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“Reduce the effort to do the usual / 

necessary and increase the time to 

be creative”, Tristram Carfrae, 

Global BIM strategy. 

“Reduzir o esforço de fazer o 

rotineiro e aumentar o tempo para 

ser criativo”, Tristram Carfrae. 

(tradução nossa). 



 

 

RESUMO 

 

Os projetos de sistemas prediais representados em duas dimensões, de forma geral, carecem de 

informações ocasionando imprevistos e custos adicionais na obra. Uma solução para isso é a 

adoção do Building Information Modeling (BIM), o qual tem o potencial de trazer ao projeto 

informações mais claras e precisas, além de uma qualidade maior ao produto. No entanto, o 

BIM sofre com barreiras para seu completo uso entre os especialistas da área. Um dos 

empecilhos identificados no presente trabalho é que, em BIM, o tempo de desenvolvimento dos 

projetos é maior e o dimensionamento não corresponde ao apresentado nas normas brasileiras 

(NBR’s). Em vista disso, o presente trabalho tem justamente como objetivo viabilizar o uso de 

ferramentas BIM, no caso o Revit, para o dimensionamento de acordo com as normativas 

brasileiras de projetos de instalações de água fria através da programação visual. Para tanto, 

realiza-se a metodologia de cálculo em três rotinas de programação: uma para o 

dimensionamento do alimentador predial e reservatórios. Outra para dimensionamento das 

tubulações segundo os pesos relativos para máximo consumo provável. Por último, a 

verificação de pressão residual mínima no trecho crítico analisado. Por fim, espera-se tornar o 

processo de elaboração de projetos de sistemas prediais mais eficiente, moderno e competitivo 

frente a plataforma tradicional CAD e, portanto, esse trabalho faz-se importante catalisador na 

migração da tecnologia tradicional para aplicação do BIM no uso de projetos em sistemas 

prediais através da utilização de programação visual. 

 

Palavras-chave: BIM. Sistemas prediais. Instalações de água fria. Programação visual. 

Dynamo. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The two-dimensional MEP (Mechanical Electrical and Plumbing) projects, in general, lack 

information causing unforeseen and additional costs in the construction site. One solution to 

this is the adoption of Building Information Modeling (BIM), which has the potential to bring 

clearer and more accurate information to the project, and, of course, a higher quality product. 

However, BIM suffers from barriers to its full use among experts in the field. One of the 

obstacles pointed out in the text is that, in BIM, the working time is longer and the sizing does 

not correspond to that presented in the Brazilian standards (NBR's). Therefore, the objective of 

this researchis to make feasible the use of BIM tools, in this case of Revit, for the designing 

according to Brazilian regulations for domestic cold water systems through visual 

programming. To do so, the calculation methodology is performed in three programming 

routines: one for the sizing of the building feeder and reservoirs. Another one for dimensioning 

the pipes according to their Fixture Units for maximum probable consumption. And, lastly, for 

the verification of minimum residual pressure in the critical section analyzed. Finally, it is 

expected to make the process of elaboration of MEP projects more efficient, modern and 

competitive against the traditional platform CAD and, thus, this work becomes important 

catalyst in the migration of the traditional technology for the BIM in the use of MEP projects 

through the use of visual programming. 

 

Keywords: BIM. MEP. Domestic Cold Water. Visual Programing. Dynamo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentro de uma cadeia produtiva de competição crescente, o BIM (do inglês Building 

Information Modeling) vem sendo cada vez mais utilizado pela indústria da construção civil para 

resultados cada vez maiores. Em escala mundial, países como Finlândia e Reino Unido, o uso 

dessa nova tecnologia já é obrigatório para edifícios públicos e privados financiados pelo 

governo, o percentual de adoção do BIM pelas empresas de Arquitetura, Engenharia e 

Construção (AEC) chegou a 50% e 48%, nos dois países respectivamente em 2012 e 2014 

(GEOSPATIAL WORLD, 2017). 

O BIM se sustenta em um modelo previamente construído rico em informações e 

parâmetros que percorrem desde à concepção, construção, operação e demolição do 

empreendimento. Alguns benefícios trazidos por ele, dentre outros são: redução de erros e 

omissões, colaboração entre contratantes e escritórios de projetos, redução de retrabalho e custo 

de construção, melhor controle de custos e previsibilidade, além da redução do tempo total de 

projeto (CONSTRUCTION, 2014, p. 19). 

No entanto, essa tecnologia vem sofrendo dificuldades para a sua completa adoção 

para sistemas prediais no Brasil. Em estudo realizado pela Associação Brasileira de Engenharia 

de Sistemas Prediais (ABRASIP) nacional sobre a viabilidade da utilização do BIM na área de 

instalações prediais, a instituição afirma: 

[...] realmente a tecnologia terá seu espaço garantido como substituta do CAD, no 
entanto, há muito que evoluir para que os aplicativos atuais sejam produtivos e 
eficientes em casos reais para a área de sistemas prediais. 

O mesmo estudo conclui que dentre os programas BIM disponíveis no mercado não 

há recursos eficientes para realizar cálculos conforme o padrão brasileiro. É nesse contexto em 

que a programação visual se torna potencial solução desse problema e aceleradora da adoção 

do BIM na área de sistemas prediais. 

Através da plataforma Dynamo, o usuário tem acesso a todas as informações 

contidas na API (Application Programming Interface) do programa Revit. A partir daí, pode-se 

adquirir informações sobre as propriedades do modelo que são tratadas através da programação 

visual e, em seguida, retornam para o programa em forma de parâmetros, permitindo uma 

customização na apresentação desses novos dados. 
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1.1. Justificativa 

O desenvolvimento de projetos de um empreendimento é uma das etapas com maior 

potencial de influência no custo final da obra e qualidade de operação (MELHADO, 1995). 

Uma vez que se trata da origem de tudo, das tecnologias a serem utilizadas, como também da 

construtibilidade da execução dos projetos desenvolvidos. E, ainda, devido à baixa repetição 

dos produtos da construção civil, os projetos são complexos e ricos em detalhes.  

Picchi (1993) ressalta que “a preocupação na qualidade a partir do projeto é grande 

e justificável”. Motteu e Cundde (1989) apud Ávila (2014) defendem a valorização de projetos 

para evitar obras repletas de erros e lacunas de informações, resultando em ineficiência do 

trabalho realizado. 

Apesar do exposto, o processo de projetos de edifícios, dando ênfase nesse trabalho 

ao de Sistemas Prediais Hidráulico e Sanitário (SPHS), geralmente carecem de definições e 

informações podendo causar improvisos na obra. A consequência disso é a ineficiência da 

execução, construtibilidade reduzida, desperdícios de materiais, custos elevados e baixa 

produtividade Melhado (1998). 

Foram apontados, segundo pesquisa realizada por Boni e Fabrício (2011), 

problemas enfrentados por projetistas de SPHS e gás durante a etapa de projetos. Dentre os 

resultados encontrados, foram expostas dificuldades como, alterações constantes de outras 

disciplinas gerando retrabalho. Além disso, um participante da pesquisa alegou como 

informação adicional que contratantes nem sempre valorizam as soluções de projeto por falta 

de parâmetros de análises, assim como somente percebem o real valor do projeto após a 

execução e operação. Outro ponto relevante levantado, foi a dificuldade no processo de 

compatibilização entre as diversas disciplinas por falha de suprir os vários requisitos dos 

sistemas prediais nas etapas de projeto, causando mais retrabalho, atrasando cronogramas e 

consequentemente, a entrega do projeto final. 

Todos esses problemas citados são minorados quando utilizado o BIM ou 

Modelagem da Informação da Construção (MIC). Para a Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC) (2016, Vol. 1, p. 22), BIM significa: 

Uma nova plataforma da tecnologia da informação aplicada à construção civil e 
materializada em novas ferramentas (softwares), que oferecem novas funcionalidades 
e que, a partir da modelagem dos dados do projeto e da especificação de uma 
edificação ou instalação, possibilitam que os processos atuais, baseados apenas em 
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documentos, sejam realizados de outras maneiras (baseados em modelos) muito mais 
eficazes. 

Portanto, a partir dessa nova plataforma, o empreendimento é então construído 

previamente de forma virtual em um modelo compatibilizado contendo diversas informações, 

aplicações para análises de desempenho e operação da edificação.  

Nesse contexto, o BIM surge como solução de muitos dos problemas enfrentados 

não somente pelos projetistas de SPHS, mas por todos os envolvidos no processo produtivo do 

setor. A vista disso, assim como o CAD substituiu as pranchetas de papel, a tecnologia BIM 

está sucedendo o método tradicional de se fazer projetos.   

Essa nova tecnologia é um dos mais promissores desenvolvimentos no setor 

Eastman et al (2008), além disso, vem elevando lucros pela redução do tempo de 

desenvolvimento de projetos, assim como, crescendo a qualidade do projeto com a diminuição 

de erros Clayton et al (2008). 

Há diversos programas BIM para o desenvolvimento de projetos em SPHS, os mais 

conhecidos mundialmente são: Bentley Mechanical, VectorWorks, Autodesk Revit MEP 

(Mechanical Electrical and Plumbing) e Graphisoft ArchiCAD MEP. Sendo os dois últimos 

líderes no Brasil entre os usuários. 

Apesar dos benefícios trazidos pelo BIM e embora possua mais de uma década de 

existência, essa tecnologia ainda encontra barreiras para sua completa adoção e alguns motivos, 

dentre outros, são citados a seguir segundo CBIC (2016, Vol. 2, p. 24).  

Primeiramente, a resistência a mudanças. O ser humano por natureza encontra 

dificuldades em migrar do conhecido (seguro) para o novo (desconhecido), e o BIM ainda é 

pouco conhecido. Outra grande razão apontada foi a dificuldade de enxergar os resultados reais 

que a adoção do BIM agrega ao empreendimento e que na realidade já se é pago um valor alto 

em erros, retrabalho, atrasos, ineficiência, etc. A cultura de se fazer negócio no Brasil também 

é um empecilho para o BIM, não se valoriza o planejamento das obras e muitos preferem as 

soluções mais baratas e rápidas.  

Enfocando agora para projetos de sistemas prediais, uma grande dificuldade 

apontada em entrevista informal realizada entre projetistas da área foi a migração de ferramenta 

CAD para a BIM. O assunto das perguntas foi sobre suas opiniões acerca da viabilidade do uso 

dessas novas ferramentas, como o Revit por exemplo.  
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As principais dificuldades apontadas pelos entrevistados seriam da sua 

inviabilidade devido ao elevado tempo de produção e que os clientes acabariam optando pelo 

meio tradicional para economizar custos. Além disso, outro empecilho seria a falta de tarefas 

automatizadas como as que já existem na plataforma CAD, programas BIM ainda não seriam 

rápidos o suficiente e muito menos teriam recursos de dimensionamento compatíveis com os já 

desenvolvidos para os programas de Desenho Assistido por Computador, os quais já possuem 

décadas de mercado e conformidade das normas brasileiras. 

