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RESUMO  

O projeto e os processos de construção de um edifício exigem adequadas relações interdisciplinares, 

requerendo dos intervenientes uma constante necessidade de comunicação, dirigida à tomada 

sustentada de decisões. Atualmente, os métodos de trabalho assentam, essencialmente, no recurso a 

softwares CAD e a processos de colaboração compartimentados, suscetíveis de introduzir erros no 

projeto, com impacto ao nível económico, social e ambiental. Esta metodologia de trabalho tem vindo 

a admitir alterações que possibilitam o desenvolvimento de processos mais colaborativos, em que os 

participantes mantêm um elevado nível de comunicação, assente numa visualização espacial do 

projeto e em informação precisa e atualizada. Esta nova metodologia denomina-se Building 

Information Modeling (BIM). 

O presente estudo identifica as principais potencialidades da implementação da metodologia BIM no 

desenvolvimento de um projeto, focando essencialmente a modelação paramétrica, e a obtenção de 

informação precisa e atualizada, relacionada com os pavimentos, ao longo do projeto, construção e 

gestão pós-ocupação. O trabalho realizado envolve a criação de um modelo BIM e de uma biblioteca 

de objetos paramétricos representativos de soluções construtivas de pavimentos interiores, 

considerados os mais significativos no mercado nacional. 

A informação concentrada no modelo, em conjunto com os parâmetros adicionados aos objetos 

pavimentos são utilizados no desenvolvimento de tarefas apoiadas no modelo BIM. Estas tarefas 

incluem a geração automática de desenhos técnicos, a extração de quantidades, a estimativa de 

custos, o apoio ao planeamento e simulação da construção, a realização de estudos energéticos, de 

sustentabilidade e de impacto ambiental e, ainda, o suporte à gestão e manutenção de instalações. 

 

Palavras-chave: BIM, Pavimentos, Modelação Paramétrica, Extração de Informação, Modelos 

nD/BIM. 
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ABSTRACT 

The building project and its construction usually requires an enormous effort of interdisciplinary 

coordination through constant communication by collaborators of all specialties involved to improve 

the decisions criteria. The current methods resides mainly in CAD software and all the information 

regarding the project is fragmented between all the different stakeholders involved in the design, which 

may lead to inefficient communication, construction errors and cost overruns. This old-fashioned 

methodology has been severely altered, for the past years, to promote procedures that are more 

cooperative, based on an up-to-date visualization of the project and on a precise data, in order foster 

their decisions throughout the project development. This new working process has presented as 

Building Information Modelling (BIM). 

This study describes the main capabilities of adopting the BIM methodology in the development and 

design of a project by focusing essentially on parametric modelling and the updated information 

concerning interior floors throughout designing, construction and management of the building life-

cycle. In this present work, a BIM parametric model was created with the complement of a library 

consisting in parametric objects that represent the most common typologies of interior floors present in 

the portuguese market. 

The information centralized in the model, together with the parameters added to the constructive 

solutions of floors, is then used to automatic generation of technical drawings, to obtain material take-

off and cost estimating, is used in scheduling and visual analysis of the construction simulation, in the 

energetic evaluation of the building and even in the facilities management. 

 

Keywords: BIM, Floors, Parametric Modelling, Information Extraction, nD/BIM models 
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1 Introdução 

A indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) é uma importante base da economia 

nacional, sendo necessário acompanhar a evolução tecnológica mundial de forma a promover o seu 

crescimento de um modo competitivo.   

Nos últimos anos têm surgido ferramentas de apoio à construção com maiores capacidades de 

modelação, visualização e de interação, permitindo a conceção e o desenvolvimento de projetos mais 

colaborativos. A implementação da metodologia Building Information Modeling (BIM), suportada por 

um grande avanço tecnológico, apoia a execução de diverso tipo de tarefas assentes no projeto. A 

metodologia BIM tem como base a geração de um modelo tridimensional, formado por objetos 

paramétricos, capaz de conter toda a informação criada durante a elaboração do projeto e que deve 

ser atualizada ao longo do ciclo-de-vida do edifício. 

Com a existência de diversos softwares no mercado e várias abordagens ao modo como se introduz, 

se armazena e se apresenta a informação no modelo BIM, torna-se indispensável que todos os 

participantes utilizem a mesma linguagem para a troca e partilha de informação, e que esta esteja 

organizada e classificada de acordo com as mesmas regras. A coordenação de um projeto deve ser 

realizada de modo a não dar origem a problemas em obra, a evitar o trabalho repetitivo e a aproximar 

o dono-de-obra, o empreiteiro e as equipas das diferentes especialidades intervenientes no projeto. 

Para que tal suceda, e tendo em consideração que na elaboração de um modelo BIM um dos 

principais fatores que o sustentam é a criação e gestão de informação, torna-se fundamental que 

todas as partes interessadas trabalhem sobre uma base de trabalho comum, de fácil acesso e 

consulta, e em constante atualização. Adicionalmente, para que o projetista possa fundamentar e 

apoiar as suas decisões necessita de obter de forma rápida e fiável a informação relativa ao projeto, 

pelo que a informação deve estar organizada e normalizada. Assim, a adoção de soluções 

alternativas pode permitir obter estimativas de custos da obra, do ciclo-de-vida do edifício, o impacto 

ambiental, entre outros. A escolha do sistema construtivo a aplicar nos pavimentos de um edifício tem 

uma significante importância no valor de uma obra, pelo que o conhecimento e controlo do seu 

impacto económico e ambiental é um fator a considerar como, normalmente, o impacto da escolha de 

uma solução é apenas revelada numa fase avançada do projeto, o que representa um 

constrangimento para o projetista, a metodologia BIM surge como uma alternativa ao 

desenvolvimento do projeto, pois introduz a possibilidade de se obter este tipo de informação numa 

fase inicial, ainda sobre o modelo virtual, podendo reduzir o tempo e os custos associados à adoção 

de determinada solução. 

O presente trabalho aborda a metodologia BIM, recorrendo ao software Autodesk Revit 2017, no 

apoio à modelação de um edifício real, e na obtenção de informação relacionada com o projeto, 

construção e gestão pós-ocupação do edifício. O objetivo deste estudo é contribuir para a criação de 

uma biblioteca de objetos paramétricos de pavimentos comummente aplicados no interior de edifícios. 

Os objetos são criados de forma a incluírem um importante conjunto de parâmetros que possa ser 
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utilizado na elaboração de diverso tipo de tarefas normalmente assentes no projeto. Por consulta dos 

objetos, aplicados na modelação BIM, é possível conhecer as suas características e propriedades dos 

sistemas construtivos dos pavimentos considerados, apoiando a seleção de opções alternativas 

quanto à sua adequação no projeto em desenvolvimento e noutros projetos. 

1.1 Âmbito e objetivos 

Com a elaboração do presente estudo pretende-se avaliar as potencialidades de modelação de um 

conjunto de soluções construtivas de pavimentos interiores de aplicação frequente em edifícios que, 

associadas à modelação num programa informático de base BIM, possam apoiar em diferentes fases 

de um projeto, na fundamentação da tomada de decisões por parte do projetista. Assim sendo, é 

desenvolvido, em primeiro lugar, um modelo digital tridimensional, o modelo BIM, em que 

posteriormente são aplicadas as várias soluções construtivas estudadas e criadas, e efetuados 

diferentes tipos de análises que a metodologia e as ferramentas BIM possibilitam. Para demonstrar 

estas potencialidades estabeleceram-se os seguintes objetivos: 

• Conhecimento e compreensão do conceito Building Information Modeling (BIM) e a sua 

aplicabilidade; 

• Caracterização de diferentes soluções construtivas de pavimentos de aplicação frequente no 

contexto nacional; 

• Criação de objetos paramétricos correspondentes aos sistemas construtivos de cada tipo de 

pavimento considerado, juntamente com as características e propriedades analisadas para os 

mesmos; 

• Criação de um modelo BIM representativo de um edifício real, no software Autodesk Revit 

2017, onde se aplicam os objetos paramétricos das diferentes soluções construtivas de 

pavimentos considerados; 

• Estudo e análise das potencialidades e limitações do modelo digital desenvolvido e a 

extração da informação contida na biblioteca de pavimentos concebida em distintas 

utilizações do modelo BIM ao longo do ciclo-de-vida da construção. 

1.2 Organização da dissertação 

Além do presente capítulo a dissertação está estruturada em 4 capítulos: 

• Capítulo 2: enquadra a metodologia BIM na indústria da Construção, abordando o conceito 

paramétrico, a evolução histórica e o nível de implementação, a normalização, a 

interoperabilidade e o formato Industry Foundation Classes (IFC), os níveis de 

desenvolvimento, os sistemas de classificação e o estabelecimento de guias, e são ainda 

referidos os modelos nD/BIM; 

• Capítulo 3: analisa os tipos de revestimento de piso mais frequentemente aplicados na 

construção nacional, de forma a selecionar os sistemas construtivos de pavimento a 

considerar na biblioteca de objetos paramétricos de pavimentos a criar. Sobre as soluções é 
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estabelecida a sua constituição por camadas e considerado um conjunto de parâmetros 

característicos; 

• Capítulo 4: apresenta o caso de estudo sobre o qual é efetuada a modelação BIM por recurso 

ao software Autodesk Revit. Foram utilizados os objetos paramétricos criados, relativos às 

soluções construtivas consideradas e associados aos parâmetros identificados e listados nas 

fichas técnicas elaboradas; 

• Capítulo 5: recorrendo à biblioteca de soluções construtivas de pavimentos modelada, no 

capítulo 4, é analisada a capacidade do modelo 3D/BIM fornecer a informação requerida na 

elaboração de multiutilizações. Assim, são analisados os aspetos relacionados com a 

produção de desenhos técnicos, o planeamento e simulação da construção, a extração de 

quantidades e a estimativa de custos, a análise energética e a sustentabilidade e, por fim, a 

gestão e manutenção do imóvel. 

• Conclusão: apresenta as considerações mais relevantes do estudo realizado, realçando os 

objetivos alcançados, as vantagens apontadas e as limitações detetadas na aplicação da 

metodologia BIM aplicada aos pavimentos, e referem-se futuros estudos de desenvolvimento. 
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2 Building Information Modeling 

O setor da Construção envolve um vasto leque de profissionais na criação de um produto, requerendo 

um elevado nível de colaboração entre os participantes e de partilha de informação no 

desenvolvimento do projeto e, consequentemente, de uma adequada coordenação. Neste contexto, a 

indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) tem vindo a adotar a metodologia Building 

Information Modeling (BIM) com o objetivo de incrementar a produtividade, de obter construções mais 

eficientes e de potenciar um melhor desempenho económico-financeiro, em todo o ciclo de vida do 

edifício. O conceito BIM assenta na criação de um modelo digital que integra toda a informação 

requerida na definição do projeto e que permite a sua consulta e manipulação, apoiando a realização 

de atividades baseadas na informação criada e arquivada no modelo BIM. 

2.1 Breve introdução histórica 

Embora tenha havido, recentemente, avanços significativos na implementação do BIM e no 

reconhecimento dos seus benefícios na elaboração e apoio a diversas tarefas assentes no projeto, o 

BIM não é um conceito novo. A origem do conceito BIM remonta ao final da década de 70 do século 

passado, quando Charles M. Eastman [1] se refere a um inovador modo de modelar baseado em 

produtos da construção com informação associada, partilhando os mesmos princípios conceptuais a 

nível de representação e de organização da informação da atual metodologia. 

Na década de 80, este método era referenciado como Building Product Model na Europa, 

particularmente na Finlândia Models [2]. É utilizada a expressão “products” (produtos) para diferenciar 

esta abordagem de uma outra designada por “process models” (modelos de processos). Mais tarde, 

estas duas nomenclaturas fundem-se para dar origem à designação Building Information Model [3]. 

Contudo, o termo Building Information Modeling é referido, pela primeira vez, no contexto do artigo de 

van Nederveen, de 1992, em que é abordada a ideia de modelos geométricos compostos por objetos 

associados a informação [4]. Adicionalmente, a comunidade universitária atinge avanços tecnológicos 

significativos ao nível de sistemas computacionais e de representação gráfica. E, ainda, as empresas 

de software reconhecem vantagens na nova metodologia e desenvolvem ferramentas que permitem 

concretizar o conceito BIM. Assim, atualmente, as ferramentas de base BIM permitem criar projetos e 

a manipulação de diferente tipo de informação envolvida no projeto, apoiando o planeamento da 

construção e a execução de diversos estudos, nomeadamente, de cálculo estrutural, de 

sustentabilidade ou energéticos [5]. 

