. Para tal, no separador Systems, na 

opção Place a Component, é selecionado o elemento Stormwater Drain, seguido da sua colocação 

nos locais apropriados. Para além dos ralos das caleiras, foi ainda inserido, de modo idêntico, um ralo 

de pavimento na varanda, cuja ligação ao tubo de queda foi estabelecida por meio de um ramal de 

descarga. O traçado do tubo de queda deve ser efetuado ao longo da parede (figura 4.21). As 

tubagens utilizadas são em PVC e têm 100 mm de diâmetro. 
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Figura 4.21 – Ralos utilizados e tubo de queda que serve a varanda 

 

4.3.3 Inserção das caixas de visita 

O processo de inserção das caixas de visita já foi apresentado em 4.2.3. Para os sistema de 

drenagem de águas pluviais foram inseridos um total de 3 caixas de visita, uma por cada tubo de 

queda. A figura 4.22 ilustra a localização das caixas de visita pluviais, através de diferentes vistas. 

 

Figura 4.22 – Localização das caixas de visita do sistema de drenagem de águas pluviais 
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4.4 Considerações finais 

Todo o processo de modelação dos diferentes equipamentos complementares do modelo de 

arquitetura, relacionados com os sistemas de águas e esgotos, foi inserido quando necessário sem 

que houvesse qualquer prejuízo em relação ao modelo de arquitetura efetuado no capítulo 3. Este 

processo de modelação crescente é uma potencialidade do Revit que, no âmbito do BIM, é benéfico. 

A complementaridade dos modelos é efetuada quando necessária ao longo dos diferentes processos 

do projeto. A modelação das tubagens e dispositivos complementares, foram sendo inseridas de 

modo a considerar os elementos arquitetónicos, nomeadamente, paredes e pavimentos. Pode 

considerar-se, assim, que a análise de uma mais eficiente solução de redes de águas e esgotos é 

fortemente apoiada no processo de modelação BIM com a capacidade de sobreposição de 

componentes, pois permite identificar os reais problemas subjacentes aos projetos de redes de 

sistemas que, com base apenas em plantas e cortes, não são detetados sendo, por isso, propagados 

até à própria construção. 

Quando se compara o processo de definição dos projetos MEP realizados com base no AutoCAD 

com o modo de modelação aplicado, verifica-se que há uma grande diferença, no sentido de grandes 

benefícios para o projetista. Mesmo quando foi necessário recorrer a dispositivos não existentes, 

essa operação não se revelou demasiado complicada. Refira-se, ainda, que como toda a modelação 

efetuada, incluindo a arquitetura, a solução estrutural e a componente de saneamento é baseada em 

objetos identificados por designação e características, facilmente se obtêm quantidades de peças ou 

tipos de elementos. Este aspeto não é abordado neste trabalho. Concluída a modelação BIM do 

projeto de redes de abastecimento e drenagem de águas, a figura 4.23 ilustra, através de uma 

perspetiva, o modelo MEP criado. 

 

Figura 4.23 – Visualização em perspetiva do modelo MEP criado 
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5 Análise de conflitos 

O presente capítulo apresenta a análise de conflitos entre as componentes de estruturas MEP, 

recorrendo a ferramentas BIM, relativas ao caso de estudo. Com base numa recolha bibliográfica no 

âmbito deste tema é apresentado o atual estado do conhecimento. 

Sobre o caso de estudo é realizada uma análise de conflitos com o apoio do software Revit, 

sugerindo-se algumas soluções de resolução de conflitos. E, posteriormente, são utilizadas as 

capacidades de deteção de conflitos de dois softwares orientados para a revisão de projetos. 

Recorre-se ao TeklaBIMsight de forma a ilustrar o funcionamento do formato IFC, e ao Navisworks 

por ser o visualizador mais utilizado para revisão de projetos. Relativamente ao Navisworks, sendo 

um produto da Autodesk, à semelhança do software de modelação Revit, pretende-se analisar qual o 

grau de interoperabilidade permitido entre os dois softwares. 

5.1 Enquadramento do conhecimento 

A deteção de conflitos é um aspeto importante e integrante no processo de conceção do modelo 

tridimensional do projeto no âmbito BIM. Como referido, a modelação assenta na sobreposição de 

múltiplas disciplinas que coexistem de um modo integrado formando um modelo completo do projeto. 

Cada especialidade (engenharia estrutural, engenharia de MEP, engenharia do ambiente, etc.) cria 

um modelo independente, com a utilização de objetos próprios de cada componente, usando como 

base de desenvolvimento da sua especialidade, a configuração arquitetónica, na forma de modelo 

BIM de arquitetura. Depois de cada especialidade ter terminado o seu trabalho, contribuindo para o 

modelo BIM, pode ser efetuada a análise de deteção de conflitos. Este processo baseia-se na 

pesquisa de objetos sobrepostos, ou seja, detetar elementos pertencentes a modelos distintos que 

ocupam o mesmo espaço, ou que possuem parâmetros incompatíveis ou ainda, no caso da 

modelação 4D, conflitos de calendarização [W30]. A análise destas inconsistências é uma tarefa 

relevante no projeto, nomeadamente no que diz respeito aos projetos MEP e de proteção contra 

incêndio (Kymmell, 2008), uma vez que acabariam por afetar seriamente o processo de construção, 

causando atrasos, mudanças do projeto, custos acrescidos em materiais e excedentes no orçamento 

[W30]. 

A coordenação entre sistemas é, convencionalmente, realizada através da sobreposição manual dos 

desenhos 2D sobre uma mesa de luz de modo a percecionar espacialmente a localização das 

componentes (figura 5.1). Deste processo resultam incorretas interpretações de desenhos e 

equívocos, conduzindo a potenciais conflitos que apenas acabam por ser descobertos e abordados 

pelas equipas de instalação no próprio local. Os desenhos em planta não fornecem uma pista visual 

sobre a altura dos objetos desenhados, sendo portanto necessária a análise de vários desenhos e 

informações escritas para se conseguir identificar potenciais conflitos (Kymmell, 2008).  
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Figura 5.1 – Processo de coordenação dos sistemas MEP com auxílio a mesas de luz na tentativa de 
encontrar potenciais conflitos [W31] 

Seguindo o mesmo princípio, muitos empreiteiros têm usado as ferramentas CAD 2D tradicionais 

para sobrepor as layers CAD com a finalidade de visualmente identificar potenciais conflitos (figura 

5.2). No entanto, estes métodos revelam-se lentos, dispendiosos e, principalmente, propensos a 

erros, pois dependem do modo de utilização de desenhos e da sua correta atualização (Eastman et 

al, 2011). 

 

Figura 5.2 - Desenho de CAD 2D produzido pelos responsáveis MEP: cada disciplina apresenta uma cor 
diferente e as áreas a nublado são áreas de conflito [W31]. 

Adicionalmente, é necessário considerar outro tipo de conflito para além dos de carácter geométrico. 

Frequentemente, há correções efetuadas nos desenhos que não são adequadamente consideradas o 

que provoca uma interferência negativa no desenvolvimento do projeto. Podem, ainda, ocorrer 

conflitos de planeamento (conflitos 4D), nomeadamente, a existência de demasiadas equipas no 

mesmo local, provocando escassez de espaço para efetuarem corretamente os seus trabalhos e 

aumento da duração dos mesmos, causando conflitos que podem ser evitados com uma boa análise 

de conjugação de tempo e espaço das equipas de trabalho [W33]. 
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Com o aparecimento da modelação em 3D, embora que só geométrica, a deteção de conflitos tornou-

se mais objetiva (figura 5.3). Nas fases iniciais, a deteção era frequentemente realizada visualmente, 

sobre o modelo geométrico 3D, pelo engenheiro responsável. Nos casos em que se optava já por 

uma deteção automatizada muitas das interferências encontradas não tinham significado relevante 

para o projeto. Para além disso, por vezes, os modelos de equipamentos eram modelados por 

elementos de superfície sem o entendimento de objetos sólidos (em que são distinguidas as zonas 

interior e exterior de um objeto), sendo a deteção de objetos que estejam incluídos noutros, 

impossível. Um conflito entre superfícies pode simplesmente corresponder ao confinamento de uma 

parede com outra, o que não consiste, de facto, um problema. Portanto, no início, a análise de 

conflitos a partir de modelos 3D revelava-se, ainda, um processo demorado e pouco exato [W30]. 