No entanto, ferramentas como Dynamo, através da programação visual, pode-se 

aprimorar o Revit para atender aos mesmos ou até superiores recursos encontrados na 

plataforma CAD, desde a automatização de tarefas rotineiras, reduzindo o tempo de 

modelagem, ao dimensionamento dos sistemas prediais de acordo com normativas brasileiras.  

Por fim, espera-se tornar o processo de elaboração de projetos de sistemas prediais 

mais eficiente, moderno e competitivo frente a plataforma tradicional CAD e portanto, esse 

trabalho faz-se importante catalisador na migração da tecnologia tradicional para a BIM no uso 

de projetos em sistemas prediais hidráulicos e sanitários através do uso de programação visual.  

1.2. Objetivos 

 Objetivo geral 

Avaliar o uso de programação visual em programa BIM para viabilizar o 

dimensionamento de instalações de água fria conforme NBR. 

 Objetivos específicos 

 Elencar as limitações do Revit em projetos de instalação de água fria; 

 Criar rotinas de programação visual que atenda às limitações de maior relevância 

apontadas no objetivo específico anterior; 

 Validar as rotinas de dimensionamento comparando os resultados obtidos com 

planilhas de Excel aplicadas em um projeto real de instalações de água fria; 

 Avaliar o uso das rotinas criadas e se as principais limitações do Revit para 

dimensionamento das instalações de água fria foram sanadas.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. BIM aplicado a sistemas prediais 

 Processo de trabalho no desenvolvimento de projetos 

O processo produtivo tradicional de projetos em CAD para um empreendimento 

acontece, de maneira geral, sem grandes comunicações entre os especialistas. A partir do projeto 

de arquitetura, o engenheiro estrutural desenvolve seu trabalho de alocação dos elementos 

estruturais, o qual já apresenta interferências com arquitetura e estas são resolvidas geralmente 

apenas com os dois envolvidos até então no processo. Feito isso, os projetistas dos sistemas 

prediais pertinentes ao edifício, que nem sempre são de mesma empresa contratada, elaboram 

o anteprojeto e adequam aos projetos de arquitetura e estrutura. Por fim, são emitidos os 

projetos executivos de cada disciplina com os ajustes finais para as inconformidades.  

Durante todo o processo ocorrem várias idas e vindas de documentos, bem como 

extensas reuniões a fim de discutir e resolver soluções para os problemas de incompatibilidade 

encontrados entre as diferentes disciplinas envolvidas, ocasionando retrabalho que não agregam 

valor ao produto final e, consequentemente, comprometendo a eficiência do processo 

(YWASHIMA e ILHA, 2010).  

Além disso, devido a carência de uma compreensão holística da obra, as soluções 

ofertadas muitas vezes são limitadas e não atendem satisfatoriamente o cliente final, 

prejudicando o desempenho global dos sistemas (FARINA, 2002).  

Hammarlund e Josephson (1992, p.32) apontam que “As decisões para a redução 

de custos de falhas na construção do edifício devem ser tomadas nas fases iniciais do 

empreendimento”. Ainda pelos autores citados, é ilustrado no gráfico a seguir o crescimento 

dos custos para resolver interferências durante o ciclo de vida da obra. 
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Gráfico 1 - Possibilidade de reduzir custo de falhas no decorrer do ciclo de vida da obra. 

 
Fonte: Hammarlund e Josephson (1992, p.32). 

 

Melhado (1994) apud Lush (1988), por outro lado, indica o conceito de equipe 

multidisciplinar, ou engenharia simultânea, no qual ao comparar com o processo produtivo 

tradicional de projetos, segue um fluxo de trabalho sem hierarquias a partir de atividades 

concomitantes e interligadas.  

Já Usuda (2003) apud Mills (1998) menciona o termo engenharia colaborativa, a 

qual seria uma sucessora da engenharia simultânea, unindo a estruturação da equipe de forma 

descentralizada da mesma forma do conceito citado anteriormente, mas com a alta efetividade 

do trabalho colaborativo entre as partes. 

Observa-se que há décadas estudiosos defendem uma reestruturação do processo 

tradicional de projetos, objetivando-se ganhos significativos para a eficiência do trabalho e 

qualidade do produto final.  

Veeramani et al (1998) afirma que a crescente pressão na economia global por mais 

qualidade, menores custos e tempo de produção dos projetos de construção ocasiona interesse 

pela construção integrada por computador. Ressalta-se, ainda, que os desenvolvimentos gerados 

na área estão permitindo uma radical evolução de novos paradigmas no processo de projetos de 

para trabalhos colaborativos, gerenciamento de projetos, planejamento, execução e controle das 

obras civis. 
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Com o avanço substancial da tecnologia nas últimas duas décadas, o desejo referido 

pelos autores acima continuou a crescer e o BIM ganhou espaço rapidamente tornando cada 

vez mais viável a sua implantação nas organizações. Conceitos como engenharia simultânea ou 

colaborativa estão presentes nessa nova plataforma que promete não só elevar a qualidade dos 

empreendimentos em toda a sua vida útil, mas otimizar, reduzindo tempo e custos no processo 

de elaboração de projetos. Dessa forma, o trabalho passaria a tratar de um modelo integrado 

único, no qual permitiria, ao passo que se projeta, a realização de compatibilização entre as 

equipes, ampliando horizontes de soluções, resultando em economia de tempo e retrabalho.  

Portanto, o BIM vem sendo adotado em larga escala mundialmente com o intuito 

de suprir às necessidades de mudanças no processo de projetos para um modelo único de 

colaboração entre os vários especialistas, com um propósito mútuo de análises de 

construtibilidade e soluções de projetos pautadas em informações mais claras e precisas. 

Atualmente, o conhecimento da existência do BIM é praticamente universal dentre 

os envolvidos na indústria da construção civil de projetos britânica. No gráfico abaixo, retirado 

de um relatório anual do Reino Unido sobre BIM, os resultados demonstram um aumento no 

número de usuários dessa tecnologia nos últimos anos. Em 2017, chega a 62% o percentual dos 

entrevistados a adotarem a tecnologia. E ainda, o Gráfico 3 ilustra que aqueles que não adotaram 

o BIM, pretendem fazê-lo nos próximos anos. 

 

Fonte: National BIM Report (2017, p. 13), adaptado pelo autor (2017). 
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Outra pesquisa interessante sobre o assunto, desenvolvida pela McGraw Hill 

Construction, teve o objetivo de traçar como empreiteiros de vários países (incluindo Brasil) 

estão lidando com a inovação utilizando BIM. Dentre várias perguntas realizadas, abaixo 

encontra-se quais os maiores benefícios trazidos por essa tecnologia: 

 

Vale ressaltar dois benefícios de grande representatividade no Gráfico 4, “redução 

de erros e omissões” e “redução de retrabalho”. Por afetarem positivamente e diretamente no 

Retorno sobre Investimento (ROI), são um dos mais desejados pelos empreiteiros 

(CONSTRUCTION, 2014, p.5).  

Além disso, quanto maior o nível de uso do BIM, maior a percepção dos benefícios 

e retorno do investimento nessa tecnologia. Metade dos entrevistados considerados no nível 

mais alto de BIM reportam um ROI muito positivo, enquanto que, aqueles classificados no 

Fonte: National BIM Report (2017, p. 15), adaptado pelo autor (2017). 

Fonte: CONSTRUCTION (2014, p. 19), adaptado pelo autor (2017). 

Gráfico 3 - O futuro do uso do BIM pelas organizações. 
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nível mais baixo representam apenas 11%. Da mesma forma, o primeiro grupo mostra uma 

redução de 40% nos custos de retrabalhos nos projetos frente a 28% para aqueles no nível mais 

baixo de utilização da plataforma. 

Na mesma obra citada anteriormente, é reportado também o tempo de utilização do 

BIM pelas empreiteiras nos países indicados no Gráfico 5. Percebe-se que, entre os 

entrevistados, as organizações brasileiras são as mais novas na utilização dessa tecnologia, em 

sua grande maioria (70%), possui a adoção do BIM há apenas um ou dois anos. Enquanto países 

como Estados Unidos e Canadá possuem percentuais expressivos (78%) de três a dez anos de 

utilização da plataforma. 

Além da colaboração em um único modelo, no qual os trabalhos podem ocorrer 

simultaneamente, o BIM também compreende em um banco de dados com todas as informações 

pertinentes ao modelo, em forma de parâmetros. A medida que a modelagem vai tomando 

forma, o sistema computa cada informação ali colocada no programa, comprimento, diâmetro 

interno, diâmetro nominal, potência, vazão, material, fabricante, pressão e outras informações. 

Caracterizando-se, dessa forma, em um modelo parametrizado, trazendo ao usuário um arquivo 

com informações mais robustas e inteligentes frente ao tradicional CAD (TITLOW, 2009). 

Logo, por tratar-se de uma representação em três dimensões parametrizada, cortes, 

contagem de pesos relativos, contagem de unidades Hunter de contribuição, quantitativos de 

tubulações, desenhos isométricos e outras representações de dados são facilmente gerados 
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dentro do programa para detalhamento ou dimensionamento dos sistemas e determinação de 

perdas de cargas da tubulação. Além do que, todas essas informações de engenharia são 

automaticamente atualizadas em todas as vistas e tabelas, permitindo ao modelador a habilidade 

de criar, apagar ou modificar o sistema, bem como as diversas saídas do modelo ajustarem 

instantaneamente. 

Segundo Eastman et al (2008) os sistemas CAD mais antigos produziam 

basicamente vetores associados a linhas e diferentes camadas. Com o decorrer do avanço da 

tecnologia esses programas começaram a se preocupar com a informação presente nos desenhos 

e não somente representação em duas ou três dimensões.  

Há duas formas de se apresentar um modelo de construção computacionalmente. A 

primeira é informando como um objeto real é representado e a outra dedica-se a expor as 

capacidades desse mesmo objeto. Portanto, o segundo método trata de informar ao usuário até 

onde ele consegue chegar utilizando esse objeto e não somente sua representação gráfica, sendo 

dessa forma, mais adequado. 

Ainda segundo Eastman et al (2008), o BIM pode ser definido como uma tecnologia 

associada a um conjunto de processos para produção, comunicação e análise de modelos de 

construção. Neste último termo é caracterizado por objetos digitais que “sabem” o que são e 

podem ser associados a desenhos, dados e regras paramétricas quantificáveis. Ademais, esses 

dados definem o funcionamento dos elementos utilizados em análises e processos de trabalho, 

como quantitativos, especificações técnicas e desempenho energéticos. Outro aspecto 

importante dessa tecnologia são os dados consistentes e não redundantes, nos quais são 

associados em todas as vistas para um mesmo componente, economizando tempo de 

modelagem, minimizando erros e retrabalho. Por fim, todas as vistas são representadas de forma 

coordenada. 