O atual termo BIM é referido com uma abrangência já bastante multifacetada, por Phillip Berstein, da 

Autodesk, sendo o conceito posteriormente generalizado por Jerry Laiserin como a representação 

digital de processos de construção [1]. Nos últimos anos, têm-se verificado uma enorme 

consciencialização, investimento e recurso a documentação de apoio relacionada com o BIM [5]. 
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2.2 Conceito BIM 

2.2.1 Definição  

A designação BIM é, por vezes, atribuída somente à representação tridimensional (3D) do produto da 

construção, pois é a componente mais visível da metodologia. No entanto, o BIM é um modelo que 

contém, além de dados geométricos, toda a informação relacionada com a construção, podendo 

apresentar diversos graus de complexidade organizacional interna, associados aos níveis de 

informação contida no modelo [6]. Segundo Eastman [7] , BIM “é uma tecnologia de modelação e um 

conjunto de processos associados para produzir, comunicar e analisar modelos de construção”. No 

processo, é criado um modelo composto por componentes de construção representados por objetos 

associados a atributos computacionais gráficos (aspeto visível) e a dados referentes às propriedades 

físicas dos materiais e, ainda, a regras paramétricas de relacionamento entre elementos. Estas 

características permitem a definição de modelos geométricos consistentes e a elaboração de diverso 

tipo de estudos e de processos relacionados com a construção [7]. 

 

A organização National Building 

Information Modeling Standard 

(NBIMS) [8] identifica o BIM 

como "um processo avançado 

de planeamento, conceção, 

construção, operação e 

manutenção utilizando um 

modelo centralizado, que 

contém toda a informação 

criada e manipulada, relativa a 

um edifício, num formato 

adequado à sua utilização pelos 

diversos utilizadores ao longo 

de todo o seu ciclo de vida" 

(Figura 2.1). 
 

          Figura 2.1 - BIM e o ciclo de vida de um edifício [9] 

Adicionalmente, refere ainda que o BIM é “a representação digital das características físicas e 

funcionais de uma instalação. Como tal, atua como um recurso de partilha de informação para obter 

informações sobre uma obra, formando uma base fiável de auxílio à tomada de decisão durante o seu 

ciclo de vida” [8]. Esta capacidade é a base das múltiplas operações possíveis de realizar sobre o 

modelo. O âmbito global do BIM é amplo, pelo que o mesmo organismo classifica a metodologia 

sobre três aspetos: um produto; um processo colaborativo e um requisito de gestão do ciclo de vida 

da instalação. 
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A implementação do BIM requer uma tecnologia com capacidade de criar modelos digitais virtuais 

precisos de uma construção. As ferramentas de base BIM devem assim oferecer um adequado 

suporte ao longo de todo o ciclo de vida do edifício, permitindo diverso tipo de análise e de gestão. Os 

modelos que são gerados, no desenvolvimento do projeto, devem conter a exata geometria da futura 

obra e a informação correta requerida no apoio às diferentes atividades associadas à construção [7]. 

Para tal, o processo de modelação é baseado em objetos paramétricos capazes de reter a 

informação pretendida para o projeto e de permitir o seu fácil acesso. Assim, o organismo Associated 

General Contractors of America (AGC), redigiu o documento AGC Guide [10] onde um modelo BIM 

(Building Information Model) é definido como “uma representação digital paramétrica, rica em 

informação, orientada por objetos e inteligente de um edifício, a partir da qual podem ser extraídas e 

analisadas vistas e dados apropriados às necessidades de vários utilizadores para gerar informações 

que possam ser usadas na tomada de decisões e para melhorar o processo de entrega da 

instalação”. 

A modelação BIM é, pois, distinta de uma simples modelação geométrica baseada em sistemas de 

representação CAD (Computer Aided Design). Entende-se assim, que a implementação do BIM nas 

empresas tem vindo a impor alterações no modo de elaborar o projeto e de apoiar a gestão do 

edifício. O BIM introduz uma nova abordagem no desenvolvimento do projeto, requerendo um maior 

grau de colaboração, nos distintos processos de conceção, construção e gestão [7]. Assim, o BIM não 

consiste apenas no uso de uma nova tecnologia, pois impõe alterações ao nível da execução de 

processos. 

Um edifício é representado no modelo BIM por objetos paramétricos associados a informação 

detalhada sobre a identidade e composição de cada componente de construção. Este modelo 

paramétrico, rico em informação, permite, obter facilmente o estudo de alternativas de projeto, por 

substituição do tipo ou da adequação de características dos objetos paramétricos utilizados e a sua 

análise direcionada para os aspetos da sustentabilidade energética, do cálculo estrutural, de valor 

estético e de orçamentação e, ainda, a obtenção de diverso tipo de desenhos e perspetivas relativos 

a cada opção considerada. 

Segundo Stefan Mordue et al. [5], o BIM é um processo que combina a informação e a tecnologia de 

modo a criar uma representação digital de um projeto que integra os dados de diversas 

especialidades. O modelo BIM evolui em quantidade e tipo de informação acompanhando as fases de 

projeto, de construção e de gestão pós-ocupação. A metodologia BIM assenta na geração de 

informação relevante para cada especialidade envolvida no projeto, a qual é centralizada no modelo 

BIM e atualizada durante todo o seu ciclo de vida. A informação contida no modelo deve poder ser 

acedida por todos os intervenientes de uma forma fácil, rápida e expedita baseada no uso de padrões 

abertos de partilha de informação [11]. 
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2.2.2 Modelação por objetos paramétricos 

Como referido, a modelação BIM é baseada em objetos paramétricos. O conceito paramétrico refere-

se não apenas ao aspeto geométrico, mas também à identificação de materiais e suas propriedades 

físicas. Relativamente à geometria, os parâmetros definem constrangimentos e implicações 

associados aos objetos, resultando na criação de um modelo “inteligente” que se adapta 

automaticamente aos elementos adjacentes [1]. Este é o principal aspeto que diferencia o modelo 

BIM do modelo geométrico CAD/3D. Um objeto paramétrico BIM admite, assim, a incorporação de 

regras de relacionamento entre elementos adjacentes permitindo adequar a sua geometria aos 

restantes elementos do modelo, originando configurações não-redundantes (não admite 

inconsistência de forma). Adicionalmente, os parâmetros relativos a materiais e seu comportamento 

podem, por tipo de objeto, ser incrementados e os seus valores atualizados e modificados, de forma a 

possibilitar a execução, sobre o modelo, de diverso tipo de quantificação (componentes e materiais) e 

de análise (acústica, energética ou orçamental) [7]. 

As ferramentas de modelação BIM permitem a criação de modelos compostos por objetos 

paramétricos. A Tabela 2.1 lista os softwares de utilização mais frequente em função do tipo de 

aplicação. 

Tabela 2.1 - Lista de alguns softwares de base BIM 

Empresa Software Utilização 

Autodesk 

Revit Architecture Modelação de arquitetura 

Revit Structure Modelação de estruturas 

Revit MEP Modelação de redes de sistemas (mecânica, elétrica e hidráulica) 

Navisworks 
Construção (visualização, análise, simulação e orçamentação) 

Synchro Professional 

Green Building Studio Análise de desempenho energético e de sustentabilidade 

Graphisoft 

ArchiCAD Modelação de arquitetura 

MEP Modeler 
Plugin para a modelação de sistemas (mecânica, elétrica e 

hidráulica) 

EcoDesigner Análise de desempenho energético e de sustentabilidade 

ArchiFM Gestão e manutenção 

Bentley 

Bentley Architecture Modelação de arquitetura 

Structural Modeler Modelação de estruturas 

ConstrucSim Construção (visualização, análise, simulação e orçamentação) 

Bentley Facilities Gestão e manutenção 

Tekla 
Tekla Structures Modelação de estruturas 

Tekla BIMSight Construção (visualização e análise) 

VicoSoftware Vico Office Suite Construção (visualização, análise, simulação e orçamentação) 

Solibri Model Checker Visualização e análise 
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No presente trabalho o software utilizado é o Autodesk Revit Architecture 2017, pois o estudo a 

caracterizar incide, essencialmente, sobre os pavimentos e, necessariamente, sobre os elementos 

arquitetónicos envolventes. 

2.3 Normalização 

A indústria AEC recorre tradicionalmente a múltiplas aplicações e sistemas que são heterogéneos nos 

seus formatos e modos de utilizar a informação. Adicionalmente, um projeto é atualmente bastante 

dinâmico, complexo e volumoso, requerendo um elevado nível de adaptabilidade das aplicações 

necessárias para operar no setor [12]. Em resposta à necessidade de garantir correção na 

transferência de dados entre sistemas, a normalização assume uma relevante importância no âmbito 

BIM, estabelecendo regras comuns e uniformidade. A normalização surge como uma ferramenta para 

o estabelecimento e uniformização de processos operativos que, associados a formatos neutros, 

permitem uma célere e mais eficiente partilha de informação. Uma adequada normalização, constitui 

uma base de confiança no desenvolvimento de processos BIM, facilitando a transferência da 

informação pretendida, protegendo, assim, a responsabilidade dos intervenientes [13]. 

2.3.1 Interoperabilidade 

Um dos benefícios apontados à metodologia BIM é o elevado nível de colaboração permitido entre as 

diferentes partes envolvidas no projeto e ao longo do ciclo de vida de um edifício (Figura 2.1), pois o 

modelo BIM possibilita o armazenamento de informação e o seu fácil acesso para inserir, extrair 

atualizar e complementar, de acordo com os requisitos exigidos em cada atividade assente no 

projeto. O BIM é uma representação digital em que a informação pode ser compartilhada com base 

em padrões abertos de interoperabilidade [8]. 

A interoperabilidade é a capacidade dos softwares de permitirem a troca de informação entre 

aplicações de forma a que os dados possam ser manipulados entre diferentes plataformas BIM [5]. 

Esta propriedade inerente ao BIM facilita o fluxo de trabalho e a automatização de tarefas. A 

interoperabilidade pode ser definida como a capacidade de dois ou mais sistemas trocarem dados 

entre si de forma a ser possível utilizar a informação recebida [1]. 

Assim, para se estabelecer uma efetiva colaboração e uma agilização de fluxo de trabalho as 

ferramentas e plataformas BIM precisam de ser compatíveis entre si ao nível dos processos, 

particularmente quando o trabalho envolve equipas interdisciplinares no mesmo projeto (Figura 2.2). 

As plataformas devem apoiar a comunicação e a troca informações com outras especialidades 

independentemente da ferramenta de software que estejam a utilizar [5]. O acesso a uma 

metodologia colaborativa, centralizada num só modelo que englobe todas as especialidades, aumenta 

as exigências ao nível dos requisitos de interoperabilidade [1]. 

Um nível de interoperabilidade baixo pode ser causado por formatos de dados incompatíveis, ou por 

protocolos, rotinas e linguagem de programação distintas [1]. Pois, para se poder trocar a informação 

sobre um modelo, as regras e padrões devem ser comuns e entendidas entre plataformas. Nesse 
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sentido tem vindo a ser adotado o formato Industry Foundation Classes (IFC) [7]. Este formato foi 

desenvolvido pelo organismo buildingSMART International como o seu padrão de dados e registado 

como ISO 16739 [5]. Atualmente, o modelo IFC é o formato universal requerido na partilha deste tipo 

de dados entre ferramentas de base BIM [1]. 

 

Figura 2.2 – Interoperabilidade num modelo BIM [14] 

2.3.2 Industry Foundation Classes (IFC) 

O padrão Industry Foundation Classes (IFC) é um formato universal, aberto e independente, 

desenvolvido para definir um conjunto vasto de representações de dados que permitem a sua troca 

entre aplicações de base BIM utilizadas na indústria da Construção [7]. O modelo IFC apresenta uma 

estrutura organizacional hierárquica constituída por módulos. Cada um agrupa uma série de 

entidades e conceitos. As entidades dos módulos hierarquicamente superiores, de cariz mais 

específico, referem uma ou mais entidades dos módulos inferiores, mais genéricos. As entidades IFC 

definem objetos, relações e propriedades [1]. 

