
ESTUDO SOBRE AS 
INCONSISTÊNCIAS 
ORIGINÁRIAS DOS 
PROJETOS



A ProjetaBIM, empresa de compabilização de projetos 
interdisciplinares, em seis anos de história, trouxe inovação e 
controle aos projetos em mais de 200 obras, gerando 23 mil 
apontamentos, e  uma economia de mais de 20 milhões nos 
canteiros de obra.

A ConstruFlow surge como uma spin-off da ProjetaBIM, 
com o objevo de movar o relacionamento e integração na 
cadeia da construção através de sua plataforma online.

Em agradecimento a sua parcipação na pesquisa, A 
ProjetaBIM e ConstruFlow comparlham com vocês  
conceitos, metodologias e as principais inconsistências 
originárias dos projetos. Esperamos agregar conhecimento 
dividindo esses seis anos de experiência.

BOA LEITURA ;

INTRODUÇÃO



1. IMPORTÂNCIA DA 
   COMPATIBILIZAÇÃO

A compabilização é o processo responsável por analisar, durante a 
fase de concepção e desenvolvimento dos projetos, todas as 
disciplinas e especialidades envolvidas, idenficando conflitos e 
assegurando a construbilidade das soluções propostas, além de 
garanr que as informações condas nas documentações estejam de 
acordo com as diretrizes de projeto e que todos os aspectos 
necessários para a execução do empreendimento estejam 
cocontemplados e sejam viáveis.
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Concluímos que a compabilização tem como objevo encontrar 
eventuais discordâncias entre o briefing/escopo contratado e o que 
está  sendo entregue pelo projesta, podendo ser considerada como 
um processo de análise de falhas durante a produção do projeto.
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2. METODOLOGIA DE
    COMPATIBILIZAÇÃO PROJETA BIM

A metodologia de compabilização de projetos da Projeta BIM, contempla as seguintes etapas:

Quando os projetos são produzidos por meio de representação 2D usando tecnologias CAD, a maneira mais comum de realizar a compabilização 
de projetos é fazendo uma sobreposição sica dos desenhos (plantas, cortes, etc) de todas as disciplinas e analisando incompabilidades entre eles. 
Estas podem ser relacionadas:

Posição sica dos elementos construvos 
(interferências) 

Construbilidade e manutenibilidade das 
soluções propostas (ex: análise de 

pés-direitos livres conforme legislação)

Análise dos materiais especificados pelo 
projesta, quanto à sua aplicação do 

ponto de vista técnico

RECEBIMENTO DOS 
ENTREGÁVEIS DOS 

PROJESTISTAS (DESENHOS 
2D OU MODELOS 3D/BIM, 
MEMORIAIS DESCRITIVOS, 

ETC)

ANÁLISE DE 
COMPATIBILIZAÇÃO 
ENTRE OS PROJETOS

PRODUÇÃO DE RELATÓRIO 
DE COMPATIBILIZAÇÃO 

(COMPOSTO POR IMAGENS, 
DESCRIÇÕES E TEXTOS QUE 
POSSAM COMUNICAR OS 

APONTAMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DESSE 
RELATÓRIO A TODOS 
ENVOLVIDOS NO 
PROJETO

DISTRIBUIÇÃO DESSE 
RELATÓRIO A TODOS 
ENVOLVIDOS NO 
PROJETO



Quando ulizamos BIM o processo é similar, sendo necessária a 
sobreposição sica dos projetos. Entretanto, o BIM permite uma 
sobreposição tridimensional dos projetos, também chamada de 
“federação de modelos”, ou seja, a junção num mesmo ambiente 
tridimensional de diversos modelos 3D. 

Dessa forma, várias análises de compabilidade podem ser 
automazadas, como é o caso por exemplo da Verificação de 
Interferências, também conhecida como “Clash Detecon”. Outras 
verificações também podem ser automazadas por meio de ferramentas 
de checagem de modelo, o “Model Checking”.