 

Figura 5.3 – Identificação de interferência num modelo 3D (Coelho, 2008) 

A análise de conflitos deve ser um processo iterativo em que todas as incompatibilidades notáveis do 

projeto devem ser abordadas e reavaliadas, alterando e atualizando soluções, até se alcançar o nível 

desejado de coordenação (Kymmell, 2008). Se os conflitos revelados nos formatos 2D, 3D e 4D não 

forem exaustivamente estudados durante a coordenação das especialidades, pode originar um ciclo 

interminável de correções: “uma correção aqui pode resultar noutro conflito acolá” [W33].  

A deteção de conflitos, baseada em ferramentas de base BIM, proporciona vantagens significativas 

comparativamente aos métodos mais tradicionais. O BIM proporciona aos utilizadores a verificação, 

de uma forma seletiva, da ocorrência de interferências entre diversos sistemas específicos, 

nomeadamente, entre elementos de canalizações, sistemas mecânicos, elétricos, estruturais, etc., 

pois cada componente do modelo está associada a uma especialidade. A deteção de conflitos pode 

ser realizada, relativamente a qualquer nível de detalhe em cada sistema e independentemente do 

número de sistemas que compõem o edifício e especialidades consideradas no projeto [W34]. Não 

obstante, a correção do modelo BIM, o empreiteiro deve assegurar que o edifício é modelado com um 

nível de detalhe adequado, visto que para uma deteção eficiente de conflitos o modelo deve estar 

minimamente pormenorizado, no que se refere a canalizações, condutas, elementos estruturais e 

outras componentes. Se a pormenorização for imprecisa ou insuficiente, os eventuais problemas 
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apenas serão notados na fase de construção, e consequentemente a sua resolução será mais 

dispendiosa e demorada (Eastman et al, 2011). Assim, no âmbito BIM, é requerida uma 

pormenorização adequada do modelo por parte dos vários intervenientes responsáveis pelo 

desenvolvimento das diferentes componentes do projeto. A modelação BIM apoia a análise de 

conflitos durante a fase de projeto, de modo a que os potenciais problemas construtivos sejam 

resolvidos previamente ao início da construção, conduzindo a um produto mais económico, rápido e 

de melhor qualidade [W30]. 

Atualmente, a coordenação dos vários sistemas inerentes ao projeto é uma das capacidades mais 

divulgadas do BIM, pois é já reconhecida como uma metodologia ideal para desenvolver técnicas 

colaborativas e o espírito de compromisso entre colegas de equipa (Kymmell, 2008). Para beneficiar 

desse tipo de cooperação, o ideal é realizar a análise de conflitos num espaço comum onde se possa 

fazer uso de um grande monitor para exibir cada área problemática e cada disciplina possa contribuir 

com seu conhecimento para a solução (Eastman et al, 2011). Esta abordagem que reúne os 

membros de equipa numa sala comum é denominada por Kymmell (2008) de Big Room Aproach e, 

segundo o mesmo pode trazer grandes melhorias relativamente a técnicas de comunicação e tempos 

de resposta na resolução de conflitos. Mas, para a adoção de um processo integrado mais eficiente 

no desenvolvimento do projeto, torna-se essencial a realização de reuniões frequentes entre os 

responsáveis por cada disciplina [W35]. 

 

Figura 5.4 – Abordagem Big Room na coordenação e análise dos sistemas MEP [W35] 

A figura 5.4, referente ao projeto de um centro hospitalar (Sutter Medical em Castro Valley, 

California) cujo desenvolvimento foi acompanhado e relatado por Lachmi Khemlani (2009), apresenta 

uma das muitas reuniões realizadas para a coordenação entre as diferentes especialidades. Na 

reunião ilustrada foram descobertos alguns conflitos entre a estrutura e certos elementos da rede 

MEP resultantes de alterações efetuadas no modelo estrutural, das quais os projetistas não eram 

conhecedores (como se pode ver na imagem ampliada da figura 5.4). Segundo Khemlani, esta 

situação é apenas um exemplo de como, num processo integrado, certos problemas podem ser 
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facilmente detetados e atempadamente resolvidos, ao contrário do que acontece num processo mais 

tradicional, onde alterações que passam despercebidas podem conduzir a problemas mais 

significativos durante a construção. Khemlani realça ainda a importância destas reuniões, ao afirmar 

que nestas sessões chegam a reunir-se cerca de 30 pessoas, das diferentes especialidades e 

empresas envolvidas no projeto, incluindo representantes do dono de obra e participavam, ainda, de 

um modo remoto, outros elementos que não podiam estar fisicamente presentes. O autor concluiu 

que a qualidade da comunicação entre as diferentes entidades envolvidas no projeto é um fator muito 

importante na prevenção e resolução de potenciais conflitos. 

5.1.1 Tipos de conflitos 

Segundo Benning et al. (2010), podem considerar-se essencialmente dois tipos de conflitos: 

 Physical Clashes (Conflitos físicos): interseções geométricas entre objetos 3D, como por 

exemplo, uma conduta a atravessar uma viga; 

 Rule Clashes (Conflitos regulamentares): É um conflito entre um objeto e um regulamento. 

Este tipo de conflitos é mais complexo pois depende de requisitos e normas legais 

estabelecidas, como por exemplo, um corredor estreito a interferir com uma especificação 

para pessoas portadoras de deficiência. 

Numa análise mais detalhada, podem considerar-se 3 níveis de conflito em ambas as categorias 

(Benning et al., 2010): 

 Hard Clash (Conflito físico forte): interferência física entre dois objetos ao qual se aplica o 

exemplo de uma conduta a atravessar uma viga (figura 5.5); 

 

Figura 5.5 – Exemplos de Hard Clash: entre o mesmo elemento (esquerda) e entre elementos de dferentes 
disciplinas (direita) [W36] 

 “Near misses” clash (Conflito “quase-físico”): interferência que ocorre quando algum 

regulamento ou norma de códigos de edificações não é respeitada, como por exemplo, a 

distância mínima exigida entre condutas de gás e condutas de água (figura 5.6); 
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Figura 5.6 – Exemplo de “Near Miss” Clash: a casa de banho ilustrada não permite o acesso de cadeiras 
de rodas como se pode ver pela interseção do círculo vermelho com as paredes [W36]. 

 Soft Clash (Conflito físico fraco): interferência que ocorre quando um objeto ocupa um espaço 

que pode afetar o movimento de outro objeto ou pessoa (por exemplo, uma porta que ao ser 

aberta interfere com um pilar) ou o seu acesso (por exemplo, para fins de manutenção) 

(figura 5.7). 

 

Figura 5.7 – Exemplo de Soft Clashes: tubagem interfere com o acesso livre a uma área destinada à 
manutenção da iluminação (esquerda) [W36]; conduta AVAC interfere com circulação pedonal por se 

encontrar a uma altura demasiado baixa naquela zona (direita) [W38]. 

Geralmente estes conflitos são detetados após uma análise estática, todavia deve-se ainda ter em 

consideração a existência de conflitos relacionados com o tempo e movimentos: 4D/Workflow 

Clashes [W30] ou simplesmente Time Dependent Clash [W38]. A deteção de conflitos 4D/Workflow 

refere-se à capacidade de um projeto de base BIM para resolver conflitos de agendamento entre 

equipas de trabalho, conflitos de fabrico e entrega de equipamentos/materiais e outras questões de 
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calendarização [W30]. Um exemplo desse tipo de interferência pode ocorrer quando duas gruas 

operam simultaneamente num local de trabalho, havendo o perigo de colisão [W36]. 