O âmbito do padrão IFC é demasiado abrangente para incluir todas as especificações existentes na 

indústria da Construção. Assim, o formato apresenta uma estrutura que possibilita a inserção de 

informação de uma forma expedita. Contudo, a alteração das entidades fundamentais só pode ser 

realizada através de um rigoroso processo de avaliação e certificação. No entanto, a adição de 

propriedades pode ser realizada por cada utilizador sem necessitar de submeter as especificações à 

organização buildingSMART, pois todo o processo é desenvolvido ao nível das aplicações de 

modelação BIM. Este modo de definição de entidades é designado por adição de property sets [1]. O 

padrão IFC revela-se como um aspeto preponderante na simplificação e promoção do entendimento 
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ao nível da comunicação entre os vários participantes na indústria da Construção, permitindo a 

utilização de distintos softwares. 

2.3.3 Níveis de desenvolvimento e de detalhe do modelo 

O nível de desenvolvimento, Level of Development (LOD), de um modelo BIM é um conceito 

associado ao nível de pormenor que um modelo possui. Abrange o detalhe da representação gráfica 

e o nível de informação que o objeto contém, como, por exemplo, características físicas e mecânicas 

dos materiais, fornecedor e custo. Uma vez que o modelo deve ser criado, manipulado, atualizado e 

incrementado, de acordo com o estádio de desenvolvimento do projeto, é necessário que cada 

interveniente conheça o nível de informação que o modelo que lhe foi fornecido contém. Assim, os 

projetos (modelos) são classificados de acordo com a quantidade e tipo de informação que contém. 

De acordo com a organização American Institute of Architects (AIA) [15], o grau de desenvolvimento 

de um modelo define os requisitos mínimos ao nível dimensional, espacial, quantitativo, qualitativo, 

entre outros, que o elemento modelado deve incluir para que sejam permitidos os usos relativos a 

esse mesmo nível. Adicionalmente, segundo o BIMForum [16] o nível de desenvolvimento pode ser 

designado como o grau em que a geometria de um elemento e a informação associada foram 

consideradas, ou seja, representa o grau de confiança que os membros da equipa podem ter em 

relação à informação, quando fizerem uso do modelo. 

Os níveis de desenvolvimento definidos pelo AIA no documento G202-2013 [17] são cinco, 

aumentando o nível com a numeração associada. O BIMForum adota uma definição de LODs 

semelhante, introduzindo, no entanto, um nível intermédio, o LOD350. A Figura 2.3 ilustra os diversos 

níveis em relação a um objeto. 

Contudo, o conceito LOD é frequentemente confundido com Level of Detail. O nível de detalhe (Level 

of Detail) refere-se à quantidade de informação (detalhe) que foi introduzida no elemento do modelo 

(objeto). O nível de detalhe geométrico ou informação não-geométrica pode ser considerado apenas 

como uma entrada para o elemento (input), enquanto o nível de desenvolvimento gera um resultado 

fiável (output) [16]. 

O nível de detalhe é ainda uma caracterização do nível de pormenor, proposto na publicação AEC 

(UK) BIM Protocol – Implementing UK BIM Standards for the Architectural; Engineering and 

Construction Industry [18]. Assim, segundo esta publicação, o nível de detalhe (Grade/Level of Detail) 

tem quatro níveis que diferem de acordo com o pormenor gráfico e a informação contida no objeto 

(Figura 2.4).  

O primeiro nível, G0, é esquemático e admite uma representação apenas simbólica, não 

representando tridimensionalmente o objeto. O nível G1 é uma representação conceptual, 

semelhante a uma escala 1:500 ou 1:200. O nível G2 considera uma representação mais definida, 

isto é, com maior pormenor, semelhante a uma escala 1:100 ou 1:50. Por sua vez, o último nível, G3, 

já implica uma representação detalhada do objeto, normalmente usada no contexto de “renderização”. 
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Figura 2.3 - Níveis de desenvolvimento (adaptado de [19]) 

 

Figura 2.4 - Níveis de detalhe (adaptado de [19]) 

O organismo National Building Specification (NBS), é considerada a fonte confiável de normalização, 

informação do produto, BIM e soluções práticas de gestão para a indústria da construção no Reino 

Unido, sendo o seu sistema de normalização reconhecido como o padrão no país [20]. Esta 

instituição aponta a falta de normalização transversal a toda a indústria, relativa a objetos BIM, como 

uma barreira ao sucesso da implementação BIM. No seu entendimento, o mercado necessita de 



 
 
 

13 
 

conceber objetos BIM de um elevado nível de qualidade, que permita que os projetistas possam criar 

objetos num padrão comum, apoiando uma maior colaboração, baseada numa maior eficiência.  

2.3.4 Sistemas de classificação da informação 

No sentido de conceber formatos interoperáveis têm vindo a ser estudadas estruturas de organização 

de dados, nomeadamente, diferentes modos de classificação de dados. Os sistemas de classificação 

são definidos como as ferramentas que determinam grupos baseados em características 

semelhantes. Os sistemas identificam, interpretam, coordenam e disseminam a informação sobre um 

tópico específico, apresentando a informação como um conjunto [5]. Atualmente, encontram-se 

estabelecidos inúmeros sistemas de classificação, sendo os mais importantes e utilizados na indústria 

AEC, e considerados neste estudo, o Omniclass e o Uniclass. 

2.3.4.1 OmniClass 

O OmniClass Constrution Classification System (OCCS), ou OmniClass, é um sistema de 

classificação para a indústria da Construção, de ampla aplicação, desde a organização de biblioteca 

de materiais, literatura de produto e informação de projetos, até à estrutura de classificação de bases 

de dados eletrónicos. O sistema incorpora diversos formatos [21]: 

• O MasterFormat para as atividades de construção (“work results”). É um sistema de 

classificação desenvolvido pelas entidades Construction Specifications Institute (CSI) e 

Construction Specifications Canada (CSC) e consiste numa lista geral de títulos e números 

classificados por atividades de construção e utilizados na organização de especificações e 

outro tipo de informações [22]. 

• O UniFormat para os elementos construtivos. Este sistema, tal como o MasterFormat, foi 

desenvolvido pelo CSI em conjunto com a CSC, e consiste numa metodologia de organização 

da informação com base em elementos funcionais ou partes de uma instalação caracterizada 

pelas suas funções, independentemente dos materiais e métodos utilizados para os realizar 

[23].  

• O Electronic Product Information Cooperation (EPIC) que é uma classificação 

internacional referente à estruturação dos produtos de construção e utilizada para classificar 

informação técnica relacionada com os mesmos [21]. 

O sistema OmniClass, essencialmente dirigido à indústria da construção norte-americana, foi 

concebido para fornecer uma base padronizada para a classificação da informação criada e utilizada, 

ao longo de todo o ciclo de vida de um empreendimento, desde a sua conceção até à sua demolição 

ou reutilização. O OmniClass abrange todos os diferentes tipos de construção que compõem o 

ambiente construído, constituindo o meio de organização, classificação e de recuperação da 

informação, possibilitando o intercâmbio de dados entre diversas aplicações informáticas de base BIM 

[21]. 
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2.3.4.2 Uniclass 

O sistema Uniclass foi delineado pela organização Construction Project Information Committee (CPIC) 

que integra um conjunto de institutos e confederações profissionais britânicas ligadas à indústria da 

Construção. A comissão é responsável pela criação de guias de boas práticas sobre conteúdo, forma 

e preparação da informação relacionada com a construção, e pela sua disseminação no meio da 

construção britânica [24]. Uma das suas atividades é o desenvolvimento de Unified Classification for 

the Construction Industry (Uniclass), que se trata do sistema de classificação equivalente ao 

OmniClass, mas dirigida ao Reino Unido. 

O sistema de classificação Uniclass constitui uma ferramenta estruturada de classificação da 

informação de construção através da organização de informações com características comuns, 

englobando não só os edifícios como todos os aspetos envoltos relacionados com a sua construção 

[25]. A sua primeira versão foi publicada em 1997. As tabelas originais não cobriam com consistência 

toda a atividade de construção, infraestrutura e processos de engenharia e não funcionavam de forma 

correta em conjunto. Foram introduzidas melhorias, concebendo versões com maior maturidade de 

informação e pormenor, utilizando progressivamente as tabelas adequadas no momento oportuno. O 

CPIC criou, em 2011, o sistema Uniclass2, uma versão melhorada do original, corporizada num 

sistema aberto de classificação para o BIM, de livre utilização ao longo de todo o ciclo de vida do 

edifício, que utiliza um sistema de numeração lógica e consistente, em todas as tabelas, de forma a 

que a informação possa ser facilmente interpretada por pessoas e pelo software [25]. 

A mais recente versão do sistema de classificação, Uniclass2015, considera as apreciações 

efetuadas pelo setor AEC às anteriores publicações do Uniclass2 [26]. Assim, atualmente, o sistema 

fornece: uma classificação unificado para a indústria da construção; tabelas hierarquicamente 

definidas, suportando diferentes níveis de complexidade; uma numeração flexível o suficiente para a 

receção de futuros requisitos de classificação; compatibilidade com a norma ISO 12006-2; uma 

permanente atualização, garantida pelo NBS; e, por último, uma base de dados de sinónimos, 

fornecida pelo BIM Toolkit, facilitando a classificação de acordo com a terminologia corrente da 

indústria [27]. 

Dada a complexidade das organizações, a maturidade de implementação BIM já atingida a nível 

mundial, e todo o trabalho já desenvolvido, os sistemas originados nos Estados Unidos e no Reino 

Unido devem ser alvo de estudo de adaptação à realidade portuguesa. Deste modo, o Uniclass 2015, 

além de apresentar uma maior afinidade com as práticas nacionais e adaptar-se às novas definições 

da ISO 12006-2:2015, pode ser a via mais adequada de adaptação do Protocolo para a Normalização 

da Informação Técnica na Construção (ProNIC) à estrutura de organização proposta pelo Uniclass 

2015, pois permitirá uma maior integração do ProNIC no âmbito do BIM [28]. A comissão técnica de 

normalização do BIM em Portugal (CT197) [29] aborda este aspeto no sentido de definir guias de 

implementação adaptados ao panorama nacional da Construção. 
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2.3.5 Normalização de guias 

A necessidade de criação de requisitos relacionados com o modo de modelar e de utilizar a 

informação modelada decorre do rápido crescimento do uso do BIM na indústria da Construção. Ao 

longo de todas as fases de um projeto de construção, as partes envolvidas têm uma necessidade 

crescente de definir com uma maior precisão o que se está a modelar e como essa modelação é 

realizada [30]. 

A série de publicações “Common BIM Requirements 2012” é o resultado de um amplo projeto de 

desenvolvimento intitulado COBIM, realizado na Finlândia. O COBIM baseia-se em diretivas 

transmitidas pelas organizações proprietárias, referentes às suas experiências de utilização de forma 

a estabelecer regras de modelação adequadas às diversas utilizações que possam efetuar sobre a 

informação do modelo BIM [30]. Esta série de guias de modelação abrange o estabelecimento de 

metas específicas para a construção, ocupação, gestão e manutenção do edifício. Inclui os requisitos 

mínimos de modelação em termos de processos e conteúdo. Estes requisitos mínimos devem ser 

considerados em todos os projetos de construção em que a sua utilização seja vantajosa, e devem 

ser apresentados no projeto (design contract) de forma vinculativa e consistente. A série de 

publicações “Common BIM Requirements 2012” é constituída pelos seguintes documentos [31]: 

1. Requisitos gerais BIM 

2. Requisitos iniciais da modelação (Modeling of the Starting Situation) 

3. Projeto de arquitetura 

4. Projeto MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) 

5. Projeto de estruturas 

6. Garantia de qualidade 

7. Medições automáticas de quantidades  

8. Utilização de modelos para visualização 

9. Utilização de modelos em análises MEP 

10. Análises energéticas 

11. Gestão de um projeto BIM 

12. Utilização de modelos na gestão e manutenção de instalações 

13. Utilização de modelos na construção 

14. Utilização de modelos na supervisão das construções 

Os critérios descritos nestas guias serão alvo de atenção nos capítulos seguintes relativamente ao 

procedimento de modelação, apresentação de desenhos, e na geração de diversas aplicações 

realizadas sobre o modelo do caso de estudo a analisar. 