Na mesma obra citada, M.A. Mortenson Company define seis características chaves 

para se alcançar resultados integrados em BIM: digital, espacial (3D), quantificável, 

compreensível, acessível a todos da AEC e contratantes (donos) através de uma interface 

intuitiva, com interoperabilidade considerando, portanto, usável durante todas as fases da vida 

útil do empreendimento até seu descomissionamento ou demolição. 

Nesse contexto, percebe-se que o modelo BIM apresenta funcionalidades 

interessantes para todas as fases do empreendimento. Durante a execução da obra, ferramentas 

BIM, como Navisworks, Solibri e Tekla BIMsight, tornaram a comunicação da sala técnica com 
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a equipe de obras mais eficiente e rica em informações. Modelos inteiros pré-construídos de 

empreendimentos podem ser acessados no canteiro de obras para diferentes fins, como 

acompanhamento do planejamento, extração de quantitativos, dúvidas que surgem sobre à 

execução de determinado serviço, verificação de possíveis alterações de projeto como também 

consulta a algum documento anexado (linkado) ao modelo. 

 Autodesk Revit MEP (Mechanical Electrical and Plumbing) 

Conforme mencionado na introdução, os programas BIM para elaboração de 

projetos em MEP mais usados no Brasil são Autodesk Revit MEP e Graphisoft ArchiCAD (com 

modelador MEP instalado). Por caráter de maior habilidade por parte do autor no produto 

desenvolvido pela Autodesk, o presente trabalho foi desenvolvido nessa ferramenta na versão 

educacional e, a seguir, será discutido algumas características chaves que corroboram para a 

classificação de tecnologia BIM aos programas acima. 

Parâmetros, como já citado, guardam todas as informações computáveis que 

definem as propriedades dos elementos presentes no modelo. Eles são poderosos artifícios de 

modelagem e dimensionamento, os quais podem ser considerados o cerne de um programa 

BIM, caracterizando a performance, aparência, informação e comportamento do modelo. Aliás, 

são os principais responsáveis pelo ganho de tempo no processo de trabalho, se configurados 

de maneira inteligente, o modelador passa a ter informações mais precisas, minorando erros e 

agilizando tarefas (BOKMILLER, 2014). 

Ao clicar em um tubo de esgoto, por exemplo, o programa informará uma série de 

parâmetros através da janela de propriedades. Nela, pode-se ressaltar no grupo mechanical o 

tipo de sistema, diâmetro nominal, rugosidade, material, tipo (série normal, reforçada, etc), 

trecho e, por fim, a área. Todas essas informações, como já comentado, são geradas e 

atualizadas em tempo real. 
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Figura 1 - Janela de propriedades. 

 

Fonte: Retirado pelo autor do programa Revit. 

Ademais, ao configurar o programa baseado no parâmetro de tipo de sistema, por 

exemplo, verifica-se visualmente qual sistema cada tubulação representa auxiliando na 

detecção visual de cruzamentos indevidos de sistemas, evitando o equivocado 

dimensionamento que poderia ocorrer caso o modelador conectasse uma tubulação de água fria 

(que deveria ser de ventilação), representada em azul na figura a seguir, em uma tubulação de 

esgoto, representada em verde. 

Figura 2 - Conexão equivocada de tubulação de água fria na de esgoto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor através do programa Revit.  

Acentua-se que há quatro tipos básicos de parâmetros no Revit: parâmetros do 

sistema, famílias, projeto e compartilhado. Os primeiros são codificados dentro do programa e, 

apesar de seus valores serem editáveis, os parâmetros em si não podem ser removidos ou 

modificados.   



26 

 

Parâmetros de família são utilizados para construir e definir estruturas gráficas e 

dados de engenharia a componentes de famílias, esses são customizáveis de acordo com a 

necessidade para elevar as capacidades dos componentes de objetos, extrair e analisar dados.  

Enquanto que, os compartilhados são úteis para manter a consistência das famílias 

e coordenar informações dentro dos projetos. Esse é o tipo que traz mais funcionalidade ao 

programa, pois podem ser usados em componentes de família, tabelas, identificadores de 

anotação e anotações em si para informar o mesmo valor do dado em qualquer formato em que 

o usuário configure.  

Por fim, parâmetros de projeto existem somente no ambiente de projeto, podendo 

aparecer em tabelas, mas não em identificadores de anotação. Sendo sua maior vantagem a 

possibilidade de aplicar a todas as famílias de uma categoria em particular ou várias categorias 

em um projeto ao invés de ter que aplicar o mesmo parâmetro a cada família (BOKMILLER, 

2014). 

No Revit MEP há diferentes grupos de elementos que trabalham no arquivo de 

projeto, são eles: equipamentos, tubos, dutos e conexões. Equipamentos e conexões são 

instâncias de famílias, enquanto que tubos e dutos são definidos internamente no programa. 

Todos esses elementos são conectados a outros através de conectores. Estes, no entanto, são 

criados e modificados dentro das instâncias de família, no editor de famílias.  

Há cinco tipos de conectores que podem ser criados no editor de famílias, conforme 

observa-se abaixo. Uma única família, como por exemplo um aquecedor de passagem, podem 

ter múltiplos tipos de conectores, elétricos para alimentação, tubos para água fria, quente e gás 

(TAMMIK, 2009). 

Figura 3 - Tipos de conectores. 

 

Fonte: Retirado pelo autor do programa Revit. 

Outro artifício que ajuda a entender a diferença dos programas BIM e os 

tradicionais CAD, são os sistemas de tubulação do Revit MEP. Eles representam a transferência 

de informação entre os elementos conectados pelos conectores. São a conexão lógica entre as 
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famílias. Definem uma série de parâmetros aos elementos e permitem que a engenharia esteja 

presente dentro do modelo. Sendo, portanto, um nível superior de modelagem que traz 

informações ao desenho em três dimensões, circunstância bem característica do BIM 

(BOKMILLER, 2014). 

Conforme imagem a seguir, os sistemas de tubulação apresentam propriedades não 

só de engenharia, como tipo de cálculo para dimensionamento, por exemplo, temperatura, 

viscosidade e densidade do fluido, mas também dados de identidade, como imagem anexadas, 

abreviação para identificadores de anotação, comentários, links de websites e, inclusive, 

descrição do sistema. Além disso, pode-se também definir diferentes configurações para os 

sistemas de representação em duas dimensões, como, a subida de uma tubulação ser 

representada pelo símbolo Yin Yang.  

Figura 4 – Janela de propriedades do sistema Domestic Cold Water (Água Fria Doméstica) 

 

Fonte: Retirado pelo autor do programa Revit. 

Uma ferramenta muito importante e habilitada pelos sistemas de tubulação é o 

Inspetor de Sistemas, conforme visualiza-se na Figura 5. Através dele, o programa identifica a 

direção do fluxo, assim como seu caminho crítico em vermelho (este deve ser sempre avaliado 

pelo usuário, pois o programa tem dificuldades de identificar quando há múltiplos ramais e 

conexões do tipo “tê”, podendo ocasionar equívocos). Frisa-se, ainda, que também é informado 

o valor da vazão por trecho e pesos relativos para o caso do dimensionamento de água fria. 
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Figura 5 - Função Pipe Inspector (Inspetor de Tubulações). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor através do programa Revit. 

O Revit também permite ao usuário o dimensionamento das tubulações baseado em 

normas internacionais como ASHREA handbook of fundamentals e Chartered Institution of 

Building Services Engineers (CIBSE). Nas configurações mecânicas, o programa oferece três 

métodos de cálculos baseados nas seguintes equações: Colebrook, Colebrook Simplificado e 

Haaland para o cálculo da perda de carga. 

Quanto à transformação de Fixture Units (equivalente a pesos relativos e unidades 

Hunter de contribuição definido pelas normas brasileiras) em vazão volumétrica, o Revit utiliza 

as tabelas fornecidas pelo 2012 International Plumbing Code (IPC). 

Em um modelo do programa, com um número elevado de elementos, a solicitação 

para dimensionar todos de uma vez só demandaria muito tempo de processamento. Em virtude 

disso, o dimensionamento do Revit é realizado por partes ou trechos selecionados pelo usuário. 

Ou seja, além de selecionar o método de cálculo, o programa permite escolher o método de 

dimensionamento baseado em velocidade e/ou atrito. O projetista informa ao programa qual o 

valor de restrição para esses dados e o programa encontra o diâmetro adequado.  

Outro recurso disponibilizado é o de reduzir a quantidade de diâmetros usados no 

projeto. Ou seja, durante a fase executiva com todos os elementos especificados, o projetista 

pode solicitar ao Revit que diminua a variação de diâmetros para homogeneizar e facilitar a 
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execução do serviço. 

 Dificuldades do BIM na engenharia de sistemas prediais 

No primeiro subcapítulo da Revisão Bibliográfica desse trabalho foi apresentado o 

surgimento do BIM com o intuito de preencher alguns gargalos citados por especialistas na área 

de projetos. Em seguida, apresentou-se um crescimento na utilização da tecnologia e uma 

otimista previsão de sua completa adoção no Reino Unido em poucos anos. Apresentou-se 

também os principais benefícios apontados por profissionais da indústria da construção civil 

em diversos países (inclusive Brasil) na adoção do BIM. 

Apesar do exposto, a realidade brasileira sobre o uso dessa plataforma é, de forma 

geral, recente e pouco desenvolvida. Há barreiras em sua implantação e com o intuito de ouvir 

diretamente opiniões de projetistas em SPHS sobre a viabilidade da adoção do BIM em seus 

escritórios, foram entrevistados seis projetistas em Fortaleza-CE de edifícios multifamiliares. 

Somente um respondeu que utiliza ferramentas BIM, mas apenas para 

enriquecimento de detalhes pontuais. Afirmou ainda que caso o cliente opte por um projeto 

nessa tecnologia, o mesmo deverá arcar com custos maiores para a prestação do serviço e que 

até o momento da entrevista, não havia feito nenhum serviço do tipo.  

Quanto aos outros cinco entrevistados, todos já conheciam o BIM mas 

apresentaram dificuldades na sua adoção por já conhecerem a plataforma CAD 2D e nunca 

conseguiram grandes avanços nas novas ferramentas. Quando indagados dos motivos da não 

transição para a nova tecnologia, responderam que tanto o Revit como o Archicad não oferecem 

recursos de dimensionamentos e cálculo que obedeça às normas brasileiras como a plataforma 

CAD disponibiliza, o que inviabilizaria o BIM para sistemas prediais atualmente. 