Existem então o Hard Clash, o Soft Clash, o “Near Miss” Clash e o 4D/Workflow clash. No entanto, a 

maioria das fontes consultadas não tem em conta o “Near Miss” Clash, optando por agrupar os 

conflitos que essa denominação abrange na envolvente de Soft Clash. Logo, daqui em diante, nesta 

investigação, os conflitos “Near Miss” serão também denominados de Soft Clash. 

Atualmente, as ferramentas de deteção automatizada de conflitos, quando acionadas, apresentam 

como resultado longas listas de interferências, sendo que a maioria das quais não devem ser 

consideradas. Por exemplo, os varões de aço localizadas no interior de um pilar de betão são, 

frequentemente, considerados como estando em conflito, com o elemento pilar, mas sendo um pilar 

de betão armado, as armaduras são admitidas no seu interior, não devendo ser consideradas um 

conflito. Conflitos deste tipo devem ser detetados e marcados como “conflito autorizado” (Benning et 

al., 2010). Adicionalmente, as interferências encontradas correspondem, por vezes, a duplicações do 

mesmo conflito. Por exemplo, o caso de uma conduta que atravessa 2 falanges de uma viga metálica 

é detetado na análise como correspondendo a 2 erros quando, de facto, corresponde a uma única 

interferência entre conduta e viga. Assim, a condensação e a eliminação de interferências constituem 

tarefas inerentes ao processo de análise de conflitos num modelo de base BIM [W30]. 

No universo BIM a compatibilização geométrica é provavelmente um dos atributos mais divulgados, 

sendo difícil sobrevalorizar a importância da deteção de conflitos num modelo BIM [W36]. Estima-se 

que na indústria AEC cada interferência identificada permite poupar cerca de 12.300€ num projeto. 

Para projetos em grande escala e com determinadas características especiais (p. e., hospitais) é 

frequente encontrarem-se 2000 a 3000 conflitos, o que corresponde a mais de 24.600.000€ [W30]. 

Contudo, a capacidade de verificar a compatibilidade entre as diferentes áreas oferece a 

possibilidade de melhorar os processos de avaliação do conteúdo final de projeto. Com o BIM a 

verificação das normas e requisitos, tanto do software como do utilizador, podem ser realizadas de 

forma automática, aumentando potencialmente o recurso ao mesmo nas fases iniciais do projeto e 

disponibilizando os instrumentos necessários para uma análise crítica adequada do projeto [W36].  

Conclui-se, assim, que a compreensão e a utilização das ferramentas de deteção de conflitos nos 

softwares de modelação BIM é vantajosa para os vários intervenientes de um projeto. Deve-se, no 

entanto, analisar convenientemente os resultados da deteção automática, pois podem ser detetadas 

duplicações de situações de conflito e outras consideradas erradamente. 

5.1.2 Softwares de deteção de conflitos 

Existem disponíveis no mercado, predominantemente, dois tipos de tecnologia de deteção de 

conflitos (Eastman et al., 2011):  

 Verificação de conflitos em ferramentas de modelação BIM; 

 Verificação de conflitos em ferramentas de integração BIM. 
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No primeiro caso a verificação é limitada pois, na eventualidade do modelo BIM integrar várias 

componentes, a análise pode não ser bem-sucedida devido à capacidade de interoperabilidade 

limitada da maioria dos modeladores BIM ou devido à complexidade dos diversos objetos do modelo 

(Eastman et al., 2011). Verifica-se com frequência que as diferentes equipas do projeto e da 

construção trabalham em softwares distintos. Por exemplo, a equipa encarregue da parte estrutural 

pode usar o software Tekla, a arquitetura do modelo pode ser desenvolvida usando o Revit, o 

responsável pela rede elétrica pode escolher a Bentley e o engenheiro de AVAC pode decidir-se pela 

ferramenta da Graphisoft [W30]. 

A segunda instância de verificação de conflitos é realizada em softwares de integração BIM, também 

designados de visualizadores ou softwares de revisão de projeto. Estes softwares permitem que os 

utilizadores importem modelos 3D de uma ampla variedade de modeladores e visualizem um modelo 

integrado. São exemplos de visualizadores o Navisworks Manage da Autodesk e o Solibri Model 

Checker da Solibri (Eastman et al., 2011). Assim, a realização da análise de conflitos por recurso a 

ferramentas de integração BIM é efetuada com base em funcionalidades de deteção de conflitos que 

são mais potentes e sofisticadas que as associadas aos modeladores, sendo assim capazes de 

identificar uma maior gama de conflitos dos tipos de Hard Clash e Soft Clash. A desvantagem da 

maioria deste tipo de softwares é que eles não permitem a correção dos erros encontrados dentro do 

modelo integrado uma vez que este não se encontra diretamente associado ao modelo original. Isto 

é, os modelos podem ser importados, mas não alterados e exportados e, portanto, o fluxo de 

informação é conduzido apenas num único sentido [W30]. Porém, o Solibri Model Checker and Issue 

Locator é, neste contexto, uma exceção pois foi disponibilizado ao público como sendo um Open BIM 

Collaboration Format, de utilização mais abrangente. Este formato (em XML) possibilita que a 

aplicação de deteção de conflitos comunique com certos modeladores (Architectural Desktop, Tekla, 

ArchiCAD) de modo a que seja possível identificar e visualizar os erros no modelo original, facilitando 

a sua resolução. O Revit, a Digital Projects e a Bentley já assumiram compromissos de forma a 

apoiar esta comunicação entre plataformas, acreditando que é fundamental a introdução de 

semelhantes características nos diferentes sistemas e aplicações informáticas para se garantir um 

fluxo de informação bidirecional (Eastman et al.,2011). 

Os algoritmos de deteção de conflitos podem ser de dois tipos baseados na geometria (geometry-

based) ou em regras (rule-based): 

 A deteção geométrica consiste na verificação de interseções entre elementos 3D de 

diferentes especialidades. No entanto, este tipo de análise não permite a verificação de 

cumprimento de regulamentos.  

 A deteção baseada em regras permite analisar o modelo visualizando as ocorrências 

relativas ao incumprimento de regulamentos ou de outras regras previamente definidas pelo 

utilizador. Este tipo de deteção de conflitos permite verificar regras como por exemplo, “a 

distância mínima entre o elemento A e o elemento B deve ser de pelo menos 40 cm” ou 

“elementos MEP não devem obstruir o espaço destinado à circulação pedonal”. Ou seja, este 
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tipo de deteção de conflitos possibilita a deteção de interferências que não são identificáveis 

com softwares baseados na geometria (Guangbin et al, 2011). 

Os sistemas que empregam o segundo tipo de deteção têm-se revelado mais eficientes pois são 

mais flexíveis e mais abrangentes, por admitirem a verificação de todo o tipo de interferência, 

inclusivamente os de carácter geométrico (Benning et al., 2010). 

De seguida, listam-se algumas das ferramentas mais relevantes no âmbito da análise de conflitos 

[W39], e na tabela 5.1 é possível observar os respetivos formatos de importação legíveis por cada: 

 O Navisworks da Autodesk é uma ferramenta de integração BIM com capacidades de 

deteção de conflitos baseada na geometria. Como tal certos atributos e informações 

associadas a componentes são ignorados e, portanto, não podem ser analisadas. No entanto, 

é uma ferramenta muito utilizada devido ao elevado grau de sofisticação dos algoritmos de 

visualização realista (renderização), comparativamente a outras da mesma área. 

Adicionalmente, apresenta um amplo repertório de funções de navegação e de revisão do 

projeto 3D, incluindo aplicações de planeamento que permitem efetuar simulações com base 

no tempo, os modelos 4D aplicados ao planeamento da construção (Guangbin et al, 2011). O 

Navisworks admite a importação de modelos em formato IFC e, portanto permite manipular 

modelos provenientes de quase todos os formatos CAD mais relevantes utilizados em CAE 

(Engenharia Assistida por Computador) (Benning et al., 2010). Atualmente, existem o 

Navisworks Freedom, o Simulate e o Manage, sendo esta última versão a mais completa ao 

incluir todas as funcionalidades dos dois anteriores e, ainda, as funcionalidades de deteção e 

gestão de conflitos [W40].  