2.4 Dimensões nD/BIM – Múltiplas Utilizações 

O conceito BIM engloba, atualmente, a elaboração de tarefas assentes na informação centralizada no 

modelo BIM gerado. Este reconhecimento é tanto mais divulgado quanto maior o envolvimento das 
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equipas na transferência do modo de atuação tradicional para o BIM. É importante desenvolver uma 

correta coordenação interdisciplinar na equipa, desde o início do projeto, evitando uma incorreta 

interpretação e omissão de informação, responsáveis por erros, atrasos e uma comunicação 

deficiente. 

O modelo BIM admite a criação e manutenção da informação produzida durante todo o ciclo-de-vida 

do edifício, desde a conceção à manutenção, e a sua aplicação em vários campos, com base na 

extração de diversos tipos de dados do modelo, requerida em função da especialidade ou objetivo do 

utilizador. Um modelo 3D/BIM deve ser permanentemente atualizado com os contributos de todos os 

envolvidos no acompanhamento sustentado do ciclo-de-vida do edifício. O modelo BIM e as suas 

múltiplas utilizações na gestão do projeto são considerados frequentemente como aplicações ou 

modelos nD/BIM: 

• O modelo 3D/BIM representa o conjunto de objetos paramétricos 3D referentes a todas as 

especialidades do projeto (arquitetura, estruturas e serviços) e incorpora diversos aspetos do 

edifício (geometria, inter-relação espacial, constituição dos componentes, propriedades físicas 

dos materiais e identidade de cada elemento); 

• O modelo 4D/BIM respeita a simulação visual do processo de construção, planeado de 

acordo com a rede de caminho crítico estudada, e associada a grupos de elementos do 

modelo 3D (oferece um suporte dinâmico da evolução da construção real, a gestão do 

estaleiro acompanhando as alterações e a logística local, e o controlo cronológico do 

fornecimento de materiais e da disponibilidade de recursos humanos); 

• O modelo 5D/BIM está relacionado com os custos do projeto (extração de quantidades de 

materiais e estimativa de custos em diferentes fases do projeto e construção); 

• O modelo 6D/BIM apoia a realização de estudos energéticos e de sustentabilidade (estimativa 

de consumo de energia no processo de projeto e a posterior monitorização de medição e 

verificação de consumo durante a ocupação do edifício); 

• O modelo 7D/BIM é considerado na gestão e manutenção do edifício ao longo do seu período 

pós-ocupação (extração e controlo de informação relevante como o estado de conservação 

dos componentes, especificações, manuais de manutenção e de funcionamento ou dados de 

garantia). 

As nD dimensões da utilização do BIM devem basear-se numa relação adequada e de colaboração 

entre os membros da equipa, de forma a otimizar o processo de desenvolvimento do projeto, apoiado 

nas características proporcionadas pela metodologia e numa eficiente interoperabilidade sustentada 

pelas ferramentas BIM específicas utilizadas. 

No presente trabalho são abordadas todas as tarefas nD/BIM aplicadas sobre um caso de estudo. 

Alguns dos modelos nD/BIM são ilustrados com situações concretas de obtenção de resultados 

(desenhos, extração de quantidades e estimativa de custos). Sobre outros é apenas a referida a 

metodologia de utilização e de aplicação com base no tipo e quantidade de parâmetros considerados 

no capítulo 4, relativo à geração de objetos paramétricos.  
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3 Tipos de revestimentos de pavimentos  

3.1 Introdução 

No mercado nacional existe um elevado número de materiais possíveis de serem utilizados no 

revestimento de pavimentos, sendo a sua seleção um critério importante a ser considerado pelo 

projetista. No presente estudo, foi efetuada uma pesquisa relativamente aos materiais correntemente 

utilizados em pavimentos de edifícios comuns, orientada para a sua utilização na composição de 

pavimentos e conhecimento das suas propriedades. 

Um pavimento é um elemento de construção horizontal com uma função estrutural podendo ser 

revestido ou não na sua face superior. São designados por revestimentos os elementos de 

construção, sem função estrutural, colocados sobre a superfície superior do pavimento. No âmbito do 

trabalho, a classificação dos revestimentos de piso é efetuada por tipo de material (minerais; 

lenhosos; têxteis e sintéticos), tendo sido considerados os mais relevantes, relativamente à sua 

utilização e aos produtos comercializados no mercado nacional. 

3.2 Material mineral 

Os materiais minerais analisados são a pedra natural e os ladrilhos cerâmicos, por serem os de maior 

aplicabilidade atualmente na construção nacional. 

3.2.1 Pedra natural 

A pedra natural é um dos materiais mais antigos usados na construção, sendo considerado um 

material durável e com elevado potencial estético, pois apresenta uma grande variedade de cores e 

texturas. Estas podem ter diversas aplicações na construção civil, podendo estas ter uma função 

estrutural ou não estrutural. Dentro das possíveis funções não estruturais das pedras naturais, 

existem duas possíveis: a de revestimento (de paredes e pisos interiores e/ou exteriores) ou a função 

ornamental [32]. 

A pedra natural é bastante utilizada na construção como revestimento de pisos correntes, sendo de 

destacar a componente estética como característica decisiva de seleção quanto ao tipo de pedra a 

adotar. O conhecimento das propriedades físicas do material condiciona a sua seleção quanto à sua 

adequação a dada utilização. Nesse sentido, é relevante identificar a génese de uma dada pedra e 

conhecer as características que lhe estão inerentes, de forma a poder avaliar o comportamento 

esperado em utilização. As rochas são classificadas geologicamente, quanto à sua origem, em 

magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas: 

• As rochas magmáticas são obtidas por solidificação de substâncias que se encontravam em 

fusão e formavam o magma. A velocidade de arrefecimento do magma e a pressão a que é 

submetido e, por conseguinte, a sua solidificação, condicionam a textura do material 

resultante, ou seja, quanto mais lenta a velocidade de arrefecimento, mais perfeita é a 

cristalização [33]. Quando a sua solidificação ocorre no interior da crosta terrestre, a rocha é 
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intrusiva ou plutónica; se a sua solidificação se efetua à superfície a rocha é extrusiva ou 

vulcânica. A rocha intrusiva é relativamente à extrusiva mais dura, compacta, homogénea e 

pouco anisotrópica  Nesta classificação destacam-se o granito, o basalto, o sienito, o gabro e 

o diorito [33]; 

• As rochas sedimentares são formadas por deposição de detritos provenientes da 

desagregação de outras rochas, por acumulação de substâncias orgânicas animais ou 

vegetais ou por precipitação química de sais dissolvidos nas águas.  Neste grupo insere-se o 

calcário sedimentar, o arenito, a brecha e o dolomite [33]; 

• As rochas metamórficas resultam de outras rochas quando submetidas a modificações 

texturais e recristalizações sob a ação de temperaturas muito elevadas e fortes pressões. 

Esta classificação engloba o mármore, o quartzito, o gneisse, a ardósia e o xisto [34]. 

No âmbito do trabalho, são considerados o granito e os calcários moleanos e moca-creme, como os 

materiais em pedra natural de maior aplicação no revestimento de pavimentos. O tipo de utilização 

determina quais as características que interessam analisar e, assim, numa aplicação da pedra como 

revestimento de pavimentos interiores de edifícios, as propriedades mais relevantes são [32]: a 

resistência ao desgaste; a resistência ao choque e a capacidade de admitir diferentes acabamentos. 

A pedra natural é um material cristalino de origem natural, com uma estrutura molecular que lhe 

confere propriedades adequadas à sua utilização no revestimento de pavimentos [35]. A pedra 

apresenta uma dureza considerável e, consequentemente, uma elevada resistência à compressão, ao 

desgaste em uso e às mudanças de temperatura. Na constituição de pavimentos correntes, o 

revestimento em pedra natural é aplicado na forma de ladrilhos, com uma espessura nominal de 10 a 

30 mm. Na sua colocação é utilizado o cimento cola de ligantes mistos (cimento branco ou cinza, 

areias siliciosas e calcárias e aditivos orgânicos e inorgânicos), em colagem simples ou dupla, não 

sendo frequente a aplicação da argamassa tradicional [35]. Na seleção do acabamento a aplicar 

sobre o pavimento é importante considerar o seu valor estético, o conforto proporcionado e a 

segurança em utilização. Os acabamentos do tipo serrado, bujardado, areado, flamejado ou sulcado 

garantem uma circulação segura e confortável, pois conferem à superfície da pedra uma rugosidade e 

uma planura adequadas [35]. 

3.2.1.1  Granito 

O granito é uma rocha magmática cujo comportamento é determinado pelas características dos seus 

principais constituintes, como o quartzo, o feldspato alcalino (sódio e potássio), e plagióclases 

(sódico/cálcica) e, ainda, pela porosidade conferida por fissuras. Na sua composição heterógena, o 

quartzo apresenta uma elevada dureza e resistência, enquanto que o feldspato é mais deformável. 

Adicionalmente, no processo de solidificação do magma, são formados alguns minerais secundários, 

como a argila, com características bastante condicionantes quanto ao desempenho da pedra em 

utilização [33] (Figura 3.1). 
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O granito é um material tradicional como revestimento de pavimentos, pois possui uma elevada 

resistência mecânica, atribuída essencialmente à presença de quartzo, podendo suportar grandes 

esforços mecânicos e de tráfego. 

   
Figura 3.1 – Exemplos de diferentes tipos de granito [36] 

3.2.1.2  Pedras calcárias 

Os calcários são rochas sedimentares carbonatadas, de precipitação química, essencialmente 

constituídas por calcite e contêm um baixo teor de impurezas. As rochas calcárias apresentam 

diferente tipo de textura e de componentes como o quartzo, alguns minerais argilosos e óxidos de 

ferro[33]. As rochas sedimentares apesar de menos resistentes à abrasão do que as ígneas, são 

também muito utilizadas como elemento de revestimento. 

• Os calcários moleanos, cujo nome lhes é atribuído pela zona de onde são originários 

(Moleanos, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria), são calcários de cor creme clara, que 

apresentam um fundo uniforme com alguns pontos de cor mais escura. São calcários de grão 

médio a grosseiro e mal calibrados [37]. É uma das principais pedras calcárias portuguesas e 

é utilizada com frequência em trabalhos de revestimentos e pavimentos interiores [38] (Figura 

3.2). 

   
Figura 3.2 - Calcários moleanos: macio, médio e rijo [36] 

• O moca-creme é uma pedra calcária originária da zona de Alcanede (Santarém) e é de cor 

bege a bege-acastanhada, de grão grosseiro, calciclásticos e bioclásticos [39]. É a pedra 

calcária mais conhecida internacionalmente e é utilizada frequentemente em pavimentos e 

revestimentos interiores [40] (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Calcários Moca Creme de grão fino, médio e grosso [41] 

3.2.2 Material cerâmico 

O material cerâmico é obtido da argila submetida a uma cozedura a elevadas temperaturas. O 

material é inorgânico, predominantemente cristalino, e apresenta uma elevada dureza e grande 

resistência mecânica e à temperatura, sendo contudo um material frágil e pouco deformável [42]. Os 

produtos cerâmicos utilizados no revestimento de pisos, os ladrilhos, são peças cerâmicas delgadas, 

de espessura normalmente inferior a 2 cm, apresentando uma forma geométrica simples. Quando a 

área da sua superfície for inferior a 400 cm2, são usualmente designados de mosaicos e quando 

superior a cerca de 900 cm2, são placas [43]. Os produtos cerâmicos são aplicados no interior e no 

exterior das construções, no revestimento de pavimentos e de paredes. Nos ladrilhos a aplicar em 

pavimentos as características a avaliar para a verificação da sua adequabilidade são as resistências: 

mecânica, ao impacto, à abrasão (desgaste), ao escorregamento e às manchas [42]. 

O grés porcelânico é o material cerâmico mais indicado para a pavimentação de zonas, interiores e 

exteriores, com elevado trânsito pedonal, como grandes superfícies comerciais, edifícios de serviços 

ou edifícios públicos, mas também em espaços residenciais, embora com menos expressão [44]. 

O grés porcelânico é um produto de elevada compacidade, resistência e durabilidade. O grés 

porcelânico é caracterizado por apresentar uma porosidade inferior a 0,5%, sendo que o nível 

tecnológico atingido neste material permite que seja atualmente comparável às pedras naturais de 

melhor qualidade [45]. Pode apresentar diferentes dimensões, formas e tipos de acabamento, 

nomeadamente, natural, polido, vidrado ou coloração da massa. Com a atual tecnologia da impressão 

digital tornou-se fácil imprimir qualquer tipo de desenho e textura neste tipo de material [45] (Figura 

3.4). 