Como se pode observar anteriormente, o Revit realiza cálculos de dimensionamento 

e inclusive sua documentação através de relatórios. Entretanto, no Brasil, segue-se outras 

normativas, que apesar de metodologia parecidas com a internacional, possuem valores de 

tabelas e direcionamentos diferentes. Por esse fato, a maioria dos projetistas acabam caindo no 

desuso nesse recurso de cálculo nativo do programa, provocando a necessidade de utilizar 

planilhas ou outros programas em paralelo reduzindo o nível BIM dentro do processo de 

projetos. Por consequência, há limitação na eficiência e velocidade do processo, conforme 

resultados mostrados por Construction (2014), em que quanto maior o nível de BIM dentro do 

processo, maior as percepções de retorno do investimento. 
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É nesse aspecto que a Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais - 

Minas Gerais (ABRSIP-MG, 2015), em sua postagem sobre o ganho de espaço do BIM em 

sistemas prediais, cita que apesar dos benefícios trazidos por essa tecnologia à indústria AEC e 

a já existência de demandas no mercado para seu uso, ainda há dificuldades na adequação dos 

programas às normas brasileiras: 

A carência de softwares nacionais para a criação e manipulação dos modelos, com 
linguagens compatíveis e bibliotecas compatibilizadas que atendam aos padrões e 
normas brasileiros, demonstra ser a maior lacuna entre a expectativa e a realidade 
do BIM no mercado nacional.  

Ainda no mesmo texto, engenheiro eletricista, sócio de um escritório de projetos, 

responde em entrevista reiterando as dificuldades da adoção do BIM para sistemas prediais: 

No Brasil, o principal desafio na adoção do BIM é que não existe uma forma 
eficiente de se calcular utilizando o nosso padrão, o que nos obriga a criar diversos 
artifícios e adaptações, principalmente para cálculo em MEP. 

Em testes realizados pela ABRASIP nacional com projetistas e construtores de São 

Paulo, sobre as ferramentas BIM para sistemas prediais, concluiu-se, dentre outras questões, 

que fatalmente a nova tecnologia substituirá o CAD. Entretanto, os programas atuais devem 

evoluir bastante para que sejam produtivos e eficientes para a área de sistemas prediais 

(ABRASIP, 2011):  

Poucos aplicativos têm funcionalidades de dimensionamento que possam ser 
utilizados na prática, e os que os têm precisam ser adaptados às normas e práticas 
nacionais. [...] O tempo de produção para a modelagem ainda é significativamente 
maior que a produção da representação CAD. 

Por outro lado, alguns estudos de casos mostraram como possível solução para as 

dificuldades apontadas a programação computacional aplicada ao Revit. Os resultados foram 

interessantes não somente para o dimensionamento personalizado, mas também na realização 

de tarefas que acelerariam o fluxo de trabalho para sistemas prediais. 
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2.2. Programação Visual: Dynamo 

A API do Revit permite que usuários desenvolvam ferramentas personalizadas e 

plugins para o programa, podendo atingir, dessa forma, fluxos de trabalhos mais rápidos, 

precisos, menos retrabalho e chances de erros. No entanto, por ser desenvolvido por códigos 

em linguagens computacionais tradicionais como, Javascript, Python ou C, esse recurso é 

pouco utilizado entre os engenheiros e arquitetos, que em sua maioria, não possuem amplo 

conhecimento de programação. 

Por essa razão, a programação visual vem ganhando espaço nos últimos anos. Um 

de seus objetivos é ser acessível tanto para não programadores como programadores 

experientes, permitindo aos usuários a habilidade de visualização do comportamento do 

algoritmo e, inclusive, adicionar linguagem programação textual nas rotinas (DYNAMO 

PRIMER, 2017). 

A partir de pequenos blocos pré-programados conectados por “fios” com 

funcionalidades independentes, as interfaces de programação visual permitem engenheiros e 

arquitetos criarem programas computacionais através de manipulações de elementos gráficos 

ao invés de textuais (ASL, BERGIN, MENTER, YAN, 2014 apud Boeykens, S and 

Neuckermans, H 2009). 

 Nas Figura 6 e Figura 7 fica evidente a diferença visual entre os dois tipos de 

linguagem, a primeira mostra um script através de linhas e códigos, enquanto que na segunda, 

apresenta uma interface bem mais convidativa, intuitiva e acessível para não programadores.  
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 Figura 6 - Exemplo de programação textual, utilizando a API do Revit 

 

Fonte: http://thebuildingcoder.typepad.com/blog/2016/04/the-pyrevit-ironpython-script-library.html 

Figura 7 - Exemplo de programação visual, utilizando Dynamo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor através do programa Dynamo. 
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Portanto, comparando mais uma vez os dois tipos de programação, a curva de 

aprendizagem para um novo usuário de programação visual é mais curta, alcançando em pouco 

tempo resultados interessantes e motivadores. 

Para ferramentas CAD, há alguns programas baseados na programação visual, os 

mais conhecidos são Bentley Generative e Componentsand Grasshopper para McNeel 

Rhinoceros. Apesar de haver estudos e plugins que permitem a conexão desses programas às 

plataformas BIM, ainda fica a margem para a perda de informações nessa transferência de 

tecnologias (eCAADe 2016 Complexity & Simplicity Volume 1, 2016), não havendo, portanto, 

uma interoperabilidade direta entre as plataformas de programação visual citados e os de 

tecnologia BIM (KENSEK, 2014).  

No entanto, Dynamo é um programa desenvolvido para o BIM pela Autodesk, que 

iniciou em 2011 como um add-on para funcionar dentro do Revit. Dessa forma, há uma 

comunicação direta minimizando problemas de perda de informações. Em seu site 

(http://dynamobim.org/explore/) a seguinte definição traduzida literalmente pelo autor define: 

Dynamo is an open-source software platform for computational design and building 

information modeling (BIM). Through a friendly visual interface, construct logic 

routines to smooth and automate workflows, find optimum solutions, and sift through 

design options. 

Dynamo é um programa de plataforma de código-fonte aberto para desenhos 
computacionais e building information modeling (BIM). Através de uma interface 
visual amigável, desenvolver rotinas lógicas para fluxos de trabalho automáticos e 
fluidos, encontrar soluções otimizadas e analisar múltiplas opções de desenho. 

Dynamo lê e escreve para bases de dados externas ou qualquer outro programa da 

própria Autodesk que trabalhe com API. As aplicações para os algoritmos são extensas, de 

processamento de dados a criação de geometria generativa. (DYNAMO PRIMER, 2017).  

Geralmente, associa-se Dynamo a design paramétrico de complexos sólidos e 

formas, todavia, o programa não se limita a isso. É possível processar qualquer tipo de dados e 

há vários exemplos de como tem sido aplicado as tarefas envolvendo instalações de sistemas 

prediais utilizando essa ferramenta para aumento de eficiência e precisão (DUNCAN e 

CAPRARU, 2015). 

Um exemplo, simples e introdutório, é a numeração de itens de quantitativos do 

Revit. À primeira vista, parece ser uma rotina de baixa relevância, porém, ela economiza tempo 

de documentação e evita itens com numeração duplicada ou faltando. Supondo uma tabela de 

quantitativos de um modelo conforme abaixo, na qual as peças são identificadas pela coluna ID 
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com descrição em ordem alfabética. 

Figura 8 – Ex. Dynamo 1: Renumeração de Tabela de quantitativos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor através do programa Revit. 

Toda vez ao posicionar uma conexão no modelo que não havia antes, como por 

exemplo, uma Bucha de Redução Ponta x Bolsa de 54 mm x 28 mm, o valor do parâmetro 

referente à numeração da peça (ID) na tabela de quantitativos estará em branco. Portanto, além 

de inserir um valor para esse parâmetro, será necessário também renumerar todos os itens 

abaixo do elemento inserido manualmente, posto que agora há um item a mais no total. 

Figura 9 – Ex. Dynamo 1: Tabela de Quantitativos anterior acrescida de um novo item. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor através do programa Revit. 

Dessa forma, o novo item adicionado passaria a ter um valor de ID igual a três e os 

subsequentes o valor anterior acrescido de um. Com a rotina, os passos dados pelo usuário para 

chegar a essa nova numeração se resumiria a abrir a rotina e apertar o botão para ela rodar. 

Basicamente o Dynamo identifica quantos elementos existem e cria uma nova lista com 

números em ordem crescente e adiciona ao parâmetro ID de cada elemento. 

Tratando-se agora de outro exemplo, a modelagem de tubulações de esgoto no Revit 

é uma das mais trabalhosas e dispendiosas entre os sistemas prediais de um modelo. O agravante 

para isso é a declividade dos tubos e a limitação do programa em reconhecer algumas conexões 

inclinadas, causando muito retrabalho e tempo perdido. Uma situação recorrente é a adequação 
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do comprimento do prolongador do ralo seco e caixa sifonada. Janela de erros, como o abaixo, 

são comuns de acontecer devido a diferença de cota do tubo proveniente do ralo seco (RS) e da 

entrada da caixa sifonada (CS). 

Figura 10 – Ex. Dynamo 2: Erro ao tentar conectar tubo em caixa sifonada. 

            

Fonte: Elaborado pelo autor através do programa Revit. 

A ligação entre ambas acontecem com inclinação mínima de 2% e diâmetro de 40 

mm. No entanto, essa conexão torna-se difícil, visto que o usuário deve encontrar manualmente, 

ou por tentativas, a distância do prolongador que seja próxima o suficiente do real para que o 

programa reconheça sem erros a conexão.  

Figura 11 - Ex. Dynamo 2: Parâmetro "Distância do Prolongador". 

 

Fonte: Reitrado pelo autor do programa Revit 

Para isso, a empresa Onbim criou uma rotina baseada na distância em que o tubo 

deve percorrer e sua inclinação, o programa aplica o valor da altura do prolongador ao 

parâmetro acima realçado. Dessa forma, a ligação acontece sem erros e de forma rápida. Resta 

ao usuário, realizar os seguintes passos:  
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Figura 12 - Ex. Dynamo 2: Passo-a-passo utilização da rotina 

 

 

Fonte: Onbim. 

1. No Revit, traçar linhas de detalhe em planta baixa simulando o percurso da 

tubulação da caixa sifonada ao ralo seco; 

2. Indicar no Dynamo a inclinação em porcentagem; 

3. Selecionar tanto as linhas como a caixa sifonada e ralo seco; 

4. Rodar a rotina; 

5. Ligar ambas as caixas sifonadas e ralo seco pelo tubo de 40 mm e inclinação de 2%; 

6. Apagar as linhas de detalhe. 

Esses foram apenas dois exemplos para introduzir o potencial do Dynamo em 

manipular parâmetros do Revit e facilitar os processos de modelagem de sistemas prediais. Ao 

decorrer desse trabalho, será apresentado outras rotinas elaboradas pelo autor, voltadas para o 

processo de dimensionamento. Para exemplificar outras aplicações no tema, ressalta-se a 

manipulação de identificadores de anotação, aplicação de cores nas tubulações, criação de 

novos parâmetros, análises de espaços (rooms) para cálculos de ar condicionado e instalações 

elétricas, exportação e importação de dados de planilhas do Microsoft Excel, etc.  

  

3 3 

3 2 

1 
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 Fundamentos do programa 

Nós são àqueles que realizam alguma função e tanto conectam como são conectados 

por outros nós através de wires, ou fios. Essas operações variam de acordo com os tipos de nós, 

que podem ser create, action ou query.  