 O Solibri Model Checker (SMC) é uma ferramenta que permite analisar modelos BIM 

dirigida à pesquisa de potenciais problemas, conflitos ou violações dos códigos do projeto 

[W41]. A verificação da existência de interferências é efetuada à base de regras, sendo desde 

logo um sistema mais eficiente. Podem ser detetadas interferências de todo o tipo e os 

resultados obtidos podem ser reduzidos de acordo com as regras e limitações definidas pelo 

utilizador (Benning et al., 2010). O SMC é uma das raras ferramentas de integração 

desenvolvidas especificamente para aceitar com ficheiros de formato IFC. De facto, o IFC é o 

único formato de importação reconhecido pelo SMC, o que se pode traduzir numa grande 

desvantagem caso alguns projetistas não estejam a usar um software compatível com o IFC 

[W41]. No entanto, a grande vantagem do SMC reside na capacidade de comunicar com 

certas aplicações de modelação BIM, de modo a que seja possível identificar e visualizar os 

erros no modelo original, acelerando e facilitando a sua resolução [W30]. 

 O Tekla BIMsight é um software de deteção de conflitos mais básico relativamente aos dois 

referidos. Este software permite a integração de diversos modelos 3D, sendo adequado para 

promover uma melhor colaboração no projeto e para a análise de conflitos. Embora, não 

apresente a robustez do Navisworks, ou mesmo do SMC, contrariamente a estes dois é de 

acesso gratuito [W42]. Esta é, provavelmente, uma das principais razões que justifica a sua 

grande aceitação. Adicionalmente, é de manipulação relativamente intuitiva, dispensando, à 
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partida, uma fase inicial de treino. Quanto aos formatos de importação, é bastante limitado 

mas os formatos compatíveis são suficientes para a maioria dos casos [W43]. 

 A Bentley dispõe de uma grande variedade de softwares de integração que facilitam a 

coordenação na fase de projeto. No entanto, apesar de serem menos divulgados que as 

anteriores, algumas ferramentas possuem funcionalidades de deteção de conflitos, 

nomeadamente, o Bentley Interference Manager [W45]. Outros softwares da Bentley, como é 

o caso do MicroStation, do ProjectWise e do mais conhecido Navigator, possuem igualmente 

funcionalidades de deteção de conflitos. Porém, para a utilização dessas funcionalidades é 

requerida a aquisição de uma licença, o Bentley Clash Resolution Visa [W44]. Existe, no 

entanto, o Bentley Interference Manager, que não precisa de licença, e foi especificamente 

desenvolvido para a deteção, avaliação e gestão de interferências em modelos 3D. O Bentley 

Interference Manager permite a interoperabilidade com uma vasta gama de modeladores 

comerciais. Permite a obtenção de relatórios de resumo para cada interferência, e apresenta 

métodos para o acompanhamento e a coordenação de resoluções de potenciais problemas 

do projeto [W46]. 

Tabela 5.1 – Ferramentas de deteção de conflitos e respetivos formatos de importação 

Empresa Software Formatos de Importação 
Deteção de conflitos à 

base de: 

Autodesk Navisworks Manage 

nwd,nwf, nwc, dwg, dxf, sat, 
dgn, prp, prw, 3ds, prj, asc, txt, 

sat, dwf, fls, fws, iQscan, 
iQmod, iQwsp, ifc, igs, iges, 

man, .v7, ipt, iam, ipj, pts, ptx, 
dri, 3dd, rvm, skp, stp, step, stl, 

wrl, wrz, zfc, zfs 

Geometria 

Solibri Solibri Model Checker ifc Regras 

Bentley 
Bentley Interference 

Manager 

dgn, dxf, dwg, iges, step, ifc, 
pdf, u3d, rhino 3dm, parasolid, 

cgm, stl, obj, vrml, sdnf 
Regras 

Tekla Tekla BIMsight dwg, dxf, dgn, ifc, sdnf, step Regras 

A resolução de conflitos não pode ser um processo completamente automatizado, pois exige sempre 

uma decisão dos técnicos envolvidos. Os softwares de deteção de conflitos são apenas ferramentas 

para apoiar o processo de tomada de decisão (Benning et al., 2010). 

5.2 Deteção e resolução de conflitos com Revit 

No capítulo 3 e 4 foram modeladas, por recurso ao software Revit, as componentes de estruturas e 

de MEP do caso de estudo considerado. A modelação de cada uma das componentes foi efetuada 

tendo por base apenas a componente de arquitetura, ou seja, na modelação da componente MEP 

não era visível a componente estrutural. No entanto, o Revit, possibilita a visualização simultânea de 

todas as componentes modeladas. A sobreposição é efetuada através da vista de coordenação, uma 

capacidade do Revit que se destina à coordenação das diferentes componentes de um edifício, 
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permitindo a visualização simultânea de todas as especialidades. A figura 5.8 ilustra as componentes 

de estruturas e de MEP visíveis num plano de coordenação 3D. 

 

Figura 5.8 – Visualização das componentes de estruturas e de MEP num plano de coordenação 3D. 

Através desta função, o utilizador pode efetuar uma análise visual do projeto de modo a identificar os 

possíveis conflitos entre as diversas especialidades. Esta análise requer bastante concentração visual 

por parte do utilizador, pois o Revit não inclui uma ferramenta dirigida especificamente à deteção de 

conflitos. Este aspeto constitui um inconveniente quando a obra é de grande volume e complexidade. 

No entanto, para o caso de estudo em análise, uma edificação de pequeno volume, o Revit é 

suficientemente eficiente para a análise das interferências entre as especialidades desenvolvidas. De 

seguida, serão apresentados alguns dos conflitos encontrados no caso de estudo. As imagens que 

ilustram os conflitos detetados apresentam-se contornadas a vermelho e as que representam a sua 

resolução encontram-se contornadas a verde. 

5.2.1 Pilares vs. tubagens 

O conflito entre pilares e tubagens, do tipo hard clash, consiste na interseção entre as tubagens de 

distribuição de águas com os pilares estruturais. A maior parte dos conflitos identificados no caso de 

estudo correspondem a este tipo de problema. A figura 5.9, a vermelho, ilustra um destes casos, 

onde é visível a tubagem de água quente (a amarelo, pois está revestido) a atravessar o pilar em todo 

o seu diâmetro. Visualiza-se, ainda, que parte da secção da tubagem de água fria (a cinzento) 

atravessa o pilar, constituindo também um hard clash. Identificado o problema, deve-se proceder à 

sua correção. Por recurso, novamente, às ferramentas MEP do Revit, é efetuada a alteração do 
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modelo inicial de forma a contornar o elemento estrutural. Optou-se por contornar o pilar pelo interior 

da divisão (figura 5.9, a verde). Estas alterações, efetuadas a posteriori, sobre o modelo MEP, 

executado no capítulo 4 sem considerar a componente de estruturas, poderia ter sido efetuada 

conjuntamente, com o processo de modelação MEP. Este será, naturalmente, o processo mais 

adequado quando é solicitado ao especialista MEP que efetue o seu trabalho. Neste estudo, optou-se 

por realizar o modelo MEP sobre o modelo BIM de arquitetura, para melhor ilustrar o procedimento de 

análise de conflitos. Assim, após a deteção de interseções físicas, procede-se à atualização do 

modelo MEP. 

 

Figura 5.9 – Deteção e resolução de tubagens a intersectar um pilar (hard clash). 