    
Figura 3.4 - Ladrilhos de grés porcelânico com a aparência de outros materiais: aço, alumínio, madeira e pedra 

[46] 
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3.3 Material lenhoso 

O material lenhoso utilizado na construção é essencialmente a madeira. A madeira é um polímero 

natural, isto é, uma substância orgânica quimicamente baseada em carbono. Possui elevada 

resistência mecânica aliada a reduzida densidade. Apresenta facilidade de ser trabalhada e de 

ligação das peças entre si, bem como boas características de isolamento térmico e acústico. É um 

material com características decorativas e de conforto que tem diversas aplicações na construção civil 

como estruturas, revestimentos, cofragens, portas e caixilhos [47]. 

3.3.1 Revestimento flutuante 

O revestimento de piso em madeira é adotado como alternativa ao revestimento cerâmico e em 

pedra. Contudo, como o revestimento em madeira é sensível à humidade, é utilizado principalmente 

nas zonas secas, nomeadamente quartos e salas, enquanto que o revestimento cerâmico ou em 

pedra é aplicado nas zonas húmidas, como cozinhas e casas de banho [48]. O revestimento em 

madeira maciça é atualmente pouco utilizado, sendo o revestimento do tipo flutuante, o mais aplicado 

na construção atual. Quanto à composição das camadas do material empregue o revestimento 

flutuante pode ser considerado em madeira ou laminado [49]: 

• O material do revestimento flutuante em madeira é constituído por três camadas de madeira 

sólida revestidas com um acabamento protetor. A cuidada seleção dos materiais e o fabrico 

rigorosamente controlado garantem uma estabilidade e durabilidade de elevado nível [50]. As 

madeiras nobres utilizadas neste tipo de revestimento são normalmente madeiras folhosas 

como o carvalho, a cerejeira ou a faia, que são as madeiras comerciais com melhores 

características mecânicas [49]. O pavimento flutuante em madeira é comercializado com 

diferentes espessuras, para distintas aplicações. A constituição deste tipo de revestimento de 

madeira é apresentada na Figura 3.5 [50]. 

 

1 – Camada de acabamento dependente da 

utilização do pavimento. 

2 – Camada de madeira maciça constituída por uma 

camada de madeira sólida, cuidadosamente 

selecionada, disponível em diversas cores e 

estruturas, podendo ser lixada e remodelada. 

3 – Camada central formada por abeto, hévea ou 

HDF proporcionando estabilidade e resistência ao 

pavimento. 

4 – Suporte laminado de madeiras resinosas 

densas (abeto ou pinho) ou de madeira de 

contraplacado ou cortiça, evitando a ocorrência de 

abatimento ou arqueamento. 

 Figura 3.5 - Constituição de revestimento flutuante 
                                  em madeira [50] 
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• O revestimento flutuante laminado é semelhante ao revestimento flutuante de madeira, 

diferindo na composição das diversas camadas [49]. O revestimento é constituído por: uma 

camada de alta resistência ao desgaste e impacto, designada por overlay; uma película 

decorativa, existente em vários padrões; uma base usualmente em HDF (aglomerado de 

fibras de alta densidade) resistente à água e uma película de equilíbrio (estabilizador) [49]. 

Este é um produto muito resistente que se pode parecer com madeira, material cerâmico ou 

pedra, contudo é mais barato que qualquer um destes materiais, mais fácil de instalar e pode 

durar mais tempo [51]. A representação das diversas camadas constituintes deste tipo de 

revestimento é ilustrada na Figura 3.6, sendo realizada uma descrição das mesmas [52]. 

 1. Overlay revestimento transparente e resistente ao 

desgaste que oferece proteção contra manchas, 

impactos, riscos, queimaduras e produtos químicos 

domésticos; 

2.  Camada de design apresentando uma fotografia de 

alta resolução de madeira verdadeira ou ladrilhos 

cerâmicos, reproduzida com técnicas de impressão 

sofisticadas e acabada com resina melamínica; 

3. Placa central de HDF de grande durabilidade e 

resistente à humidade; 

4. Camada estabilizadora garante o equilíbrio da placa, 

não cedendo ou dobrando, se corretamente instalada 

e mantida, e é normalmente embebida em melamina 

protegendo a placa em relação a possível humidade 

proveniente da sub-base. 

 

Figura 3.6 - Constituição de revestimento flutuante laminado [52] 

3.3.2 Revestimento de aglomerado de cortiça 

A cortiça é um produto proveniente de sobreiros da espécie Quercus suber L. constituindo o 

revestimento do seu tronco e ramos. Trata-se de uma espécie que se desenvolve nas zonas 

mediterrânicas e de influência atlântica, e se estende à Península Ibérica, ao Sul de França e Itália e 

ao Norte de África [53]. 

Através da sua estrutura e composição química, a cortiça é um produto 100% natural, renovável e 

biodegradável. É um material leve, elástico e praticamente impermeável a líquidos e gases, isolante 

térmico e elétrico e absorve ondas acústicas e vibratórias, sendo ainda não nocivo e praticamente 

imputrescível, apresentando a capacidade de ser comprimido sem quase apresentar expansão lateral 

[54]. Por apresentar todas estas qualidades, a cortiça tem diversas aplicações na construção civil, 

podendo ser utilizada para isolantes térmicos, acústicos e vibráticos; revestimento de piso, paredes e 

teto; rodapés e juntas de dilatação. De salientar ainda a sua boa capacidade de resistência ao 
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desgaste, o que reforça a sua importância como revestimento de pavimentos. A cortiça possui uma 

massa volúmica de aproximadamente 200 kg/m3, baixa condutividade térmica e ainda uma notável 

estabilidade química e biológica e uma considerável resistência ao fogo [55].  

No presente trabalho, serão somente alvo de abordagem os aglomerados de cortiça, pois são estes 

os materiais utilizados como revestimento e isolamento. Os aglomerados de cortiça são comummente 

classificados em aglomerados compostos e aglomerados puros [53]: 

• Os aglomerados compostos, também denominados como aglomerados brancos, são 

constituídos por partículas de cortiça e um material adesivo, e são utilizados para o fabrico de 

rolhas aglomeradas, painéis e folhas de cortiça aglomerada para revestimento e blocos; 

• Os aglomerados puros de partículas de cortiça, também designados por aglomerados negros 

ou aglomerados de cortiça expandida, resultam da aglomeração térmica dos grânulos de 

cortiça e utilizam-se como materiais de isolamento. 

Os aglomerados compostos apresentam propriedades semelhantes à cortiça natural, mas permitem a 

obtenção de produtos de formas geométricas mais complexas [53]. Estes aglomerados resultam de 

um processo de aglutinação dos grânulos (2 a 6 mm), provenientes do processamento da cortiça, por 

ação conjunta da pressão, temperatura e um agente de aglutinação [55]. Para aglomerados 

destinados a revestimentos de piso, comercialmente conhecidos por parquet, um dos requisitos é a 

sua rigidez, sendo que os aglomerados com este destino devem apresentar uma densidade superior 

a 450 kg/m3, podendo atingir os 600 kg/m3 [55]. Os aglomerados do tipo parquet são normalmente 

fornecidos sob a forma de placas quadradas de 30 cm e uma espessura entre 4 a 6 mm. Admitem 

diverso tipo de acabamento: simples (apenas lixado), encerado (revestidos com uma cera sintética à 

base de acetato de polivinilo), envernizado (revestidos com um verniz, geralmente do tipo poliuretano) 

ou com PVC (revestidos com uma folha de policloreto de vinilo). As propriedades da cortiça que mais 

diretamente se associam à sua utilização como revestimento de piso são o seu elevado coeficiente de 

atrito, mesmo quando molhada ou encerada, e a sua elevada capacidade de absorver energia. 

Na composição de pisos flutuantes podem ser utilizadas diversas camadas de aglomerado de cortiça. 

Junto à superfície inferior (underlay) pode ser utilizada uma camada de 1 a 3 mm, seguindo-se uma 

camada intermédia em aglomerado de fibras de madeira de média densidade (MDF) ou de alta 

densidade HDF de 6 a 7 mm, uma camada de uso em cortiça de 2 a 3mm, e uma folha de cortiça 

decorativa na parte superior, coladas e prensadas, perfazendo 10 a 12 mm de espessura total do 

revestimento (Figura 3.7). Nos bordos o material MDF ou HDF é trabalhado à fresa para se obterem 

os sistemas de encaixe, nomeadamente do tipo clique ou macho-fêmea [54]. 

As placas assim formadas (ladrilhos ou flutuantes) podem depois ter vários tipos de acabamentos 

superficiais na cortiça: enceramento, envernizamento ou recobrimento com películas tipo PVC [55]. 
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1. Verniz (Xtreme WRT) – Acabamento protetor que 

oferece resistência ao desgaste 

2. Decorativo de cortiça genuína com 0,8 mm 

3. Camada de cortiça flexível e isolante de 2,2 mm, 

que proporciona conforto e isolamento térmico 

4. Aglomerado de fibras de alta densidade (HDF) de 

6 mm 

5. Underlay de cortiça integrado de 1,5 mm, reforço 

no isolamento acústico 

 

Figura 3.7 - Constituição de um revestimento flutuante de cortiça (adaptado de [56]) 

3.4 Material têxtil 

A alcatifa, designação vulgarmente atribuída ao revestimento têxtil, é um revestimento feito a partir de 

fibras naturais ou sintéticas sobre uma base mais ou menos elástica e [57] A sua aparência visual é 

homogénea e é aplicada por colagem ou com grippers (réguas colocadas junto ao rodapé). São 

comercializados em rolos de 15 a 40 m e com uma largura de 0,70 a 5,0 m.  

Este tipo de revestimento de piso continua a ser o mais económico e de fácil aplicação, além de ser 

decorativo e confortável, permite bons níveis de isolamento térmico e acústico. A alcatifa tinha caído 

um pouco em desuso devido ao pó que acumulava e à sua difícil limpeza, sendo substituída em parte 

pelos revestimentos sintéticos. Contudo, com o desenvolvimento tecnológico que se tem verificado ao 

longo dos anos, existem atualmente revestimentos têxteis muito bem qualificados, resistentes ao 

desgaste e ao fogo e de mais fácil limpeza [58]. Por este motivo, a sua aplicação está em parte a ser 

revertida. 

O campo de aplicação deste tipo de revestimento engloba espaços comerciais, escritórios, edifícios 

administrativos e áreas secas. Este tipo de revestimento tem como vantagens ser homogéneo, 

confortável ao tráfego pedestre e apresentar multiplicidade estética. Por outro lado, as suas limitações 

são o possível desgaste, a alteração de cor quando sujeito à ação da radiação solar e a acumulação 

de odores [59]. A Figura 3.8 ilustra alguns exemplos de alcatifas. 

   

Figura 3.8 - Exemplos de diferentes tipos de Alcatifas [60] 
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3.5 Material vinílico 

O vinil é um material plástico bastante versátil na sua utilização e é composto, essencialmente, por 

cloro, com base no sal comum, e por etileno, proveniente de gás natural. Por adição de produtos 

químicos, o vinil pode apresentar uma rigidez variável, uma coloração mais ou menos intensa ou, 

ainda, distinta espessura  [61]. 

Os revestimentos vinílicos são constituídos por um material sintético que contém na sua constituição 

policloreto de vinilo (PVC), plastificantes, estabilizantes, pigmentos e cargas. O vinil é um material que 

apresenta pontos fortes como material de revestimento, pois é antiderrapante, maleável, durável, cuja 

aplicabilidade e manutenção são simples e é resistente à humidade e a alguns produtos químicos. 

Como pontos negativos salientam-se a reduzida capacidade como isolante térmico, a sua baixa 

absorção sonora e, embora não sejam inflamáveis, são sensíveis a altas temperaturas [59]. São 

revestimentos resilientes, tal como o linóleo, apresentando desempenhos de serviço semelhantes 

[34]. 