Abaixo encontra-se um nó de somatório, este precisa de dois outros considerados 

inputs, ou entrada, que sejam declarados como as variáveis x e y. Pelo outro lado, o nó Watch 

permite uma rápida visualização do resultado proveniente do output, ou saída, do somatório. 

Figura 13 - Funcionamento básico de um node. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Logo, o fluxo de informações conectados pelos fios é basicamente da esquerda 

para a direita, o que não impede de mexer os nós e deixar na posição desejada, portanto que os 

fios de entrada estejam conectados aos ports de inputs e os de saída aos de output.  

 O Dynamo organiza os dados em forma de listas, as quais podem ser 

modificadas, criadas e extraídas seus dados. As listas representam uma coleção de elementos e 

seu domínio é um importante passo para rotinas engenhosas e inteligentes, visto que o usuário 

está a quase todo o tempo lidando com elas. Podem ser dividas em n-sub-listas e cada um de 

seus itens possuem um número indicando seu índice. Estes iniciam a partir de zero e são 

importantes, pois endereçam os valores contidos nas listas e as próprias sub-listas (DYNAMO 

PRIMER, 2017): 
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Figura 14 - Exemplo de listas e sublistas 

 
Fonte: Dynamo. 
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3 METODOLOGIA 

Para conclusão da pesquisa em questão, foram necessários a realização das etapas 

descritas no fluxograma abaixo.  

Figura 15 - Fluxograma da metodologia de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tanto ao entrevistar projetistas da área quanto ao observar discussões em fóruns e 

grupos virtuais de Revit, para instalações prediais, foi possível perceber uma necessidade, quase 

que geral, de métodos de cálculos e documentação conforme normas brasileiras que fossem 

realizáveis no programa. A partir disso, obteve-se um problema definido e, por consequência, 

o objetivo de pesquisa.  

Para alcançar o objetivo de adequar o programa às NBR’s, buscou-se várias fontes 

nacionais e internacionais sobre o assunto dentre artigos científicos, teses e fóruns de discussão 

na internet. Para o problema em questão, foi encontrado a programação visual através do 

Dynamo como uma solução de fácil acesso e de grandes resultados em estudos de casos 

internacionais. 



40 

1Alimentador predial compreende-se pela tubulação que liga a fonte de abastecimento a um 

reservatório de água de uso doméstico (ABNT, 1998). 

Foi então desenvolvido um estudo sobre o Dynamo e a norma técnica vigente, NBR 

5626 – Instalação Predial de Água Fria (ABNT, 1998) com o intuito de unir ambos os conhecimentos 

computacionais e técnicos para a criação de rotinas de programação visual. 

Com os estudos, percebeu-se a necessidade de se haver mais de uma rotina para o 

sistema de água fria. Optou-se por separar o dimensionamento em três etapas distintas com uma 

programação para cada:  

I. Dimensionamento do alimentador predial1 e reservatório; 

II. Dimensionamento das tubulações de acordo com os pesos relativos para máximo 

consumo provável; 

III. Verificação de pressão residual mínima no trecho crítico analisado. 

Em seguida, desenvolveu-se as rotinas de programação visual realizada em testes 

consecutivos em modelos de instalações hidráulica previamente já desenvolvidas pelo autor através 

da versão educacional do Revit.  

Por fim, realizou-se comparações entre os resultados obtidos pelo Dynamo com 

planilhas de cálculo de um projeto real de instalações de água fria para validar as rotinas 

desenvolvidas. 
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4 ESTUDO APLICADO 

4.1. Preparação do modelo 

Antes de qualquer realização de cálculo no Revit, inclusive pelo método nativo do 

programa, deve-se configurar corretamente os conectores de tubo presentes nas famílias, que como 

dito no capítulo de revisão, representam a conexão lógica entre os elementos presentes em um 

mesmo sistema de tubulação. Salienta-se, ainda, o recurso de somatório de Fixtures Units (FU) (que 

como dito anteriormente, são variáveis correspondentes à pesos relativos pelas normativas 

brasileiras) nativo do Revit é idêntico às NBR’s, ou seja, cada ponto de consumo apresenta um peso 

relativo que é somado à medida que a tubulação se conecta a ele. Dessa forma, deve-se também 

configurar os valores de FU para cada aparelho sanitário. 

Para isso, toma-se como base a bacia sanitária de caixa acoplada apresentada na figura 

a seguir. Ela apresenta dois conectores: o de entrada de água fria e o de saída para o esgotamento 

sanitário. Além de configurar a dimensão do diâmetro de cada conector, estabelece-se também 

parâmetros para o dimensionamento, como perdas de cargas localizadas a partir de um coeficiente 

K, Fator de Fluxo (muito utilizado para conjuntos motor-bombas), Método de Cálculo para o Fluxo, 

Direção do conector, Método de Perda de Carga, sistema a que o conector pertence e, por fim, 

valores de FU. 

Figura 16 - Família de bacia sanitária de caixa acoplada e conector de água fria. 

 

Fonte: Família desenvolvida por Ofcdesk, Celite. 
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A configuração de fluxo deverá ser FU, uma vez que será utilizado o recurso de 

somatório desses valores para verificação da vazão e diâmetros para as tubulações. A direção do 

fluxo deverá ser “in” para que o programa identifique a direção de fluxo, no contrário, não será 

calculado esses valores. Desse modo, estabelece-se a classificação do sistema como água fria 

doméstica e os valores de FU de acordo com a tabela A.1. da NBR 5626. 

Assim, após a configuração de todos os aparelhos sanitários (lavatórios, chuveiros, 

bebedouros, etc), conforme exemplo anterior, deve-se também alterar os conectores de tubo das 

famílias que abastecerão o sistema, seja conjuntos motor-bomba ou caixas d’águas. Abaixo segue 

configuração para uma caixa d’água.  

 

Figura 17 - Família de caixa d’água e conectores de saída. 

     
Fonte: Adaptado pelo autor de família desenvolvida por Ofcdesk, Tigre. 

Para essas famílias de abastecimento do sistema, a Configuração do Fluxo (realçada de 

vermelho na Figura 16) deverá ser “Calculado” para que o programa identifique a partir das 

configurações dos outros conectores de tubo dos pontos de utilização, que será somado os valores 

de FU até esse elemento, no caso, a caixa d’água. De forma similar, a Direção do Fluxo deverá ser 

“out”, informando que o fluxo sai desse elemento em destino àqueles com direção “in”. 

Uma vez com essas configurações adequadas, o programa automaticamente realiza o 

somatório dos FU’s. Esses valores podem ser verificados ao clicar em um tubo do sistema e observar 

o parâmetro de mesmo nome sob o grupo Mechanical – Flow. O Revit oferece, também, uma análise 

visual desses valores que podem ser vistos em planta baixa conforme figura a seguir. 
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Figura 18 – Vista 3D das instalações de água fria. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 19 – Planta baixa da figura anterior, com legenda de tubo para FU. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como pode ser visto, há um trecho em específico que possui FU igual a zero. Isso ocorre 

por tratar-se da tubulação de suspiro e, dessa forma, certamente o peso relativo nesse trecho deve 

ser nulo, uma vez que não há fluxo de água. Frisa-se, ainda, para entendimento do Revit, a tubulação 

de suspiro deve ser fechada com uma conexão tipo cap. Dessa forma, o programa reconhece que ali 

de fato não há fluxo. Os pontos de utilização existentes no sistema em questão estão listados abaixo, 

e como pode-se perceber, os valores calculados pelo programa estão coerentes.  

Tabela 1 – Aparelhos sanitários e seus pesos relativos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Contudo, deve-se ter atenção em situações nas quais há duplicidade de reservatórios e 

conjuntos motor-bomba. Infelizmente, em situações como essa o Revit calcula como zero o valor 

de FU para as tubulações conectadas a esses equipamentos. Devendo, portanto, para efeito de análise 

de dimensionamento, desconectar o segundo equipamento do sistema e desfazê-lo uma vez 

terminado os cálculos. 

Figura 20 – Peso relativo (FU) inconsistentes para situação onde há duplicidade de caixa d’água 

ou conjunto motor-bomba. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



46 

 

Em sistemas ramificados, nos quais há peças do tipo “tê” ou “cruz”, o programa muitas 

vezes indica equivocadamente o caminho crítico, ou seja, os trechos que possuem a menor pressão 

residual no ponto de consumo. Para a instalação em análise, o aparelho sanitário responsável pelo 

caminho crítico deveria ser o chuveiro, por estar em cota superior aos demais. Todavia, como pode-

se perceber pelas setas indicativas de vermelho, isso não é apontado corretamente pelo Revit. 

Figura 21 – Caminho crítico apontado equivocadamente pelo programa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Criação de Parâmetros 

A comunicação de informações entre o Dynamo e o Revit deu-se via parâmetros 

previamente criados. Os resultados obtidos pela programação visual são repassados para o segundo 

programa para cada parâmetro específico. Para isso, criou-se os seguintes parâmetros, nos quais 

todos foram do tipo “instância”, e não “tipo”, para que o Dynamo conseguisse interpretá-los. Além 

disso, foram classificados como parâmetros de projeto aqueles em que função única seria de 

informação, aplicado à categoria de informações de projeto. Enquanto que, para aqueles que 

poderiam ser usados em identificadores de anotação e tabelas, considerou-se como parâmetros 

compartilhados. 
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Tabela 2 – Parâmetros de Projeto 

Nome Tipo Categoria 

Consumo Diário por pessoa Projeto Informações de Projeto 

Total de unidades Projeto Informações de Projeto 

Ocupantes por unidade Projeto Informações de Projeto 

Número total de ocupantes Projeto Informações de Projeto 

Consumo Diário Total de Ocupantes Projeto Informações de Projeto 

Vazão mínima (l/s): Projeto Informações de Projeto 

Diâmetro mínimo Projeto Informações de Projeto 

Dias de consumo armazenado Projeto Informações de Projeto 

Tempo de enchimento Projeto Informações de Projeto 

Velocidade Projeto Informações de Projeto 

Vazão p tempo de enchimento Projeto Informações de Projeto 

Diâmetro p/ tempo de enchimento Projeto Informações de Projeto 

Diâmetro p/ tempo de enchimento Projeto Informações de Projeto 

Diâmetro adotado Projeto Informações de Projeto 

Capacidade de Reserva Projeto Informações de Projeto 

Caminho Crítico Compartilhado 
Tubos, Conexões de Tubo, 

Válvulas e Aparelhos Sanitários 

Comprimento Real Trecho (m) Projeto Tubos 

DI-HID-CAMINHO 1 Projeto Tubos 

DI-HID-CAMINHO 2 Projeto Tubos 

DI-HID-PONTOS DE CONSUMO Projeto Aparelhos Sanitários 

Diferença de Cota Z (m) Projeto Tubos 

Diâmetro Nominal Mín Projeto Tubos 

Perda de Carga Localizada no trecho Projeto Tubos 

Perda de Carga na peça Compartilhado 
Conexões de Tubo, Válvulas e 

Aparelhos Sanitários 

Pressão Adicional Compartilhado 
Aparelhos Sanitários e 

Equipamentos Mecânicos 

Pressão Disponível Projeto Tubos 

Pressão Disponível Residual Projeto Tubos 

Reservatórios (Litros) Projeto Informações de Projeto 

Status Projeto Tubos 

Trecho Compartilhado Tubos 

Trecho Conexões Compartilhado 
Conexões de Tubo, Válvulas e 

Aparelhos Sanitários 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2. Desenvolvimento das rotinas de programação visual 

O fluxo de trabalho abaixo ilustra, de maneira simplificada, todo o processo de 

dimensionamento desenvolvido pelas três rotinas apresentadas nesse capítulo. Na imagem, as 

formas de borda amarela representam as tarefas que o usuário terá que realizar manualmente. 