Na figura 5.10 são identificados 6 conflitos entre tubagens de distribuição e pilares. No caso da 

esquerda, existem 2 segmentos verticais das tubagens (águas quente e fria) totalmente embutidos no 

pilar. Contornar o pilar não é possível, pois as tubagens ficariam visíveis. No caso da direita, os 

pontos de mudança de direção de 4 tubagens verificam-se no interior do pilar. Também nesta 

situação não é adequado contornar o pilar pois existe um chuveiro nessa trajetória. 

 

Figura 5.10 – Deteção da interseção entre tubagens e pilares estruturais numa das instalações sanitárias. 
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Em ambos os casos, optou-se por aumentar a espessura das paredes, proporcionando, assim, 

espaço para evitar uma colisão com o pilar (figura 5.11). A parede interior foi aumentada em 15 cm e 

a exterior em 9 cm para o interior da divisão. Esta opção provoca, naturalmente, alterações no 

modelo de arquitetura, que fica assim atualizado. 

 

Figura 5.11 – Resolução do conflito por aumento da espessura das paredes. 

Nas fundações foi identificada a colisão entre um pilar e uma das tubagens que efetua a ligação entre 

duas caixas de visita (coletor predial) (figura 5.12). Os coletores prediais devem ser compostos 

apenas por troços retilíneos, quer no traçado em planta, quer em altura. Assim, a única solução a 

considerar deve ser a mudança de posição das caixas de visita, desviando a trajetória da tubagem 

(figura 5.13). No total foram identificados 9 conflitos relevantes (hard clash) entre tubagens e pilares. 

 

Figura 5.12 – Deteção da interseção de um coletor predial com um pilar estrutural. 
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Figura 5.13 – Resolução do conflito por alteração da posição da caixa de visita. 

 

5.2.2 Vigas vs. tubagens 

Na figura 5.14 é possível observar uma colisão do tipo hard clash entre uma coluna de ventilação e 

uma viga. Para resolver este problema deve-se contornar o elemento estrutural. No entanto, esta 

opção impõe que a tubagem fique visível no interior da instalação sanitária. De modo a evitar esse 

inconveniente, pode proceder-se, por exemplo, à colocação de tetos falsos. 

 

Figura 5.14 – Deteção e possível resolução da interseção de uma coluna de ventilação com uma viga. 

No entanto, numa outra perspetiva com maior ângulo de visão, é possível observar que o tubo de 

queda também se encontra em conflito com uma viga (figura 5.15, a vermelho). Logo, em vez de se 

avançar com a solução anterior, opta-se por deslocar a totalidade da tubagem. Contudo, esta 

reposição da tubagem resulta na sua saída da parede, ficando totalmente visível. Assim, de modo a 

ocultar a tubagem optou-se por acrescentar uma corete ao modelo, como se pode ver pelas vistas em 

planta da figura 5.15. Verifica-se, assim, que a utilização do Revit nas suas vertentes arquitetónica, 

estrutural e MEP deve ser efetuada de um modo colaborativo, pois as alterações num modelo 

impõem alterações mais ou menos relevantes noutros modelos e, portanto, especialidades. 
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Figura 5.15 – Deteção e resolução do conflito por deslocamento da tubagem e adição de uma corete. 

 

Um conflito semelhante foi detetado entre o tubo de queda/coluna de ventilação que serve a cozinha 

e duas vigas. O conflito foi resolvido pelo mesmo método: reposicionamento da tubagem e adição de 

corete (figura 5.16). 

 

Figura 5.16 – Resolução do conflito por deslocamento da tubagem e adição de uma corete. 

 

Identificou-se um conflito de interseção de elementos entre o ramal de descarga de uma das bacias 

de retrete com uma viga (figura 5.17, à esquerda). Como resolução do problema, optou-se por baixar 

o ramal de descarga da bacia de retrete, de modo a que este passe por debaixo da viga, tal como se 

pode observar pela imagem da direita da figura 5.17. No total, foram identificados 5 conflitos entre 

tubagens e vigas. 



 

80 
 

 

Figura 5.17 – Deteção e resolução da interseção de um ramal de descarga com uma viga. 

 

 

5.2.3 Tubagens vs. espaço útil 

A figura 5.18 ilustra uma tubagem visível no interior de um dos quartos. Não havendo confronto físico 

entre elementos, este, contrariamente aos conflitos anteriormente observados, não é um hard clash. 

Este conflito está relacionado com o cumprimento dos regulamentos das edificações, logo insere-se 

na categoria de conflitos do tipo rule clashes. 

 
Figura 5.18 – Deteção de um tubo de uma tubagem visível no interior de um quarto (rule clash). 

 

A resolução deste conflito, ilustrada na figura 5.19, é efetuada através da adição de uma corete, à 

semelhança do que aconteceu em situações anteriores. 
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Figura 5.19 – Resolução do conflito por adição de uma corete. 

No hall de entrada foi também identificado um caso semelhante, em que uma das tubagens de 

abastecimento se encontrava à vista. Optou-se por introduzir uma corete. No total, foram identificados 

2 conflitos de tubagens à vista em espaço útil. 

5.3 Deteção de conflitos com Tekla BIMsight 

O Tekla BIMsight é um software que permite a coordenação das diferentes especialidades de um 

edifício, possibilitando a deteção de conflitos entre elas de modo a conseguir a sua compatibilização. 

É um programa que se tem revelado especialmente útil na coordenação de disciplinas modeladas por 

diferentes softwares, fazendo uso do formato IFC para as conseguir integrar. Neste trabalho, as 

diferentes disciplinas foram modeladas sempre com recurso ao Revit 2014, e utilizando o mesmo 

ficheiro para efetuar a modelação. No entanto, com o intuito de demonstrar as capacidades de 

deteção de conflitos do Tekla BIMsight, foram gravados, em ficheiros distintos, as componentes de 

estruturas e de MEP. 

O Tekla BIMsight não permite a leitura de ficheiros gravados no formato “rvt” (formato do Revit). 

Assim, no Revit deve proceder-se ao arquivo do ficheiro “rvt” no formato IFC. Para tal, no Revit, 

acede-se ao botão “R” e, de seguida, em Export, seleciona-se IFC (figura 5.20). 

 

Figura 5.20 – Exportação do modelo no formato IFC 

Foram criados os modelos IFC das componentes de estruturas e de MEP. De seguida, no Tekla 

BIMsight, foi aberto o ficheiro IFC correspondente à componente MEP. A interface do programa é 

bastante intuitiva. Em Objects, pode ser visualizada a lista de elementos importados do Revit. Pode 
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efetuar-se a mudança do modo de visualização de cada objeto por seleção do ícone representado na 

figura 5.21. 

 

Figura 5.21 – Definição do modo de visualização dos objetos 

De seguida, através da função Models e da opção Add File(s), é adicionado o modelo de estruturas. 

Como se pode observar pela figura 5.22, esta ação conduz à sobreposição das duas especialidades. 

 

Figura 5.22 – Sobreposição das componentes MEP e de estruturas 

Inseridos e sobrepostas as duas especialidades, procede-se à deteção de conflitos. Para tal, é 

necessário estabelecer uma regra que possibilite a deteção de conflitos entre as duas especialidades. 

Em Conflict Checking, seleciona-se a opção Add a New Rule. Atribui-se à regra a designação de 

“MEP vs Structure”, e selecionam-se os ficheiros entre os quais se pretende a deteção. Podem ainda 

ser definidos os valores de sobreposição máxima entre elementos (Overlap Tolerance), distância 

mínima entre elementos (Minimum Distance) e, também, se se pretende a deteção de conflitos entre 

armaduras (Check also rebars) (figura 5.23). Definida a regra, procede-se à sua ativação por seleção 

do símbolo ilustrado na figura 5.23. 
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Figura 5.23 – Definição e ativação de uma regra para deteção de conflitos 

Acionado este processo, foram detetados 52 conflitos de carácter geométrico, um número de 

interferências muito superior àquele detetado através do uso exclusivo do modelador Revit, sendo 

que, os 14 conflitos geométricos abordados em 5.2 estão todos incluídos nesta análise. Como se 

ilustra na figura 5.24, os pontos de colisão encontram-se assinalados e, por seleção do separador 

Conflicts, é possível visualizar a respetiva lista dos conflitos.  