Exemplo de sobreposição de projetos em 2D (Arquitetura, estrutura, PPCI, elétrica, hidráulica, climazação). 
Fonte: ProjetaBIM

Modelo federado de várias disciplinas.  Fonte: Projeta BIM.
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3. RESULTADO DO ESTUDO INÉDITO          
   CONSTRUFLOW & PROJETA BIM       
   DE CLASSIFICAÇÃO DAS                  
   INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS 

Com a experiência de mais de 200 obras compabilizadas e 23 mil apontamentos 
gerados, constatou-se a repeção de certos casos em diferentes projetos. Assim, foi 
pensada uma forma de padronização que abrangesse também diferentes pologias.

A maioria das obras analisadas localizam-se na região Sul do Brasil e são 
predominantemente Prédios Residenciais, Casas e Prédios Comerciais, somando 
aproximadamente 92%. São as pologias de obras mais comuns, portanto, o impacto 
econômico é muito expressivo.

Tipologias

Prédio 
Residencial

Casa 
Residencial

Prédio 
Comercial

Industrial Prédio 
Residencial/ 
Comercial

69,18%

11,64% 10,96%
5,48% 2,05%

Loteamento

0,68%

Obras por região

Sul Sudeste Norte Centro-oesteNordeste

48,48%

42,42%

4,55%
2,27% 2,27%



Atribuir um Score a cada po de apontamento, visando a 
priorização da resolução. O score é baseado em dois pilares: 
custo do material e execução da obra. Portanto, quanto maior 
o score, maior o impacto financeiro.

Na literatura, os apontamentos encontrados em fase de projeto são 
agrupados e classificados como “erro de projeto” ou “falha de projeto”, mas 
não entram a fundo na sua origem e em suas incidências. 

Em aplicações prácas, é raro encontrar empresas que adotem uma 
abordagem metodológica de classificação e registro dessas ocorrências de 
forma regular e estruturada. 

AA equipe ConstruFlow  apropriou-se de técnicas de Ciência de Dados (ETL, 
análise exploratória e visualização de dados), desenvolvendo metodologia 
própria para classificação dos apontamentos. E assim ulizar o método para:

Criar checklists padronizados das principais inconsistências, 
servindo como guia para antecipação de possíveis problemas 
que surgem na elaboração dos projetos. Nesta etapa, todos os 
stakeholders são envolvidos (projestas, construtora e 
demais empresas).
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Os critérios elaborados são válidos tanto para compabilização 
ulizando métodos tradicionais em CAD ou em projetos BIM. Os 
problemas de projetos foram agrupados pela sua natureza e pela sua 
ocorrência e assim chegou-se em 5 categorias:

É o desacordo entre informações existentes de um mesmo elemento ou 
sistema construvo, seja em disciplinas diferentes ou na mesma 
disciplina (Ex.: Dimensão de uma tubulação que difere entre planta e vista 
isométrica)

DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO:
É a colisão sica entre elementos no mesmo local da obra, 
popularmente chamada de “clash” (Ex.: tubulação atravessando uma 
viga onde uma furação não foi prevista)

INTERFERÊNCIA ENTRE DISCIPLINAS:

É a falha na comunicação gráfica do projeto seja por dificuldade de 
interpretação, por erro na graficação do desenho ou por falta de definição 
ou informação no projeto. (Ex.: Falta de algum símbolo na legenda)

COMUNICAÇÃO GRÁFICA:

Quando realizada a compabilização, existem uma série de apontamentos que não seriam encontrados automacamente por sowares, e que são 
idenficados devido à experiência de compabilizadores e/ou projestas. Estes apontamentos visam a melhoria do desempenho do 
projeto/produto, podendo ser relacionado ao desembolso financeiro ou à exequibilidade da obra. (Ex.: Sugestão de mudança no encaminhamento 
de uma tubulação que atravessaria uma parede resistente a fogo, reduzindo possíveis custos com o isolamento da tubulação)