Enquanto que as restantes são executadas automaticamente pelas rotinas. 

Figura 22 – Fluxo de Trabalho das rotinas de dimensionamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para início do processo, o usuário deve modelar no Revit os sistemas com os aparelhos 

sanitários configurados corretamente, conforme capítulo anterior. Feito isso, o fluxo passa a ser 

executado no programa Dynamo com a extração e inserção dos dados. O primeiro, busca 

informações do modelo como, Fixture Units (peso relativo), diâmetro interno, nome dos sistemas, 

perdas de cargas das peças, comprimento dos tubos e outras mais. Quanto à inserção de dados, essa 

deve ser realizada pelo usuário a fim de trazer à programação dados como, tipo de edificação, 

velocidade de escoamento, número de ocupantes e unidades habitacionais, tempo de enchimento do 

reservatório, entre outras. 

Uma vez a rotina com os bancos de dados preenchidos, é realizado então o 

processamento dos mesmos a fim de obter os resultados de dimensionamento. Posteriomente, ocorre 

uma divisão de tarefas, que dependerá do tipo de rotina a ser processada. As rotinas I e II que 

dimensionam o alimentador predial e as tubulações de acordo com os pesos relativos, 

respectivamente, foram consideradas como não informativas, ou seja, elas realizam a alteração das 

tubulações automaticamente no modelo do Revit e finalizam o processo. 
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Já a rotina III, responsável pela verificação de pressão residual mínima, possui caráter 

informativo por apenas desenvolver o resultado é representá-lo em tabelas sem alterar 

automaticamente o modelo. Dentre outros, isso deve-se ao fato de caso o modelo em análise não 

esteja com dimensões coerentes, há mais de uma solução para o caso. Por exemplo, alterar layout 

da instalação, diâmetros dos tubos, elevar caixa d’água ou inserir conjunto motor-bomba no sistema. 

Dessa forma, optou-se por apenas informar ao usuário o status da instalação perante ao 

dimensionamento. Caso esteja “ok”, fim do processo, caso “não ok”, o usuário deve realizar uma 

das alterações citadas no modelo através do Revit e acionar novamente a rotina até que os resultados 

sejam satisfatórios. 

 Dimensionamento do Alimentador Predial e Reservatórios 

Para fins didáticos, dividiu-se a rotina em quatro sessões, conforme figura a seguir. O 

dimensionamento do Alimentador Predial rodeia de vários dados que devem ser inseridos pelo 

usuário e processados pela rotina. A parte “A” compreende-se pela inserção da Tabela de Consumo 

Predial Diário de Botelho e Ribeiro (2010) no Dynamo e seleção do tipo de edificação pelo usuário. 

Na etapa de letra “B”, realiza-se os cálculos necessários conforme literatura. Na seção “C” ocorre a 

comunicação para o Revit das informações geradas durante o processo da rotina, com o intuito de 

documentação da memória de cálculo. Por fim, a letra “D” é responsável pela alteração automática 

no Revit do diâmetro da tubulação segundo os resultados encontrados. 

Figura 23 – Visão geral da rotina de dimensionamento do Alimentador Predial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 24 mostra como os dados de consumo predial diário, para cada tipo de 

edificação, foram organizados. Primeiro, através de um Code Block, inseriu-se as informações 

necessárias separadas por chaves ({}) e ponto e vírgula (;). Em seguida, conectou-se todas as 

A B 

C 

D 
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informações pelo List.Create que podem ser vistas no último nó da figura, Watch. 

Para cada três índices tem-se as informações para um tipo de edificação. Por exemplo, 

uma edificação tipo “creche” está localizada no índice 2 pelos sub índices 0, 1 e 2 (Nome, valor e 

unidade, respectivamente). 

A partir dessa lista, será retirado o valor do consumo diário correspondente ao tipo de 

edificação que o usuário inserir. A rotina realizará uma busca na lista e retornará como resultado o 

valor correspondente. 

Figura 24 – Inserção da Tabela de Consumo Predial Diário 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os nós presentes no quadrado amarelo da Figura 25 são de inserção dos dados, como 

dias de armazenamento, tempo de enchimento do reservatório e velocidade. A vazão é calculada 

graças ao consumo total diário, que foi previamente calculado segundo o tipo de edificação e número 

de ocupantes, e os dados recém inseridos de tempo de enchimento e dias de armazenamento. Por 

fim, o último nó da mesma figura mostra a expressão utilizada para calcular o diâmetro mínimo do 

Alimentador Predial. 
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Figura 25 – Nós para cálculo do diâmetro Alimentador Predial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Percebe-se que para cada diâmetro de tubo há uma velocidade máxima indicada pela 

literatura. Para tanto, observa-se na Figura 26Figura 27, o nó em forma de Code Block, os valores 

da tabela à esquerda convertidos para a programação visual, à direita.  

Figura 26 – Velocidades máximas para cada diâmetro 

           

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir dessa lista criada, encontra-se a velocidade máxima de acordo com o diâmetro 

nominal calculado e compara-se com a velocidade inserida pelo usuário. Caso não se extrapole a 

velocidade máxima, o nó If traz como resultado a frase “Verificação ok” ou caso contrário, “Não 

ok”.  
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Figura 27 – Verificação e seleção do diâmetro comercial acima adotado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No item “D” da Figura 23, os parâmetros utilizados no memorial de cálculos são 

alimentados conforme resultados da rotina. A Figura 28, a seguir, retirada do memorial de cálculo 

feito no Revit, ilustra o produto dos nós apresentados na Figura 29, na qual cada informação do 

memorial representa um parâmetro que é preenchido pelo nó do tipo 

Element.SetParameterByName, o qual define-se os elementos a sofrerem a alteração, o nome do 

parâmetro modificado e, por último, o valor, que pode ser texto ou número dependendo do tipo de 

parâmetro. 
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Figura 28 – Memorial de cálculo alimentado pela rotina 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 29 – Parâmetros sendo alimentados pelos resultados encontrados na rotina 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para a mudança automática do diâmetro dos tubos, primeiramente encontra-se todos os 

tubos do modelo que pertençam à classificação do sistema de Hidronic Supply, referente ao 

alimentador predial. Em seguida, transforma-se o diâmetro encontrado de milímetros para 

polegadas. Mesmo que as unidades do Revit de comprimento estejam configuradas para milímetros, 
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centímetros ou qualquer outra unidade, a transferência de valores do Dynamo para o modelo deve 

sempre respeitar o sistema imperial de unidades. Apesar da Figura 30 mostrar apenas os nós 

utilizados para os tubos, para as conexões e válvulas ocorre de maneira semelhante.  

Figura 30 – Mudança automática do diâmetro dos tubos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 Dimensionamento das tubulações de acordo com os pesos relativos para máximo consumo 

provável 

Da mesma forma feita para o dimensionamento do Alimentador Predial, a programação 

da rotina em questão foi dividida em sessões, conforme Figura 31. No item “A” seleciona-se todos 

os tubos do sistema desejado para o cálculo e seus pesos relativos. Na parte seguinte, insere-se na 

rotina o nomograma de pesos, vazões e diâmetros que define, de acordo com o peso relativo no 

trecho, o diâmetro a ser adotado. Por último, na sessão “C” os diâmetros encontrados no nomograma 

são transferidos para o Revit. 

Figura 31 – Visão geral da rotina de pesos relativos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os dois primeiros nós da Figura 32 – Seleção de todos os tubos do sistema e seus pesos 

A B C 
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relativos seleciona todos os tubos do modelo, no entanto, apenas aqueles pertencentes ao sistema 

“Água Fria” deverão ser analisados e seus diâmetros alterados. Caso contrário, os tubos do 

Alimentador Predial ou de outros sistemas, como sanitário e águas pluviais, iriam fazer parte desse 

processo. Desse modo, realiza-se uma filtragem, conforme dado inserido pelo usuário, daqueles 

elementos pertencentes ao sistema desejado para que. posteriormente, possam ser extraídos os 

valores de pesos relativos ou Fixture Units 

Figura 32 – Seleção de todos os tubos do sistema e seus pesos relativos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O primeiro nó da Figura 33 apresenta os valores limites para mudança de diâmetro do 

tubo, conforme nomograma de pesos, vazões e diâmetros que pode ser encontrado em diversas 

literaturas como em Botelho e Ribeiro (2010) presente no Anexo A. Logo em seguida, é realizado 

uma comparação entre os valores de pesos relativos extraídos na sessão anterior, com os limitantes 

do nomograma, retornando verdadeiro para aqueles pesos menores ou iguais aos de referência. 
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Figura 33 – Seleção do DN conforme peso relativo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em seguida, é selecionado, de acordo com o número de verdadeiros encontrados, o 

diâmetro referente ao peso relativo de cada tubo. Sucessivamente, realiza-se no item “C” da Figura 

31 procedimento similar ao da rotina anterior, o qual é transferido para o modelo as informações de 

diâmetros mínimos e adotados encontrados. A Tabela 3, abaixo, retirada do memorial de cálculo 

criado no programa, é o resultado dessa rotina, a qual é possível visualizar os diâmetros mínimos e 

adotados, respectivamente. 

Tabela 3 – Nomograma de pesos retirado do memorial 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.   
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 Verificação de pressão residual mínima no trecho crítico analisado 

Essa rotina desenvolveu-se de maneira semelhante que as demais, contudo, esta tomou 

maior complexidade devido a operação dela variar com o tipo de peça. Dentro dela é desenvolvido 

vários parâmetros que deverão preencher a Tabela 4. Para cada um, como por exemplo o cálculo do 

comprimento tubulação equivalente (perda de carga localizada), separou-se joelhos, tês normais, tês 

com bucha de latão, cruz, registros, etc, para trabalharem cada tipo de peça individualmente. Isso 

ocorreu devido a particularidade de cada conexão, como é o caso da conexão tê. Dependendo da 

direção do fluxo, a perda de carga localizada será classificada como direta ou lateral variando seu 

valor. Portanto, cada caso deve ser analisado para identificar a situação real e aplicar o valor coerente 

de perda de carga automaticamente. 