 

Figura 5.24 – Deteção e listagem dos pontos de conflito  

Após uma análise mais pormenorizada verifica-se que existem vários fatores a influenciar o número 

de conflitos identificados pelo programa. Por exemplo, quando a mudança de direção de uma 

tubagem se verifica no interior de um pilar, a análise regista 2 conflitos, pois, apesar de serem 

contíguos, encontram-se dois segmentos dentro do mesmo pilar (figura 5.25). Este tipo de conflito já 

foi resolvido em 5.2. As correções ao modelo não podem ser efetuadas no Tekla BIMsight, sendo 

necessário efetuar as alterações no modelo original, no Revit. Este aspeto constitui uma das maiores 
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limitações da maioria dos visualizadores disponíveis atualmente. Apenas o Solibri Model Checker 

(software de coordenação da Solibri) permite efetuar alterações no próprio programa e atualizá-los 

posteriormente no modelo original. 

 

Figura 5.25 – Tubagens contíguas consideradas como 2 conflitos 

Noutro exemplo, observa-se que a colocação do ralo da varanda no pavimento foi considerada como 

um conflito. Porém, a presença deste elemento exige a presença do pavimento para o receber, não 

devendo por isso a sua interação ser considerada como um conflito (figura 5.26, à direita). O mesmo 

se aplica no caso da caixa de reunião sifonada (figura 5.26, à esquerda). 

 

Figura 5.26 – Presença no pavimento da caixa de reunião sifonada e do ralo da varanda consideradas 
como conflitos 

Independentemente destes aspetos, notou-se um conflito que não foi identificado enquanto se usava 

o Revit. Um ramal de descarga que estabelece a ligação entre um dos sifões de pavimento com o 

respetivo tubo de queda encontra-se parcialmente embutido na laje estrutural (figura 5.27). Deve-se, 

por isso, admitir uma pequena elevação do ramal de modo a ficar situado acima da laje. 
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Figura 5.27 – Ramal de descarga parcialmente embutido na laje 

 

5.4 Deteção de conflitos com Navisworks 

O Navisworks é o software de coordenação da Autodesk e o mais utilizado dos visualizadores BIM. O 

Clash Detective do Navisworks é uma ferramenta com grandes vantagens na análise de deteção de 

conflitos e coordenação de projetos, principalmente, se o modelador BIM utilizado é o Revit. 

Contrariamente ao que se verificou para o Tekla BIMsight, o Navisworks permite ainda confrontar 

diferentes componentes dentro do mesmo modelo, ou seja, tendo modelado todas as disciplinas do 

caso de estudo num ficheiro único, não é necessário gravá-las em ficheiros separados para efetuar a 

análise de conflitos entre elas no visualizador. 

Para visualizar, no Navisworks, o modelo do caso de estudo, não é necessário recorrer ao formato 

IFC, pois o Revit produz ficheiros em formato legível pelo Navisworks, pois são ambos produtos da 

Autodesk. Ao abrir o modelo, verifica-se que a disposição de funções da interface de trabalho, é muito 

familiar a um utilizador do Revit ou AutoCAD. Para aceder às funcionalidades de análise de conflitos, 

é selecionada, no separador Home, a opção Clash Detective. (figura 5.28). 

 

Figura 5.28 – Seleção da opção Clash Detective 

Na janela visualizada, em Add Test, procede-se à criação de um teste, tendo-se atribuído a 

designação de “Structure vs MEP”. O painel de testes apresenta as funções e informações 

importantes, pois permite conhecer o estado de todos os testes criados num único local da interface 

(número de conflitos ativos, revistos, resolvidos, aprovados e total) (figura 5.29).  
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Figura 5.29 – Criação de um novo teste para análise de conflitos 

 

De seguida, no separador Select, são selecionadas as componentes do modelo que se pretendem 

confrontar. Neste caso, selecionaram-se todos os elementos da componente de estruturas (Selection 

A) para confrontar os elementos da componente MEP (Selection B). Em Settings, define-se o tipo de 

conflito que se pretende detetar, tendo-se escolhido Hard Clash, com uma tolerância de sobreposição 

entre elementos de 0 m. Definidos os parâmetros, seleciona-se Run Test (figura 5.30). 

 

Figura 5.30 – Seleção das componentes a confrontar e definição do tipo de conflito a detetar 

 

Como resultado da ação de análise foram registados 51 conflitos, um valor muito próximo ao número 

obtido pela análise de conflitos com o Tekla BIMsight. A interface de visualização de conflitos é muito 

completa, proporcionando uma lista dos vários conflitos detetados. Ao selecionar um conflito da lista, 

a janela de visualização foca automaticamente os elementos em conflito, assinalando-os com cores 

diferentes, dependendo da componente a que pertencem. Na figura 5.31 pode-se observar que o 

elemento estrutural (pilar) foi assinalado a vermelho e o elemento MEP (tubagem de água) a verde. 
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Figura 5.31 – A seleção de um conflito da lista de conflitos conduz à focalização do problema no modelo 

Em Items, é possível agrupar todos os conflitos que envolvem este pilar através da seleção de Group 

Clashes Involving Items. A figura 5.32 à direita ilustra a existência de duas tubagens em conflito com 

o pilar, agrupadas como um único conflito. 

 

Figura 5.32 – Agrupamento num só conflito de todas as tubagens que intersectam o pilar 

À semelhança do Tekla BIMsight, a resolução de conflitos tem de ser efetuada no software Revit. 

Porém, o Navisworks disponibiliza a opção SwitchBack, que ao ser selecionada permite a abertura do 

modelo no Revit, focando de imediato o elemento em conflito, possibilitando, assim, a sua resolução 

(figura 5.33). 

 

Figura 5.33 – Seleção da opção SwitchBack 

A resolução deste conflito no modelo Revit foi abordada em 5.2.1. Resolvido o conflito no Revit, 

grava-se o ficheiro. A gravação do ficheiro deve substituir a sua última gravação, pois deste modo, é 
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apenas necessário selecionar a opção Refresh, no separador Home, para que o modelo seja 

atualizado no Navisworks já com as correções efetuadas (figura 5.34).  

 

Figura 5.34 – Seleção da opção Refresh 

Esta capacidade de agregação e atualização de informações entre Revit e Navisworks, conseguida 

com a função SwitchBack, é uma das grandes vantagens em adotar conjuntamente estes softwares 

BIM, proporcionando um fluxo de trabalho iterativo e eficiente, aproximando-se do que é a 

metodologia BIM. Como se pode ver pela figura 5.35 as tubagens já não se encontram em conflito 

com o pilar. 

 

Figura 5.35 – Pilar e tubagens após resolução do conflito 

 

5.5 Considerações finais 

A utilização de ferramentas BIM para fins de análise de conflitos apresenta uma incontestável 

vantagem relativamente aos métodos tradicionais. A utilização de modeladores como o Revit para 

esse efeito permite uma visualização virtual dos conflitos, com um elevado grau de pormenorização. 

A resolução do problema é imediata, pois a análise está a ser efetuada no software de modelação. 