Os materiais vinílicos são uma boa opção para revestimento de pavimentos, pois apresentam boa 

flexibilidade e resistência ao desgaste, grandes possibilidades de decoração através de impressão, 

elevada resistência aos agentes químicos e em locais com limpezas frequentes [62]. Este tipo de 

revestimento tem diversas aplicações como, por exemplo, escolas, hospitais e laboratórios, embora 

seja de salientar a sua utilização em edifícios ligados à saúde, devido ao desenvolvimento tecnológico 

deste material, que viabiliza a redução da proliferação bacteriana e a resistência a desinfetantes 

agressivos [34]. O leque de padrões, texturas e cores é vasto permitindo replicar de uma forma 

realista, materiais naturais usados como revestimentos de piso, como a pedra e a madeira (Figura 

3.9). Apresenta um bom desempenho de serviço quando exposto aos agentes de deterioração físicos, 

contudo podem apresentar sinais de riscagem e alterações na cor e brilho, consoante o tipo de 

produto e adequação ao local. Os revestimentos vinílicos podem ser comercializados em rolo ou em 

ladrilhos com dimensões variáveis. Para se proceder à sua instalação tem que se preparar o suporte 

de aplicação, regularizando-o, fazer o corte, a fixação por colagem e a soldadura. 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

Figura 3.9 - Exemplos representativos de vinílicos [63] 
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3.6 Propriedades de materiais e sistemas construtivos 

Um pavimento é uma superfície plana e decorativa com dureza adequada ao trânsito de pessoas 

sobre a sua superfície. A seleção do revestimento do pavimento depende do tipo de ocupação 

previsto devendo, no entanto, respeitar as exigências de habitabilidade e conforto, segurança e 

durabilidade. Nesse sentido, de forma a apoiar uma adequada seleção relativa a uma solução 

construtiva de pavimento num edifício, devem ser conhecidas as suas principais características e 

propriedades físicas, pois a forma como uma solução se adequa ao local irá depender dos diversos 

materiais constituintes e correspondentes características e propriedades físicas e mecânicas. 

Um dos objetivos deste trabalho é analisar a informação que é relevante para que o projetista possa 

fundamentar a tomada de decisão sobre diferentes soluções construtivas. Essa informação será 

materializada na forma de parâmetros e seus valores a associar aos objetos paramétricos, que se 

pretendem criar no âmbito do presente estudo, no capítulo 4. Os parâmetros a atribuir aos objetos 

paramétricos BIM devem poder apoiar a geração de modelos nD/BIM relacionados com análises 

térmicas e energéticas, o planeamento de obra, a estimativa de custos, entre outros. São 

identificados alguns dos parâmetros relacionados com as propriedades físicas, mecânicas, térmicas, 

acústicas, económicas e ambientais, que se preveem ser necessários na caracterização dos objetos 

paramétricos de pavimentos a estabelecer. Atualmente, as ferramentas de modelação de base BIM, 

possibilitam a realização de diverso tipo de estudos de ordem energética ou de sustentabilidade, de 

uma forma integrada ou com ligação a plug-ins, devendo para tal os objetos paramétricos utilizados 

na modelação conter os parâmetros requeridos nesse tipo de análise. Tais parâmetros são abordados 

nos seguintes subcapítulos. 

3.6.1 Parâmetros físicos e mecânicos 

Os parâmetros físicos a ter em consideração num pavimento são essencialmente os relacionados 

com a sua massa, e quanto às propriedades mecânicas as relacionadas com a durabilidade do 

pavimento: 

• A massa superficial de um pavimento contribui para a massa do edifício, ou seja, para o 

peso próprio do pavimento sobre a estrutura. O seu valor é expresso em quilogramas por 

unidade de área (kg/m2) e corresponde à soma da contribuição individual dos materiais de 

cada camada constituinte do pavimento. 

• A espessura total de uma solução de pavimento é obtida pela soma das espessuras de cada 

camada que constituem o pavimento, e é expressa em unidades de comprimento (m). No 

trabalho, foram adotadas para os revestimentos as espessuras consideradas razoáveis e 

comummente utilizadas na construção atual. 

• Através dos valores da massa volúmica aparente (kg/m3) e da espessura (m) de cada 

camada de uma solução obtiveram-se os valores da massa superficial de cada camada e, 

consequentemente, da solução construtiva. 
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• A resistência ao desgaste é a capacidade de uma superfície resistir às ações de abrasão 

provocadas por forças de rolamento, deslizamento, corte ou impacto, e o seu valor representa 

a diminuição da espessura do material. 

A propriedade mecânica relativa ao desgaste tem bastante relevância quando o material se destina 

ao revestimento de pavimentos. Os valores da resistência ao desgaste das pedras naturais (Tabela 

3.1), abordadas neste trabalho, são obtidos no ensaio na máquina Amsler-Laffon, em conformidade 

com a norma NP-309. Atualmente, a metodologia utilizada é a do desgaste Capon e está normalizada 

na NP EN 14157:2007: Métodos de ensaio para pedra natural [64]. 

Tabela 3.1 - Critério de caracterização da resistência ao desgaste de pedras naturais [32] 

Resistência ao desgaste Perda de espessura (mm) 

Muito Boa 0,6 

Média 1,2 

Boa 1,6 

A classificação dos ladrilhos cerâmicos relativamente à sua resistência ao desgaste é feita através da 

escala PEI (Porcelain Enamel Institute), cuja norma internacional correspondente é a ISO 10545-

7:1996 – Ceramic tiles – Part 7: Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles [48]. A 

classificação é apresentada na Tabela 3.2: 

Tabela 3.2 - Classificação PEI de ladrilhos cerâmicos [45] 

Classe PEI Resistência Exemplos de ambientes 

0 - Desaconselhável para pisos 

1 Baixa Banheiros e quartos de dormir residenciais 

2 Média Ambientes residenciais sem porta externa 

3 Média Alta Cozinhas residenciais, corredores, escritórios 

4 Alta Estabelecimentos comerciais internos 

5 Altíssima 
Áreas públicas de alto tráfego: centros comerciais, aeroportos, 

bancos, escolas, padarias, restaurantes, bares 

Ao revestimento de piso flutuante de madeira, não está associado nenhum tipo de classificação 

específica no que se refere a nível de utilização ou resistência à abrasão. A resposta às solicitações a 

que este tipo de material está sujeito, varia conforme a espessura do mesmo e a qualidade das 

diversas camadas que o constituem, isto é, uma madeira nobre como camada superficial oferece uma 

maior resistência que uma de qualidade inferior. Adicionalmente, a qualidade do acabamento final, 

nomeadamente as características do verniz aplicado, influenciam fortemente a capacidade de 

resistência ao desgaste da solução construtiva [49]. 

No caso dos revestimentos flutuantes laminados, a sua classificação é estabelecida pela norma 

EN13329:2000 – Laminate floor coverings – Specifications, requirements and test methods [70] e é 

baseada no nível de utilização de cada um. Na Tabela 3.3 são apresentadas as designações 

atribuídas a este tipo de revestimento de pavimento, tendo como referência a resistência à abrasão, 
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ou seja, a capacidade de a camada superficial resistir ao desgaste abrasivo sobre ele provocado, 

sendo esta classificação a comercialmente apresentada. 

Tabela 3.3 - Resistência à abrasão dos revestimentos laminados segundo a norma NP EN 13329:2001 [65] 

Nível de utilização Classe Resistência à abrasão 

Doméstico 

Moderado 21 AC1 

Geral 22 AC2 

Intenso 23 
AC3 

Comercial 

Moderado 31 

Geral 32 AC4 

Intenso 33 AC5 

A norma EN 685:2007 – Resilient, textile and laminate floor coverings – Classification [66] especifica 

um sistema de classificação para os revestimentos de pavimento resilientes, têxteis e laminados 

(Tabela 3.4). A classificação é baseada em requisitos práticos para áreas de uso e consoante a 

intensidade do mesmo e está ligada aos requisitos especificados pela norma europeia para cada tipo 

de revestimento de piso. Esta norma tem também a intenção de dar orientação aos fabricantes e 

consumidores, habilitando-os a escolher a classe apropriada de revestimentos de piso, para qualquer 

área de uso ou espaço específico. 

Tabela 3.4 - Sistema de classificação para uso doméstico de acordo com a EN 685:2007 (adaptado de [66]) 

Classificação Símbolo 

Nível de 
Utilização 

Descrição 

Doméstico 
Zonas consideradas para uso 

residencial 

21 

 

Moderado / Leve Zonas de utilização baixa ou periódica 

22 

 

Geral / Médio Zonas de tráfego médio 

22+ 

 

Geral Zonas de tráfego médio a intenso 

23 

 

Intenso Zonas de tráfego intenso 

Estas classificações serão atribuídas aos diferentes revestimentos de pavimento criados no capítulo 4 

conforme o seu tipo, através de um parâmetro representativo da sua resistência mecânica e cuja 

nomenclatura é “resistência ao desgaste” / “resistência à abrasão” (segundo a norma EN13329:2000) 

/ “classe PEI” / “classificação segundo a norma EN685:2007”, sendo estas, respetivamente, para 

pedra natural, revestimentos flutuantes, ladrilhos de grés porcelânico e alcatifa / vinílico. 
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3.6.2 Parâmetros térmicos 

Na escolha de um revestimento de piso, um dos critérios que é relevante considerar, numa perspetiva 

de conforto e impacto ambiental, são as propriedades térmicas dos materiais que o constituem. 

Os parâmetros térmicos a associar aos respetivos materiais quando da geração de objetos 

paramétricos relativos aos pavimentos a considerar, são a base da análise energética que é possível 

realizar através do software Revit. Assim, na preparação de um modelo BIM criado no Revit, para a 

realização da simulação de uma análise energética, o software utiliza as propriedades térmicas dos 

materiais e dos sistemas construtivos. Para a generalidade dos materiais, exceto o vidro, o Revit 

necessita apenas de utilizar duas propriedades térmicas [67]: a condutibilidade térmica e o calor 

específico. Assim, das diversas características que descrevem um material em relação ao seu 

comportamento térmico as que apresentam maior relevância para o presente trabalho são as 

seguintes: 

• A condutibilidade térmica (λ), expressa em W/m.K ou em W/m.ºC, é uma propriedade que 

caracteriza os materiais ou produtos termicamente homogéneos, e que representa a 

quantidade de calor (expressa em watts por unidade de área, W/m2) que atravessa uma 

espessura unitária (m) de um material, quando entre duas faces planas e paralelas se 

estabelece uma diferença unitária de temperatura (1ºC ou 1 K) [68]. Este parâmetro quantifica 

a capacidade do material em conduzir a energia térmica, , por unidade de comprimento e de 

temperatura (W/m.K). Quanto maior for o valor da condutibilidade térmica de um material, 

maior é a facilidade de transmissão térmica através do seu interior, e pior isolante será esse 

material [68]. 

• O calor específico (c) é a energia necessária para aumentar em uma unidade de 

temperatura, uma unidade de massa. Este parâmetro é normalmente medido em J/kg.K ou 

Kcal/kg.ºC [69]. 

Para além das propriedades térmicas e das físico-mecânicas referidas, necessárias para a simulação 

energética, são abordadas também outras propriedades térmicas que são úteis para uma correta 

caracterização térmica dos materiais e respetivos sistemas construtivos. 

A resistência térmica (R, expressa em [(m2.K)/W]): é o fluxo de calor ([W]) transferido através de 

uma área unitária de material ([m2]), multiplicada pela diferença de temperatura unitária que se faz 

sentir entre as duas faces do material (1 °C ou 1 K) [70], isto é, a resistência térmica de um material 

corresponde à dificuldade de transmissão de calor e é determinada pelo quociente entre a espessura 

do material (e) e a sua condutibilidade térmica (λ), conforme se apresenta na equação (1): 

R =  
e

λ
                     [(𝑚2. ℃)/𝑊]             (1) 

Quanto mais elevado for o valor de R, maior é a capacidade de isolamento de um elemento. A 

resistência térmica permite-nos calcular um outro parâmetro, o coeficiente de transmissão térmica 

(U). O coeficiente de transmissão térmica (U) é definido pelo Regulamento de Desempenho 
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Energético dos Edifícios de Habitação (REH) [71] como “a quantidade de calor por unidade de tempo 

que atravessa uma superfície de área unitária desse elemento da envolvente por unidade de 

diferença de temperatura entre os ambientes que o elemento separa”. Quer isto dizer que é o inverso 

da soma das resistências térmicas superficiais interior (Rsi) e exterior (Rse) e da resistência térmica de 

cada camada constituinte do elemento. O valor de U de um pavimento, composto por camadas de 

espessura constante, pode então ser calculado através da equação (2): 

𝑈 =  
1

𝑅𝑠𝑖 +  ∑ 𝑅𝑗𝑗 + 𝑅𝑠𝑒

            [𝑊/(𝑚2. ℃)]                 (2)    

em que 𝑅𝑗 é a resistência térmica da camada j, 𝑅𝑠𝑖 é a resistência térmica superficial interior e 𝑅𝑠𝑒 a 

resistência térmica superficial exterior. 