INCONSISTÊNCIA TÉCNICA::

São os erros técnicos encontrados que inviabilizam a execução do 
projeto em obra. (Ex. instalação passando por vãos de elevadores, 
escadas ou rampas)

INSIGHTS DE PROJETO:
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SEGUE ANÁLISE DOS 23 MIL APONTAMENTOS CLASSIFICADOS 

Cerca de metade dos problemas de projeto são por Divergência entre 
Informações e Interferências entre Disciplinas, podendo ser causadas por 
ineficiências de comunicação entre disciplinas, ou pela falta de rastreabilidade 
de informações numa mesma disciplina. Estes pos de problemas podem ter 
diversas causas, como por exemplo:

Uso de versões desatualizadas de desenhos de outras disciplinas;

Ainda em projetos que ulizam desenhos 2D para troca de 
informações, a visão espacial da construção pode ser confusa e causar 
equívocos durante o desenvolvimento dos projetos.

Em projetos CAD, onde é necessária a revisão da mesma informação 
em vistas diferentes (plantas, cortes, elevações), divergências entre 
elas podem ocorrer por erro humano.Divergência entre 

informações
Interferência 
entre disciplinas

Comunicação 
Gráfica

Inconsistências 
Técnicas

Insights de 
projetos

27,2%

23,0%
21,4%

19,1%

9,3%
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Foram analisadas também quais disciplinas mais envolvidas em 
apontamentos, sendo a mais envolvida a disciplina de Hidráulica 
(compreendo seus diversos sistemas: água fria/quente, esgoto, pluvial, 
drenagem, etc). Observamos que isso é devido em grande parte a 
problemas relacionados aos encaminhamentos de tubulações inclinados, 
conflitando muitas vezes com forros de fechamento e pé-direito mínimo.

CCerca de 94% dos apontamentos envolvem as disciplinas de Hidráulica, 
Arquitetura, Elétrica e Estrutura, que são disciplinas essenciais no projeto 
e portanto, precisam trabalhar de forma interava e colaborava 
intensamente.

AA disciplina de Arquitetura está envolvida em quase 1 de cada 3 
problemas no projeto, demonstrando a importância dela ser pensada em 
acordo com todos os outros projetos desde o início da concepção 
projetual. Sabemos que é práca comum que a Arquitetura seja uma 
disciplina projetada isoladamente em muitos projetos. Deve ser 
incenvada a colaboração com os projestas de estruturas e instalações 
desde cedo no projeto.

Ocorrências de disciplinas em apontamentos: ARQ (Arquitetura), HID (Hidrosanitário), EST 
(Estruturas), ELE (Elétrica), ACV (Ar-condicionado e venlação), INC (Incêndio).

ARQ HID EST ELE ACV

31,4%

24,1%
21,7%

16,2%

3,4%

INC

3,2%

Disciplinas envolvidas nos apontamentos
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4. CONCLUSÃO
É possível perceber como a compabilização é importante para idenficar 
e evitar problemas que, se resolvidos durante a fase de concepção e 
desenvolvimento do projeto, podem gerar grande economia e eficiência 
para a etapa de construção.

DDurante a análise da base de apontamentos verificada, foi possível 
perceber que as razões para cada po de categorização são diversas, mas 
que, se os envolvidos no projeto pudessem ter um conhecimento prévio 
da incidência dessas categorias (por pologia de projeto, por 
disciplina/especialidade, etc), poderiam evitar alguns problemas antes 
mesmo que eles ocorressem, possibilitando a diminuição do retrabalho 
causado por esse movo.

CConsiderando que maior parte de nossa análise foi feita com base em 
edicios residenciais, de modo que é possível inferir e prever como as 
inconsistências de projeto podem ter impacto no ciclo de vida dessas 
construções. Patologias prediais podem ser evitadas durante a fase de 
projeto e é possível garanr a correta prevenção durante a obra, migando 
maiores gastos na fase de uso e manutenção predial.
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