Figura 34 – Tê de passagem direta 

 
Fonte: Botelho e Ribeiro (2010) 

Figura 35 – Tê de passagem lateral 

 
Fonte: Botelho e Ribeiro (2010)

Isso posto, além de se haver conjuntos de nós para cada tipo de peça individualmente, 

há também um número expressivo de valores a serem calculados e alimentados na Tabela 4. Esta 

tem como objetivo final que a coluna “Pressão Disponível Residual (mca)” esteja com valores 

aceitáveis por norma de 0,5 mca para qualquer ponto da rede predial de distribuição em termos de 

pressão dinâmica, enquanto que um mínimo de 1,0 mca (salvo exceções) para qualquer ponto de 

utilização do sistema (chuveiros, lavatórios, etc), também em condições dinâmicas (ABNT, 1998). 

Tabela 4 – Produto da rotina de verificação de pressão residual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Caso a pressão mínima disponível residual não seja alcançada, a coluna “Status” ficará 

vermelha escrito “NÃO OK!” para o trecho deficitário e o usuário deverá realizar alterações no 

sistema, como elevação de caixa d’água, aumento de diâmetros das tubulações ou alterar o layout 

da instalação. Uma vez realizado uma das mudanças citadas, deve-se rodar a rotina novamente e os 

valores da Tabela 4 serão atualizados. Esse procedimento deverá ser repetido até que o status de 

todos os trechos estejam “OK”.  

Uma vez compreendido o objetivo e produto da rotina, pode-se então adentrar no 

funcionamento da mesma. Na figura da página seguinte encontra-se uma visão geral da 

programação. Evidencia-se que o sentido geral das rotinas de programação visual é da esquerda para 

a direita. 
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Figura 36 – Visão geral da rotina de verificação de pressão residual 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como já comentado anteriormente, o Revit não considera de forma coerente o caminho 

crítico, ou seja, aquele conjunto de tubulações que leva ao ponto de utilização mais desfavorável em 

termos de pressão residual disponível. Por essa razão, optou-se por desconsiderar a informação que 

o programa fornece sobre isso e definir manualmente todos os elementos críticos. No caso da 

instalação abaixo, a tubulação que conduz ao chuveiro é considerada crítica (realçada de vermelho). 

Figura 37 – Definição do caminho crítico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Uma vez definido o caminho crítico em análise, deve-se separar o caminho em trechos 

conforme seus pesos relativos. Dessa forma, a rotina seleciona todos esses elementos e separa por 

valores de pesos relativos (Fixture Units) cada tubo na ordem decrescente, de acordo co as duas 

primeiras colunas da Tabela 4.  

Seguindo a ordem da Tabela 4, os parâmetros de vazão e velocidade são facilmente 

calculados na própria tabela do programa, através de fórmulas indicadas nas Figura 38 eFigura 39. 

As informações de diâmetro nominal e interno são pertinentes ao tubo presente no 

modelo, logo, são parâmetros apenas informativos que podem ser alterados caso a pressão 

disponível residual seja inferior à mínima. 

Já o parâmetro de “Diferença de Cota Z (m)”, que informa se a tubulação está subindo 

ou descendo realizando a diferença de altura entre os trechos, foi calculado na rotina segundo os 

outros parâmetros.  
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Figura 38 – Parâmetro Calculado (Vazão)  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 39 – Parâmetro Calculado (Velocidade) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Primeiramente, havia-se utilizado os parâmetros embutidos no programa Start Offset 

(SO) e End Offset (EO), os quais indicam a cota z de início e final do tubo, respectivamente, além 

de realizado as diferenças entre esses valores para alimentar a Tabela 4. Entretanto, por uma questão 

construtiva, a cota final de um tubo nunca coincidirá com a de início do tubo seguinte em uma 

mudança de direção vertical.  

A Figura 40Erro! Fonte de referência não encontrada. mostra um desvio de 20 

centímetros na vertical entre os dois tubos horizontais, porém, ao analisar com mais detalhe a 

conexão dos tubos e joelhos, observa-se uma diferença de aproximadamente 1,5 cm entre o eixo dos 

tubos horizontais e o início/término do tubo vertical. Na Figura 41, é indicado através da janela de 

propriedades do tubo vertical, as cotas inicial e final de 18,46cm e 1,54cm, respectivamente. Ou 

seja, quando realizado a diferença de cota, não chegaria aos 20 centímetros, e sim 16,92. 

Figura 40 – Desvio de direção da tubulação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 41 – Janela de propriedades tubo vertical 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Desse modo, ao comparar os resultados da rotina com planilhas, por exemplo, havia 

divergências dos resultados. Passou-se então, a deixar de trabalhar com tubos para operar com 

conexões para maior precisão dos dados. O conjunto de nós da Figura 42 exemplifica como obter a 

coordenada “z” dos elementos de forma precisa, na qual os valores obtidos no último nó estão de 

acordo com o desvio da Figura 40. 

Figura 42 – Cota Z das conexões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Seguindo esse raciocínio, realizou-se as diferenças de cota “z” das conexões existentes 

em cada trecho. O resultado pode ser visto na figura a seguir, na qual os índices representam, de 

cima para baixo, os trechos “A-B”, “B-C” e “C-D”. 

Figura 43 – Diferença de cota “z” divido por trecho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A coluna “Pressão adicional” da Tabela 4 indica se há uso de conjuntos motor-bomba 

para aumentar a pressão disponível no sistema. Caso houvesse, estaria preenchida com a pressão 

fornecida pela bomba. A coluna seguinte, “Pressão disponível (mca)” faz o somatório da pressão 

disponível residual do trecho anterior e a diferença de cota “z”. Quanto ao comprimento real da 

tubulação, essa informação é retirada do parâmetro Length presente em cada tubo. 
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Como dito anteriormente, para o cálculo da perda de carga localizada, trabalhou-se cada 

peça individualmente. Veja-se a Figura 44 a seguir, na janela de propriedades das famílias de 

conexões e válvulas há os parâmetros de perda de carga localizada. Então separou-se as conexões e 

válvulas por trecho e realizou-se o somatório das perdas. 

Figura 44 – Parâmetros de perda de carga 

 

Fonte: Família desenvolvida por Ofcdesk, Tigre. 

No primeiro nó da esquerda para a direita, Watch, encontra-se todas as perdas de cargas 

localizadas em cada trecho representados mais uma vez pelos índices 0, 1 e 2. Dentre elas são perdas 

provenientes de joelhos, tês, registros e saídas de reservatório. No conjunto de nós seguintes, é 

realizado o somatório dos valores para serem aplicados ao parâmetro “Comprimento Tubulação 

Equivalente” no nó Element.SetParameterByName. Este nó necessita de três insumos, os elementos 

a sofrerem a alteração, o nome do parâmetro a ser alterado e, por fim, os valores a serem 

alimentados. Dessa forma, o outro nó Watch traz os tubos já também divididos por trecho para 

receberem os novos valores do parâmetro em questão. 

Figura 45 – Perda de carga localizada de cada trecho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A perda de carga unitária é dada pela equação 2 de Fair-Whipple-Hsiao retirada do livro 

Hidráulica Básica de Porto (2006). Para o desenvolvimento desta, deve-se calcular a vazão através 

da equação 1 retirada da NBR 5626 (1998), a qual utiliza o somatório dos pesos relativos das peças. 

Outra variável necessária ao cálculo da perda de carga unitária J é o diâmetro interno dos tubos. 

� � 0,3√�, onde: Q (Vazão - L/min) e P (soma dos pesos relativos de todas as peças 

alimentadas pela tubulação considerada) 

(1) 

� � 0,0008695	
��,��

��,��
 , onde: Q (Vazão - m3/s), D (Diâmetro - m) e J (Perda de carga 

unitária - m/m) 
(2) 

Para isso, utilizou-se do nó tipo Code block visto na Figura 46. Primeiro, calculou-se a 

vazão estimada segundo a equação 1 com os pesos relativos retirados do parâmetro Fixture Units 

através da primeira linha de programação do nó. Em seguida, transformou-se os valores do 

parâmetro Inside Diameter (diâmetro interno) de milímietros para metro, conforme a segunda linha 

de programação. Ao final, transcreveu-se a equação 2 na última linha de desenvolvimento do nó 

utilizando as variáveis declaradas anteriormente vazão estimada e diâmetro interno. 

Os resultados do cálculo podem ser visualizados abaixo do nó, os quais, mais uma vez, 

são seprados por trehco pelos índices 0, 1 e 2, de acordo com a indicação de vermelho. 

Figura 46 – Cálculo da perda de carga unitária Fair-Whipple-Hsiao 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para a conclusão da rotina, é multiplicado o comprimento total equivalente dos tubos 

pela perda de carga unitária J e encontrada a perda de carga total da tubulação em metros de coluna 

d’água e esse valor subtrai a pressão disponível para encontrar, finalmente, a pressão disponível 

residual encontrada na última coluna da Tabela 4. 

Trecho A-B 

Trecho B-C 

Trecho C-D 
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5 APLICAÇÃO PRÁTICA 

Para validação das rotinas desenvolvidas na etapa anterior, buscou-se aplicá-las em um 

projeto real de instalações de água fria de um empreendimento residencial multifamiliar e comparar-

se os resultados obtidos com uma planilha de formulação consagrada. No Revit, preparou-se 

pranchas em formato A4 com os parâmetros de cálculo organizados de forma que ao serem 

alimentados pelas rotinas do Dynamo, o memorial de cálculo iria tomando forma. 

Figura 47 – Imagem retirada do Revit da folha A4 de memorial descritivo e de cálculo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O edifício caracteriza-se por 14 pavimentos tipos de três apartamentos em cada um, com 

exceção aos dois últimos andares que formam três unidades habitacionais duplex. As pranchas com 

os desenhos de planta baixa e corte podem ser vistos nos anexos B, C e D.  

5.1. Dimensionamento do Alimentador Predial e Reservatório 

Para o cálculo do Alimentador Predial e do volume dos reservatórios inferiores e 

superiores, utilizou-se a rotina desenvolvida no item 4.2.1. Enquanto que a Figura 48 foi retirado do 

programa Revit, com os parâmetros alimentados pelo Dynamo, as Tabela 5 eTabela 6 foram trazidas 

da planilha do Excel. Nesse contexto, percebe-se que os valores estão coerentes entre o gerado pelas 

rotinas e a planilha. 
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Figura 48 – Memorial de cálculo do Alimentador Predial e Reservatório gerado no Revit 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 5 – Consumo calculado pela planilha 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 6 – Alimentador Predial calculado pela planilha 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.2. Dimensionamento das tubulações de acordo com os pesos relativos para máximo consumo 
provável 

De acordo com o peso relativo de cada tubo, estimou-se a vazão e o diâmetro mínimo 

conforme nomograma encontrado no Anexo A. Os valores encontrados pela rotina são os que 

seguem na Tabela 7. É importante ressaltar, que a última coluna da tabela também é gerada 

automaticamente, uma vez que a mesma traz o valor do parâmetro diâmetro presente no modelo. 