O valor das resistências térmicas superficiais depende da posição do pavimento e do sentido em que 

o fluxo de calor é analisado, sendo este fluxo vertical. No caso dos pavimentos, os valores das 

resistências térmicas superficiais são apresentados na Tabela 3.5, retirada do documento do LNEC 

intitulado “Coeficientes de transmissão térmica de elementos da envolvente dos edifícios”: 

Tabela 3.5 - Resistências térmicas superficiais de um pavimento [71] 

Sentido do fluxo de calor 
Resistência térmica superficial [(𝑚2. ℃)/𝑊] 

Exterior ( 𝑅𝑠𝑒 ) Interior ( 𝑅𝑠𝑖 ) 

Vertical 
Ascendente 0,04 0,10 

Descendente 0,04 0,17 

O coeficiente de transmissão térmica (U) descreve a facilidade com que o material conduz o calor. 

Quanto maior a resistência térmica, menor é o valor de U de um elemento, logo menor será a 

transmissão térmica por condução. Os valores da condutibilidade térmica dos materiais de construção 

correntes foram retirados da publicação do LNEC intitulada “Coeficientes de Transmissão Térmica de 

Elementos da Envolvente dos Edifícios”. 

3.6.3 Parâmetro acústico 

No âmbito do conforto acústico dos edifícios um dos aspetos relevantes é o isolamento a sons de 

percussão. Os problemas que se colocam com maior sensibilidade em relação ao condicionamento 

acústico de edifícios derivam da transmissão sonora devida a ações de choque ou mais comummente 

de sons de percussão. A deslocação de pessoas, a queda de objetos, o arrastar de móveis e, de um 

modo geral, qualquer ação de choque exercida num ponto de um pavimento de um edifício produz 

uma excitação que se propaga por ondas elásticas a todo esse elemento, convertendo-o numa fonte 

de radiação de energia sonora para os elementos estruturais a que se encontra ligado, sendo que a 

energia sonora radiada por um pavimento, devida a uma ação de percussão, é fortemente 

condicionada/influenciada pelas propriedades elásticas desse pavimento [72]. 
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A redução do nível de ruído de percussão, ponderado, ∆𝐿𝑤, do revestimento do pavimento é 

obtido de acordo com a EN ISO 717-2 com base na diferença entre o índice de isolamento a sons de 

percussão do pavimento de referência sem e com o revestimento a ensaiar [72]:  

∆𝐿𝑤 =  𝐿𝑛,𝑟,0,𝑤 −  𝐿𝑛,𝑟,𝑤        (3) 

em que: 

• Ln,r,0,w é o índice de isolamento sonoro, normalizado, ao ruído de percussão, do pavimento de 

referência sem o revestimento a ensaiar (Ln,r,0,w = 78 dB1); 

• Ln,r,w é o índice de isolamento sonoro, normalizado, ao ruído de percussão, do pavimento de 

referência com o revestimento a ensaiar. 

Segundo Domingues [72], do ponto de vista da eficácia, na redução de sons de percussão, os 

revestimentos de piso podem dividir-se em três grupos: revestimentos flexíveis, revestimentos rígidos 

e revestimentos rígidos acoplados a uma subcamada flexível. A eficácia a sons de percussão de 

revestimentos de piso flexíveis ou resilientes, como os plásticos, os têxteis ou os de cortiça, varia em 

função da espessura, da resiliência do material e, se acoplado a uma subcamada, das características 

dessa camada [72]. 

Um revestimento de piso resiliente reduz a energia transferida para os elementos rígidos do edifício. 

A aplicação de alcatifas, por exemplo, melhora as condições de isolamento a sons de percussão 

(cerca de ∆𝐿𝑤 = 20 dB para espessuras de 4 a 5 mm, e de ∆𝐿𝑤 = 25 dB para espessuras de 6 a 8 

mm) [72]. Revestimentos de piso rígidos como sejam os ladrilhos cerâmicos ou os parquetes de 

madeira, quando aplicados em edifícios de habitação, não conferem condições de isolamento a sons 

de percussão que satisfaçam as exigências regulamentares. Nesta situação devem ser aplicados 

sobre uma subcamada resiliente ou adotar os que já integram essa camada [72]. Revestimentos 

rígidos como ladrilhos ou parquetes sobre uma camada resiliente podem originar uma redução, ∆𝐿, 

entre 7 e 15 dB [72]. 

3.6.4 Parâmetro económico  

O custo de construção inclui o fornecimento de todos os materiais e aplicação dos mesmos e é, na 

maioria das vezes e erradamente, o aspeto que mais influencia a opção por uma determinada 

solução construtiva. A análise económica de uma solução construtiva não deve apenas considerar o 

custo de construção, mas sim todos os custos relacionados com o seu ciclo de vida, pois pequenos 

acréscimos no investimento inicial podem resultar em reduções expressivas ao nível dos custos de 

operação e manutenção [73]. O custo de construção não deve ser o único parâmetro a influenciar a 

escolha da solução a adotar, mas conjuntamente com a análise de outros parâmetros, 

nomeadamente ambientais/energéticos e funcionais, pode constituir um critério de desempate 

fundamental para uma decisão o mais ajustada possível. 

                                                      
1 Este valor de 𝐿𝑛,𝑟,0,𝑤 = 78 dB é o valor para um pavimento de referência, que neste caso 

corresponde a uma laje de betão armado com uma espessura de 120 mm. 
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De modo a relacionar as características funcionais, abordadas no capítulo 3.6, com o custo de 

construção e comparar as diversas soluções construtivas neste aspeto, optou-se por estimar para 

cada solução o custo de construção associado, pelo que este será o único parâmetro económico 

avaliado neste trabalho. Os custos de construção apresentam-se neste estudo por unidade de 

superfície de solução construtiva (€/m2). O custo de cada solução foi estimado através de uma média 

de valores obtidos para o preço unitário de cada artigo de construção, numa sondagem realizada a 

algumas empresas de materiais de construção nacionais, acrescidos de uma estimativa do custo de 

aplicação dos mesmos. 

3.6.5 Parâmetro ambiental 

A indústria da construção tem um impacto ambiental significativo, relacionado com o consumo de 

energia na produção dos materiais constituintes dos pavimentos e respetivos revestimentos, na 

toxicidade dos materiais utilizados, e no seu potencial de reciclagem e reutilização. 

Atendendo à dificuldade que existe na determinação de alguns parâmetros ambientais das soluções 

construtivas, é apenas abordado aquele cuja quantificação é menos complexa e mais fidedigna, a 

energia primária incorporada (PEC – Primary Energy Consumption). A energia incorporada nos 

materiais é a parcela associada ao ciclo de vida de um edifício, incluindo a extração das matérias-

primas que dão origem aos materiais utilizados, ao seu processamento, fabrico e transporte, assim 

como à construção do edifício e respetiva manutenção, renovação e demolição [74].  

De acordo com Mateus [73], já existem publicações que abordam a energia primária incorporada dos 

materiais. No entanto, não existem dados consistentes para Portugal, pelo que os valores que 

constam nessas publicações estão relacionados com as condições particulares da indústria da 

construção dos países de origem que, na maioria das vezes, são muito distintas das do mercado 

português. No entanto, tomou-se a decisão de adotar este parâmetro, pois os valores apesar de 

distintos no mercado português, devem apresentar as mesmas relações de grandeza, podendo-se, 

deste modo, fazer-se uma análise comparativa entre as diferentes soluções construtivas. Quanto 

menor for a PEC, menor será a contribuição da solução construtiva para o dispêndio dos recursos 

naturais e para os consumos energéticos associados à indústria da construção. 

3.7 Seleção de sistemas construtivos 

O objetivo do presente estudo é a criação de uma biblioteca de objetos paramétricos de pavimentos 

que possam ser utilizados nas ferramentas BIM e possam servir de apoio ao projetista na definição de 

soluções a aplicar nas construções. Da análise efetuada sobre edifícios construídos no país, em 

relação às soluções construtivas aplicadas em pavimentos e respetivos revestimentos, verificou-se 

haver preponderância de algumas soluções, que interessam incluir na biblioteca de pavimentos a 

criar. 

Nos subcapítulos 3.2 a 3.5 foram descritos os materiais que compõem as diferentes soluções de 

pavimentos adotadas, e no capítulo 3.6 foram abordadas se as principais propriedades e 
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características destes mesmos materiais que, consequentemente, constituem a base das 

propriedades das soluções a considerar. Neste subcapítulo são então apresentados os sistemas 

construtivos a criar como objetos paramétricos de pavimentos para uma modelação BIM. 

Na definição das soluções construtivas a criar, e que farão parte da biblioteca de objetos paramétricos 

a disponibilizar no sistema Revit, foram considerados quatro grupos com base em critérios de 

semelhança entre os materiais de revestimento de piso e entre os componentes do sistema 

construtivo (materiais constituintes e respetiva espessura dos mesmos). Considerou-se, em todos os 

casos, um pavimento de suporte em betão armado. Deste modo, os quatro grupos são os seguintes: 

• Pavimento com revestimento de pedra natural ou ladrilhos cerâmicos; 

• Pavimento com revestimento flutuante de madeira, laminado ou de cortiça; 

• Pavimento com revestimento de alcatifa; 

• Pavimento com revestimento vinílico. 

Na solução construtiva em que o revestimento é de pedra natural (granito, calcário moleanos ou 

moca-creme) ou de ladrilhos de grés porcelânico, esta é composta por quatro camadas colocadas 

sobre a laje estrutural, como se ilustra na Figura 3.10: 

• A camada de betonilha com espessura de 0,02 a 0,03m é uma camada que serve de 

regularização do pavimento; 

• A camada de aglomerado de cortiça tem como função a redução do ruído de percussão; 

• A camada superior de betonilha tem como objetivo o assentamento da pedra ou dos ladrilhos 

criando uma camada que evite movimentos indesejáveis do revestimento. Esta camada 

serve, ao mesmo tempo, para fazer a passagem de tubagens, sendo então uma camada de 

enchimento; 

• A camada de placas de pedra ou de ladrilhos cerâmicos, é colada ao suporte através de 

cimento-cola. 

 

Figura 3.10 - Pavimento de pedra natural ou ladrilhos cerâmicos e pavimento com revestimento flutuante 

Na solução construtiva em que o revestimento é flutuante, podendo ser de madeira, laminado ou de 

cortiça, existem também quatro camadas acima da laje estrutural, como ilustrado na Figura 3.10: 
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•  A camada de betonilha com espessura de 0,04 a 0,10m é uma camada que serve de 

regularização do pavimento, permitindo a passagem de tubagens; 

• Visto que este tipo de revestimento oferece um bom isolamento a sons de percussão, adotou-

se uma camada de aglomerado de cortiça com uma espessura menor (0,008m); 

• A espuma de polietileno é um material resiliente que, quando aplicado em pisos flutuantes, 

reduz de forma eficaz os ruídos de percussão; 

• O revestimento superior é constituído por madeira, laminado ou cortiça. 

De salientar que no caso de o flutuante ser de cortiça pode dispensar-se a subcamada de 

aglomerado de cortiça, pois este flutuante, por si só, apresenta um elevado nível de redução do ruído 

de percussão, fazendo com que o seu desempenho seja bastante satisfatório, e, deste modo, reduzir-

se-ia o custo da solução. 

Para o caso das alcatifas, como estas melhoram as condições de isolamento a sons de percussão 

(cerca de ∆𝐿𝑤 = 20 dB para espessuras de 4 a 5 mm, e de ∆𝐿𝑤 = 25 dB para espessuras de 6 a 8 

mm) [72] , não foi considerada uma camada de material resiliente com a função de absorção 

acústica. Assim, esta solução só tem como camada intermédia a betonilha de enchimento e 

regularização, permitindo igualmente a passagem de tubagens (Figura 3.11). 

 

Figura 3.11 - Pavimento com revestimento de alcatifa e de vinílico 

Por último, no sistema construtivo em que o revestimento é vinílico, a sua constituição é em tudo 

semelhante à dos revestimentos de pedra ou cerâmicos, justificando-se tal facto pelas razões já 

definidas para estes revestimentos rígidos (Figura 3.11). 