No entanto, deve-se destacar a utilização dos visualizadores, visto que estes dispõem de ferramentas 

especificamente dirigidas à deteção e análise de conflitos, como o Conflict Checking, do Tekla 

BIMsight, e o Clash Detective, do Navisworks Manage. De realçar este último, que devido à 

funcionalidade SwitchBack, possibilita um fluxo de trabalho que tende a corresponder ao que é o BIM. 
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6 Conclusões 

O presente trabalho permitiu alcançar os objetivos inicialmente definidos. A pesquisa bibliográfica 

resultou numa exposição dos principais conceitos e pressupostos da metodologia Building Information 

Modeling (BIM), bem como dos benefícios e limitações das características fundamentais que lhe 

estão associadas. Apesar da definição de BIM não ser única nem consensual, são evidentes as 

vantagens da implementação desta metodologia nos processos de trabalho do sector da Arquitetura, 

Engenharia e Construção (AEC). Nomeadamente na vertente da análise de conflitos entre projetos de 

diferentes especialidades, cujos custos da resolução podem constituir, em casos mais complexos, 

cerca de metade do custo total da obra. Neste contexto o BIM permite uma abordagem holística ao 

edifício, possibilitando a integração de todas as disciplinas num ambiente virtual para fins de projeto, 

documentação e análise. Adicionalmente, o nível de detalhe das ferramentas BIM, resulta numa 

maior fiabilidade dos projetos, proporcionando um maior nível de visualização que, por sua vez, 

conduz a uma melhor coordenação e colaboração entre especialistas, conseguindo-se, assim, prever 

antecipadamente potenciais problemas na obra. Certas ferramentas BIM possuem ainda 

funcionalidades que proporcionam a deteção automática de conflitos, como é o caso dos 

visualizadores utilizados neste trabalho (Tekla BIMsight e Navisworks Manage). Contudo, o BIM 

apresenta ainda algumas limitações, a maioria das quais está relacionada com a sua implementação, 

pois o tempo de aprendizagem é relativamente lento e os custos da tecnologia associada são 

elevados. A sua implementação exige, ainda, uma mudança na maneira de pensar o edifício, 

devendo-se tentar conhecer logo de início o produto final, o que se revela difícil de prever, pois o BIM 

não considera certos fatores imprevisíveis, como variações do mercado ou desastres naturais. Em 

Portugal, apesar do escasso conhecimento generalizado sobre a metodologia, têm havido algumas 

iniciativas para implementar o BIM por parte de empresas como a Mota-Engil e o gabinete NEWTON, 

sendo exemplos disso o Hotel Bom Mercado e o edifício da UPTEC, ambos no Porto, e a ETAR do 

AVE. 

Uma eficaz análise de conflitos depende, essencialmente, do nível de pormenorização dos projetos a 

compatibilizar. Atualmente, softwares de modelação BIM, possibilitam atingir um elevado nível de 

rigor. Neste trabalho recorreu-se à ferramenta BIM, Revit 2014, para modelar as componentes de 

arquitetura, de estruturas e de MEP. Verificou-se que, quando confrontado com métodos mais 

tradicionais em AutoCAD, a representação dos elementos no Revit é mais completo (informação não 

geométrica associada) e a sua visualização 3D é imediata. Adicionalmente, a capacidade de 

sobreposição da componente arquitetónica com a de estruturas, através de vistas de coordenação, 

apoia com vantagens evidentes o processo de estabelecimento de uma solução estrutural. Porém, a 

definição completa da constituição de elementos, como paredes, revela-se ainda um aspeto algo 

limitativo, pois requer o conhecimento das características principais da composição da parede a 

adotar. Naturalmente que, posteriormente, é possível efetuar atualizações da sua composição, 

conservando-se, no entanto, as relações de ligação aos elementos adjacentes, que ficam na 

modelação, desde já, estabelecidas, o que é uma vantagem em relação ao tradicional AutoCAD. 
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Relativamente à modelação da componente MEP, foram modelados os sistemas de abastecimento e 

drenagem de águas. Todo o processo de modelação das tubagens e dispositivos complementares foi 

efetuado de modo a considerar os elementos arquitetónicos, nomeadamente, paredes e pavimentos. 

Quando se compara o processo de definição dos projetos MEP realizados com base no AutoCAD 

com o modo de modelação aplicado, verifica-se que há uma grande diferença, no sentido de grandes 

benefícios para o projetista. Mesmo quando foi necessário recorrer a dispositivos não existentes, 

essa operação não se revelou demasiado complicada. 

No capítulo relativo à análise de conflitos do caso de estudo, verificou-se que a utilização de 

ferramentas BIM para esse efeito apresenta uma clara vantagem relativamente aos métodos 

tradicionais, ao permitir a visualização exclusiva das componentes a confrontar. Deste modo, no Revit 

tornaram-se apenas visíveis as componentes de estruturas e de MEP e, através do manuseamento 

da vista 3D, foram detetados os conflitos físicos (hard clash) entre as duas especialidades. Foram 

detetados 14 conflitos físicos. Ainda assim, o facto de o Revit não apresentar uma ferramenta dirigida 

especificamente à deteção de conflitos dentro do modelo constitui um inconveniente quando a obra é 

de grande volume e complexidade. Nestes casos, a utilização de uma ferramenta de deteção 

automática de conflitos é essencial para uma deteção eficaz de todos os conflitos. Como tal, deve-se 

recorrer aos visualizadores que, para além de possuírem funcionalidades focadas na análise de 

conflitos, permitem ainda uma navegação mais eficiente do modelo, pois apenas importam as suas 

informações essenciais não sobrecarregando o modelo. 

A utilização do Tekla BIMsight serviu para comprovar a vantagem da utilização de um software com 

capacidade de deteção automática de conflitos, ao detetar um caso de conflito físico que não foi 

visível aquando da inspeção do modelo no Revit. A ferramenta de deteção de conflitos do Tekla 

BIMsight (Conflicts Checking) sinaliza no modelo os pontos de conflito, sendo por isso um processo 

imediato e relativamente fácil comparativamente ao Revit. Contudo, o facto de não se poder efetuar 

as correções ao modelo no próprio visualizador é um inconveniente, devendo estas ser feitas no 

modelador. Isto resulta numa redução do fluxo de trabalho, pois depois de efetuadas alterações ao 

modelo é sempre necessário exportar o modelo no formato IFC para que possa ser lido novamente 

pelo Tekla BIMsight. A utilização do formato IFC neste trabalho permitiu comprovar o seu correto 

funcionamento, não se tendo notado qualquer perda de informação, nomeadamente, a exigida para 

realizar a deteção de conflitos. 

A utilização do Navisworks Manage permitiu a utilização da funcionalidade Clash Detective. Esta 

ferramenta revelou-se muito completa, disponibilizando uma grande variedade de informações sobre 

cada conflito. Tal como o Tekla BIMsight, o Navisworks não permite a realização de alterações ao 

modelo no próprio visualizador. No entanto, na vertente de análise de conflitos, consegue-se destacar 

do visualizador do Tekla graças à opção SwitchBack que possibilita a abertura do modelo no Revit, 

focando de imediato o elemento em conflito, possibilitando, assim, a sua resolução imediata. Gravado 

o modelo corrigido, resta apenas atualizá-lo no Navisworks. Esta capacidade de agregação e 

atualização de informações entre Revit e Navisworks, conseguida com a função SwitchBack, é uma 
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das grandes vantagens na adoção conjunta destes softwares BIM, proporcionando um fluxo de 

trabalho iterativo e eficiente, aproximando-se do que é a metodologia BIM. 

Comparando os softwares utilizados, é evidente que a utilização do Navisworks Manage para o efeito 

da análise de conflitos deste trabalho é a mais recomendável. Apesar de não se terem verificado 

problemas na transferência de informação, com recurso ao formato IFC, aquando da utilização do 

visualizador Tekla BIMsight, o grau de interoperabilidade alcançada entre o Revit e o Navisworks 

durante os processos de deteção, análise e resolução de conflitos é bastante superior. A 

funcionalidade Clash Detective proporciona uma abordagem aos conflitos muito mais avançada, ao 

passo que o Conflict Checking se revela como uma ferramenta mais básica. Por sua vez, o Revit, não 

possuindo funcionalidades de deteção automática de conflitos, não é o software indicado para esse 

efeito. Na tabela 6.1 apresenta-se uma síntese das vantagens e desvantagens verificadas na 

utilização de cada software durante as análises de conflitos efetuadas ao modelo. 

O presente trabalho exigiu a aprendizagem de manipulação de diversos softwares de base BIM. 