Desta forma, minimiza-se erros humanos de preencher a terceira coluna. 

Tabela 7 – Nomograma de pesos, vazões e diâmetros retirados do Revit 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Continuação da Tabela 7: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.3. Verificação de pressão residual mínima no trecho crítico analisado 

A fim de se obter o ponto crítico da instalação, ou seja, o aparelho sanitário menos 

favorável às condições de pressão e vazão do sistema, os objetos de estudo aqui foram os dois 

últimos pavimentos, uma vez que se encontram mais próximos do reservatório superior. Os pontos 

de utilização estão dispostos, de acordo com sua localização, dimensão, quantidade e pesos 

relativos, conforme abaixo: 

Tabela 8 – Pontos de Utilização 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A tabela anterior, também retirada do Revit, traz informações que foram antes inseridas 

dentro de cada família, como dimensão de entrada e peso relativo de cada peça. Assim sendo, mitiga-

se mais uma vez o erro, uma vez que o somatório dos pesos relativos é feito de forma automática.  

Já que não há aparelhos que necessitem pressões elevadas, como válvulas de descargas, 

o ponto considerado como crítico de pressão mínima foi aquele geometricamente desfavorável, o 

chuveiro que se encontra no 14º pavimento. Segundo Botelho e Ribeiro (2010), a pressão mínima 

dinâmica para chuveiros de diâmetro nominal igual a 20 mm é de 2 metros de coluna d’água (mca). 

O modelo de planilha apresentado pela NBR 5626 para verificação da pressão 

disponível residual é apresentado a seguir pela Tabela 9 retirada mais uma vez do Revit. Enquanto 

que a Tabela 10 mostra o mesmo resultado encontrado pela planilha do Excel. O projeto real dessa 

instalação necessitou o uso de pressurização para os pavimentos mais superiores do edifício. Como 

pode-se perceber, mesmo com diâmetros consideráveis, o último trecho não atingiu a pressão 

mínima de 2 mca (chuveiro DN 20 mm). 

Tabela 9 – Tabela de Pressão Disponível Residual por trecho retirada do Revit 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 10 - Tabela de Pressão Disponível Residual por trecho retirada da planilha 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observa-se, novamente, para a alimentação da Tabela 9, retirada do Revit, necessitou-

se apenas da definição do usuário de qual seria o caminho crítico para que o Dynamo pudesse 

analisar esse percurso. Mostrando, portanto, que os valores inseridos foram calculados de forma 

automática pela programação visual. A Tabela 11 mostra a perda de carga localizada considerada 

pela rotina para cada trecho. 
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Tabela 11 – Perda de Carga Localizada por Trecho (Revit) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O principal resultado encontrado foi que o objetivo geral desta pesquisa foi alcançado, 

posto que a rotina desenvolve o dimensionamento completo e coerente conforme à NBR 5626, como 

também uma vez as rotinas prontas, a documentação do memorial de cálculo tornou-se rápida, com 

resultados mais precisos e menos suscetíveis a erros, quando comparados com uma planilha de 

Excel, em razão das ações manuais dependentes do usuário foram reduzidas consideravelmente e 

passaram a ser alimentadas diretamente com os dados de engenharia já existentes no modelo do 

Revit. 

Durante a utilização das rotinas, percebeu-se que o uso da ferramenta Dynamo Player, 

disponibilizada pela Autodesk, representou significativos ganhos de tempo e traz ao usuário uma 

interface amigável e personalizável. A ferramenta apresenta duas janelas, a primeira da esquerda 

para a direita apresentada abaixo, mostra todas as rotinas desenvolvidas e a segunda é a janela em 

que o usuário insere os dados paramétricos para que a rotina funcione. Por exemplo, há vários dados 

a ser inseridos para a utilização da programação visual do alimentador predial, como ocupantes por 

unidade, quantidade de unidades, velocidade de escoamento tempo de enchimento, etc. 

Figura 49 – Utilização exemplo do Dynamo Player 

               

Fonte: Dynamo Player. 

Em relação à velocidade, as rotinas rodaram em menos de um minuto. Esse tempo vai 

depender da complexidade da rotina e configurações do computador utilizado. Para o modelo 

aplicado no item 5, segue-se os tempo registrados: 
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Tabela 12 – Tempo e nº de elementos processados nas rotinas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Outro ponto importante levantado, é a assertividade que o processo proporciona. Uma 

vez que é eliminado algumas tarefas humanas no processo, mitigando possíveis erros de extração 

de dados do projeto, como comprimento de tubos, conexões, definição dos trechos, peso relativo, 

etc.  

Todavia, percebeu-se a necessidade de meios que informem ao usuário se as tubulações 

estão conectadas corretamente e o cálculo do Fixture Units, realizado pelo Revit, está coerente. Para 

isso, ferramentas de análises nativas do programa, como Check Pipe System e Show Disconnects, 

mostraram-se fundamentais no processo de modelagem, uma vez que são apontadas incoerências 

no sistema e desconexões entre as peças e a tubulação.  

Além disso, uma configuração da vista para aplicar um filtro de cor chamativa para 

aqueles tubos que apresentarem FU iguais a zero, também se mostrou eficaz e necessária durante a 

criação do modelo. A Figura 50 ilustra o que ocorre caso uma desconexão esteja presente em uma 

tubulação. O programa automaticamente indica através de sinais quais pontos estão desconectados 

e o filtro de vista para FU nulo passa a cumprir seu papel e indica em cor chamativa que aquela 

tubulação apresenta equivocadamente peso relativo zero. 

Figura 50 – Ocorrência de desconexões no sistema e FU nulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quanto às rotinas de programação visual, uma grande vantagem proporcionada é a 

personalização do processo e de como acontece a apresentação dos resultados. Ademais, percebeu-

se que em poucos nós de programação, consegue-se um número considerável de informações e em 

pouco tempo. No entanto, apesar de tratar-se de uma programação mais avançada e, dessa forma, 

menos rápida a sua aplicação, ressalta-se que o uso de programação escrita em Python ou uso de 

custom nodes propicia uma rotina ainda mais enxuta e de aplicações maiores. 

Como já dito anteriormente, o memorial foi desenvolvido dentro do Revit através de 

tabelas e parâmetros previamente posicionados, cujos dados foram alimentados pelas rotinas 

apresentadas, em famílias de folhas tamanho A4. Por isso, ao rodar a programação, o memorial é 

automaticamente preenchido restando apenas ajustes de posição das tabelas e das informações 

descritivas pertinentes a cada tipo de instalação dos empreendimentos. 

No entanto, ao aplicar todo o processo das rotinas no modelo citado no capítulo anterior, 

percebeu-se a necessidade de mudança no fluxo de trabalho utilizado. De início, havia-se modelado 

primeiro toda a instalação, em um diâmetro que não correspondia necessariamente ao 

dimensionamento final, para depois funcionar as rotinas que mudaria novamente toda a tubulação. 

Dessa forma, ocorria um retrabalho que poderia ser eliminado com o uso de placeholder. Essa 

ferramenta nativa do Revit permite a modelagem simplificada através de linhas de duas dimensões 

que representam somente os tubos dentro de um sistema, graficamente semelhante ao AutoCAD.  

Apesar dessa ferramenta apresentar todas as informações pertinentes ao um tubo 

tradicional, como diâmetro nominal, não há conexões físicas ligando os mesmos. Ao ativar a função 

Convert placeholder, o programa automaticamente altera a tubulação, que antes estava representada 

por linhas e somente tubos, para a tubulação propriamente dita, com conexões e volumetria em três 

dimensões. 
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7 CONCLUSÕES 

O BIM vem cada vez mais tomando espaço no mercado, como também a sua adoção de 

forma geral é quase certa e um caminho sem volta. Isso não ocorre à toa, uma vez que essa tecnologia 

traz à indústria da construção civil maior qualidade e eficiência para todo o ciclo de um 

empreendimento. No entanto, como toda inovação, ocorre o surgimento de barreiras a serem 

quebradas para a sua completa adoção no mercado. Uma delas, quando se tratando de projetos de 

sistemas prediais, é a falta de dimensionamento nativo do programa segundo às normas brasileiras, 

como a NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria (ABNT, 1998). 

Dessa forma, esta pesquisa traz à luz novas possibilidades para o dimensionamento de 

instalações de água fria através da plataforma BIM auxiliado pelo Dynamo como alternativa à 

tradicional ferramenta CAD. Uma vez que é mostrada a viabilidade da realização de cálculos 

conforme normativas brasileiras dentro do programa BIM de maneira automatizada, customizada e 

o mais importante, assertiva. O processo de dimensionamento passa-se a se basear em uma 

instalação mais próxima à realidade, com todas as conexões que de fato existem e comprimentos 

reais dos tubos. Além disso, esse processo admite alterações facilmente, ou seja, caso ocorra 

mudança de layout ou algo parecido, a rotina calculará da mesma forma e trará novos resultados. 

Para isso, foi utilizado linguagem de programação visual através do Dynamo, no qual 

foram desenvolvidas três rotinas apresentadas nos capítulos anteriores. Portanto, essa pesquisa 

também apresenta contribuição para a disseminação da programação visual, que no país atualmente 

é pouco estudada, principalmente para a área de sistemas prediais. Aliás, o uso dessa ferramenta 

mostrou que a mesma pode ser utilizada em diversas aplicações, como dimensionamento de outros 

subsistemas prediais ou qualquer outra limitação que o Revit nativo apresente e tornar esses 

processos em rotinas automatizadas. 

Portanto, com esse trabalho, espera-se colaborar para a migração de tecnologia em 

projetos de sistemas prediais. Trazendo à plataforma BIM, maior eficiência, tecnologia e 

competitividade frente à tradicional CAD. Outrossim, esse estudo deverá servir como base para 

aplicações futuras de outras disciplinas de sistemas prediais e de contribuição para a área tecnológica 

de projetos hidráulicos que ainda não há vasta literatura sobre o assunto, especialmente sobre 

programação visual, no Brasil. 
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7.1. Sugestões para trabalhos futuros 

Segue abaixo algumas sugestões para trabalhos futuros: 

 Desenvolvimento de rotinas de dimensionamento para outros subsistemas, como água 

quente, sanitário, incêndio, piscina, elétrico, etc; 

 Desenvolvimento de rotinas de detalhamento, como a colocação automática 

identificadores de anotação (tags); 

 Desenvolvimento de rotina de clash detection para visualização de interferências e 

geração de furos na estrutura automáticos; 

 Desenvolvimento de rotinas para identificação automática do caminho crítico. 
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ANEXO A – NOMOGRAMA DE PESOS, VAZÕES E DIÂMETROS 

 

Fonte: Botelho e Ribeiro (2010) 
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