Relativamente ao software de modelação, o Revit 2014, foi frequentado um curso focado na 

componente de arquitetura, Revit Architecture. As componentes de estruturas, Revit Structure, e a de 

MEP, Revit MEP, requereram a autoaprendizagem das suas capacidades e da sua manipulação com 

base em tutoriais online, o mesmo se aplicando aos visualizadores Navisworks Manage e Tekla 

BIMsight. Os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento deste trabalho permitem o 

enriquecimento pessoal, resultando numa melhor preparação para o mercado de trabalho, ao 

proporcionar conhecimentos que constituem um fator de diferenciação. 

As vantagens do BIM no domínio da construção são evidentes, nomeadamente na área da análise de 

conflitos. Apesar de já existirem casos nacionais, é necessário uma maior aposta nesta metodologia 

em Portugal. O tempo de aprendizagem da metodologia é considerado um obstáculo à sua 

implementação, devendo-se por isso insistir na introdução do conceito, das suas capacidades e 

tecnologia associada logo nos primeiros anos do ensino superior, à semelhança do que acontece 

com o AutoCAD. Relativamente à análise de conflitos, esta nunca será um processo 100% 

automatizado, pois a coordenação das diferentes especialidades requer mais do que simplesmente 

pulsar um botão e esperar pela resolução de todos os problemas. A análise de conflitos é um 

processo iterativo que requer uma abordagem conjunta de todos os intervenientes envolvidos, 

resultando sempre numa tomada de decisão. Os softwares de deteção de conflitos são apenas uma 

ferramenta para apoiar o processo de tomada de decisão. 
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Tabela 6.1 – Vantagens e desvantagens verificadas na utilização de cada software 

Software BIM Vantagens Desvantagens 

Revit 2014 
(modelador) 

• Dispõe de vistas de coordenação que 

possibilitaram a visualização simultânea de 

todas as componentes modeladas; 

• A elevada pormenorização dos elementos 

no modelo permitiu a deteção de 14 dos 15 

conflitos físicos (hard clash) presentes no 

modelo; 

• Permite a resolução imediata dos conflitos, 

visto que a análise está a ser efetuada no 

próprio modelador; 

• Permite arquivar ficheiros no formato IFC; 

• Não possui deteção automática de conflitos; 

• Apresenta alguma escassez relativamente a 

equipamentos MEP, tendo-se recorrido a 

fontes online para a obtenção de certos 

elementos, como os sifões de pavimento e as 

câmaras de inspeção dos sistemas de 

drenagem de águas residuais domésticas e de 

águas pluviais; 

Tekla 
BIMsight 

(visualizador) 

• Software sem custos de aquisição; 

• Interface e manuseamento do modelo 

relativamente intuitivos; 

• Transferência de informação, pelo formato 

IFC, entre modelador e visualizador efetuada 

com sucesso, preservando toda a informação 

relevante; 

• Possui deteção automática de conflitos 

(Conflict Checking), que permitiu a deteção 

de todos os 15 conflitos físicos presentes no 

modelo; 

• As funcionalidades de deteção e análise de 

conflitos são relativamente básicas, não se 

podendo definir com um adequado nível de 

rigor os elementos das disciplinas a 

confrontar; 

• Não permite uma adequada deteção de 

conflitos dentro do mesmo modelo, tendo sido 

necessário gravar as componentes a 

confrontar em ficheiros separados; 

• Utilizando o Conflict Checking foram 

detetados um total de 52 conflitos físicos. 

Porém, muitos destes conflitos correspondiam 

a duplicações do mesmo conflito; 

• Sendo um visualizador, não permite a 

resolução dos conflitos do modelo no 

momento, tendo-se que aceder ao modelo no 

Revit para os corrigir; 

Navisworks 
Manage 

(visualizador) 

• Interface e manuseamento do modelo muito 

intuitivos, apresentando-se muito 

semelhantes a outros produtos da Autodesk 

anteriormente utilizados; 

• Possui deteção automática de conflitos 

(Clash Detective), que permite uma análise 

completa desses conflitos. Detetou todos os 

15 conflitos físicos presentes no modelo; 

• Permite confrontar as componentes a 

analisar dentro do mesmo ficheiro; 

• Dispõe da opção SwitchBack que permite 

uma resolução rápida dos conflitos 

detetados, melhorando o fluxo de trabalho 

entre modelador e visualizador e, 

consequentemente, a sua interoperabilidade; 

• Software de custos elevados para não 

estudantes; 

• Fazendo uso do Clash Detective foram 

detetados um total de 51 conflitos físicos, 

sendo que, à semelhança do Tekla BIMsight, 

muitos deles correspondem a duplicações dos 

mesmos conflitos; 

• Sendo um visualizador, não permite a 

resolução dos conflitos do modelo no 

momento, tendo-se que aceder ao modelo no 

Revit para os corrigir; 
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Anexos 
Tabela A.1 – Softwares BIM [W11][W12][W39] 

Empresa Software Função Primária no BIM 

Autodesk 

Revit Architecture 
Modelação de Arquitetura e Desenho 
Paramétrico 

Revit Structure Modelação Estrutural e Desenho Paramétrico 

Revit MEP (Mechanical, 
Electrical and Plumbing) 

Modelação de MEP 

Robot Structural Analysis Cálculo de estruturas 

Navisworks Simulação, Estimativas e Análises Construtivas 

Ecotec Análise Energética 

Graphisoft 

ArchiCAD Modelação de Arquitetura 

EcoDesigner Análise Energética 

MEP Modeler Modelação de MEP 

Bentley 
Systems 

Bentley Architecture Modelação de Arquitetura 

Bentley Structural Modeler Modelação Estrutural 

Bentley Hevacomp 
Mechanical Designer 

Modelação de MEP 

Bentley AECOsim Building 
Designer 

Modelação de Arquitetura, Estrutural, Mecânica, 
Elétrica 

Bentley Interference 
Manager 

Análise de conflitos 

STAAD.pro Cálculo de estruturas 

RAM Structural System Cálculo de estruturas 

Pro Steel Cálculo de estruturas 

Tekla 

Tekla Structures Modelação de Estruturas de aço e betão 

Tekla BIMsight; Simulação, Estimativas e Análises Construtivas 

Nemetschek 

Vectorworks Modelação de Arquitetura 

Allplan Architecture Modelação de Arquitetura 

Scia Modelação de Estruturas 

Gehry 
Technologies 

Digital Project Designer Modelação de Arquitetura 

Digital Project MEP 
Systems Routing 

Modelação de MEP 

Vico software Vico Office Suite 
Modelação de modelos 5D (geração de custos e 
calendarização) 

Cype CYPECAD Modelação e Cálculo de Estruturas 

Graitec 

Advance Steel Modelação de Estruturas Metálicas 

Advance Concrete Modelação de Estruturas de Betão 

Advance Design Cálculo de estruturas 

4M 

4MSA IDEA Architectural 
Design (IntelliCAD) 

Modelação de Arquitetura 

4MSA Strad e Steel Modelação e Cálculo de Estruturas 

4MSA FineHVAC + 
FineLIFT + FineELEC + 
FineSANI 

Modelação de MEP 
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StrucSoft [W14] 
StructureSoft Metal Wood 
Framer 

Modelação de elementos metálicos leves e 
ligações metálicas para estruturas de madeira 

Innovaya 
Visual Application Simulação, Estimativas e Análises Construtivas 

Visual Simulation Calendarização 

Synchro 
Software Ltd. 

Synchro Professional Simulação da construção (Análise de conflitos) 

Solibri Solibri Model Checker 
Planeamento, calendarização e análise de 
conflitos 

FM: Systems FM: Interact Gestão da manutenção 

 VintoCON ArchiFM Gestão da manutenção 

Onuma Onuma System Gestão da manutenção 

EcoDomus EcoDomus Gestão da manutenção 

Arktec [W13] 

Tricalc Modelação e Cálculo de Estruturas 

Gest Gestão de Recursos e Atividades 

MidePlan Gestão orçamental e financeira 

 