Os parâmetros identificados nos capítulos anteriores serão quantificados para cada solução 

construtiva, de modo a poderem ser associados aos objetos paramétricos. Para uma demonstração 

sintetizada e listagem dos diferentes parâmetros é apresentada uma ficha-resumo dos valores totais 

dos parâmetros das soluções consideradas na Tabela 3.6. Para a obtenção desta tabela-resumo foi 

necessária uma exaustiva pesquisa de valores individuais para os parâmetros dos materiais 

constituintes de cada camada das diversas soluções construtivas. Deve destacar-se, ainda, que a 

obtenção dos valores de parâmetros (físicos, mecânicos, térmicos, acústico, ambiental e económico) 

para cada um dos sistemas construtivos e respetivos materiais, envolveu largos períodos de pesquisa 

em documentação técnica de referência, nomeadamente, Normas Europeias, fichas técnicas de 
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produtos, publicações técnicas, em particular do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), e 

outras publicações científicas. Alguns dos valores são adaptados de soluções semelhantes. 

Relativamente aos custos de construção, observou-se a existência de alguma flutuação de preços, 

dependente do fornecedor e das empresas de materiais de construção. 

Obter valores corretos para os parâmetros considerados, e associados aos objetos BIM criados, foi 

um dos objetivos que se propôs atingir na realização do presente estudo. Deste modo, os sistemas 

modelados apresentam um elevado nível para que possam ser, futuramente, utilizados por outros 

projetistas. Estes valores individuais, bem como os valores totais para cada solução são 

apresentados no anexo 9. Estes parâmetros são também detalhados em fichas catalogadas, 

apresentadas nos anexos 1 a 8.  

 

 

 



 
 
 

36 
 

 

Tabela 3.6 - Valores dos parâmetros atribuídos aos pavimentos adotados (retirados de [36], [56], [68], [69], [72], [75], [76], [54], [77], [78], [79], [80], [81], [82]) 

 

Tipo de Parâmetro 

Físicos Térmicos Ambiental Acústico Económico Mecânico 

Espessura 
da solução 

[m] 

Massa 
Superficial 

[kg/m2] 

Resistência 
Térmica 
(∑ Rj)    

[(m2.K)/W] 

Coeficiente de 
Transmissão 
Térmica (U) 
[W/(m2.K)] - 

Fluxo 
Ascendente 

Coeficiente de 
Transmissão 
Térmica (U) 
[W/(m2.K)] - 

Fluxo 
Descendente 

Energia 
Incorporada dos 
Materiais (PEC) 

[MJ/kg] 

Redução do 
nível de ruído de 

percussão, 
ponderado ΔLw 

[dB] 

Custo de 
Construção 

[€/m2] 

Resistência ao 
desgaste (mm) 
ou Classe de 
resistência à 

abrasão 

T
ip

o
 d

e
 R

e
v
e
s
ti
m

e
n
to

 

Granito 0,100 188,2 0,279 2,387 2,045 26,0 21 103 0,1 – 0,6 mm 

Moleanos 0,100 184,2 0,281 2,376 2,037 16,5 21 75 0,2 mm 

Grés 
Porcelânico 

0,088 154,2 0,278 2,390 2,048 27,0 24 68 
Classe PEI: 

III - V 

Flutuante 
de Madeira 

0,125 203,6 0,409 1,821 1,615 104,6 52 66 Classificação 
segundo a 

norma 
EN13329:2000 

 
(AC1 – AC5) 

Flutuante 
Laminado 

0,1205 199,3 0,370 1,960 1,724 102,1 51 44 

Flutuante 
de Cortiça 

0,1215 196,3 0,449 1,697 1,517 102,1 53 64 

Alcatifa 0,110 192,0 0,271 2,431 2,077 79,5 35 40 
Classificação 

segundo a 
norma 

EN685:2007 
(Classe 21 – 23)  

Vinílico 0,083 137,8 0,284 2,357 2,023 83,6 42 60 
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4 Processo de modelação BIM 

O presente capítulo introduz o modo de gerar um modelo BIM, correspondente à especialidade de 

arquitetura, de forma a ilustrar como uma família de objetos referente a pavimentos é criada, utilizada 

e manipulada no estabelecimento de soluções alternativas. São descritos os procedimentos básicos 

de uma modelação BIM, em relação a um caso de estudo, sendo apresentados os passos essenciais 

à modelação dos pavimentos, considerando a aplicação de distinto tipo de revestimento. Neste 

processo, é descrito e ilustrado como introduzir, utilizar e atualizar o conjunto de parâmetros referidos 

e que se pretendem associar aos objetos paramétricos a criar, representativos dos tipos de pavimento 

selecionados no capítulo anterior. 

4.1 Modelação paramétrica 

A modelação BIM é baseada na seleção de tipos de elementos, organizados por famílias de objetos, 

e no estabelecimento de relações entre elementos que incluem: a definição automática de geometria 

confinada à restrição do espaço imposto (exemplo: limitação entre pisos ou elementos adjacentes); o 

estabelecimento de relações de dependência quando são inseridos objetos noutros elementos 

modelados (exemplo: janelas e portas em paredes); a verificação de inconsistências em situação de 

conflito por sobreposição (alerta de indicação de espaço inadequado para a inserção de objeto); e 

ainda um elevado nível de interação, permitido pelos sistemas de base BIM, que apoia a geração dos 

modelos [83]. 

O modelo BIM de arquitetura a criar, que serve de suporte à aplicação das diferentes soluções 

construtivas de pavimentos, é gerado por recurso ao software Revit 2017, da Autodesk. É uma das 

ferramentas de modelação BIM mais utilizadas na industria da Construção e proporciona ao utilizador 

uma interface de trabalho intuitiva e de fácil aprendizagem, principalmente para um utilizador do 

sistema AutoCAD, pela semelhança do modo de interação com as interfaces disponibilizadas pelo 

sistema Revit. 

O caso de estudo a modelar refere-se a uma habitação unifamiliar localizada no concelho de Tavira, 

em Portugal, e é constituído por dois pisos elevados, uma cave, utilizada como garagem e 

arrecadação, e ainda uma cobertura em terraço. A modelação foi realizada tendo como base os 

desenhos técnicos do projeto, compostos por plantas, cortes e alçados (Figura 4.1). Esta informação 

foi fornecida em formato pdf tendo sido de seguida convertida para o formato dwg para poder ser 

importada diretamente para o Revit, sem a necessidade de ter de se realizarem os desenhos das 

plantas de origem neste software. 

Na criação do modelo 3D/BIM são definidos, inicialmente, os níveis de piso (denominação e cota) e 

uma grelha de eixos (designação e afastamento), seguindo-se a inserção dos objetos paramétricos 

de paredes e lajes. A modelação paramétrica de elementos verticais (paredes ou pilares) é controlada 

em planta em relação aos alinhamentos e limitada em altura pelos níveis identificados como pisos 

(Figura 4.2). 
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Figura 4.1 – Planta e corte do projeto original em formato pdf 

 
 

Figura 4.2 - Definição da grelha de eixos e de níveis do modelo 

Os níveis (Levels) correspondem a planos horizontais de referência (Datum) do posicionamento dos 

elementos que compõem um edifício e, apesar de corresponderem a objetos de anotação, não 

dependem de nenhuma vista. A cota de cada nível é estabelecida tendo como referência a cota de 

limpo do pavimento do respetivo piso, ou seja, à cota da superfície superior do revestimento da laje 

[84]. Quando a cota de um nível é alterada todos os objetos relacionados com esse nível são 

automaticamente ajustados à sua nova posição. Na Figura 4.2 são representados os níveis que se 

definiram para o modelo. 

Na modelação da componente arquitetónica, cuja barra de ferramentas se encontra no separador 

“Architecture” (Figura 4.3), podem ser introduzidas, além de paredes e pavimentos, as janelas, portas, 

escadas e equipamentos. Inserida neste separador, existe também a ferramenta “Component” que 

permite a inserção de equipamentos, como eletrodomésticos ou mobiliário. O Revit contém 

bibliotecas para cada tipo de elementos e os fabricantes começam a conceber objetos paramétricos 
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dos produtos que comercializam, de modo a poder serem disponibilizados nos sistemas BIM 

comerciais. 

 

Figura 4.3 - Interface de modelação arquitetónica 

Num projeto mais completo, definidas as componentes de estruturas e de arquitetura, o software 

permite a modelação das redes de sistemas mais comuns num edifício. Estas ferramentas de 

modelação encontram-se no separador “Systems” (Figura 4.4). O utilizador pode definir a rede de 

condutas do sistema AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) devendo indicar o tipo de 

equipamento, material e dimensões. O Revit possibilita também a modelação dos sistemas de 

abastecimento de águas e esgotos, incluindo a instalação de equipamentos e respetivas 

características, e as dimensões das tubagens. O mesmo separador, permite proceder-se à 

modelação da instalação dos equipamentos elétricos, como os dispositivos de ligação de 

equipamentos de iluminação, entre outros. 

 

Figura 4.4 - Interface de modelação de sistemas 

Uma vez estabelecidas as referências de base do projeto, níveis e grelha de alinhamentos, procede-

se à modelação do projeto. Como a metodologia de geração do modelo é baseada em objetos 

paramétricos, deve ser assegurada a existência de todo o tipo de objetos paramétricos a utilizar no 

desenvolvimento do modelo. Além dos elementos arquitetónicos referentes a paredes, janelas ou 

portas, são definidos com um maior detalhe a criação e utilização dos objetos correspondentes ao 

pavimento. 

4.2 Criação de biblioteca de objetos de pavimentos 

A categoria de pavimentos do Revit, contém apenas alguns objetos paramétricos, e não engloba o 

tipo de pavimentos selecionados, pelo que se torna necessário proceder à definição dessas soluções. 

A criação de um novo objeto paramétrico é um processo recorrente de definição do tipo de objeto de 

que o utilizador necessita para o seu projeto concreto. No presente trabalho, além da sequência de 

camadas de materiais e respetiva espessura é necessário adicionar, a cada um dos objetos a criar, o 

conjunto de parâmetros referidos no capítulo anterior.  
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4.2.1 Criação dos materiais 

Previamente à criação de um objeto de pavimento é necessário verificar se existem na biblioteca do 

Revit os materiais que fazem parte da sua composição. Para tal, todos os materiais que não existam 

têm de ser adaptados a partir de outros. De modo a proporcionar uma boa organização e facilitar a 

modelação deve ser criada uma nova biblioteca de materiais. 

Para a criação de uma nova pasta/biblioteca o utilizador deve abrir o separador “Manage”, selecionar 

a opção “Materials” (Figura 4.5) e aceder ao menu “Material Browser” (Figura 4.6).  

 

Figura 4.5 - Interface de gestão do Revit 

Criada uma nova biblioteca, procede-se à conceção dos novos materiais recorrendo ao menu 

ilustrado na Figura 4.7. 

 

Figura 4.6 - Menu de criação de biblioteca de materiais 

No processo de definição destes materiais, alguns são adicionados e outros são adaptados a partir de 

materiais semelhantes, existentes na biblioteca de materiais do Revit. Em relação às propriedades de 

cada material, podem ser adaptadas ou introduzidas propriedades novas pelo utilizador. Estes 

procedimentos foram aplicados no presente estudo. 

Criar Nova Biblioteca 
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Na descrição de um material, podem ser introduzidas, por exemplo, a classe do material, o fabricante 

e o custo (Figura 4.8). 

 

Figura 4.7 - Criação de um material 

As propriedades gráficas de cada material, como o padrão, a cor, a textura, o brilho e a opacidade, 

são visíveis no modelo 3D. Quando o modelo é submetido à função de coloração e iluminação 

(render), o controlo do aspeto realista pretendido é efetuado através das interfaces da Figura 4.8. 

   

Figura 4.8 - Interfaces relativas aos materiais 

Os quadros da Figura 4.9 incorporam as propriedades físicas e térmicas que caracterizam um 

material. Com base nesta informação, o software calcula os parâmetros globais do pavimento, 

servindo de apoio, por exemplo, ao dimensionamento estrutural e a análises térmicas ou energéticas.  

  

Figura 4.9 - Parâmetros físicos e térmicos de um material 

Criar ou duplicar um material 
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Os parâmetros físico-mecânicos associados a cada material podem ser modificados pelo utilizador se 

necessário. É ainda possível introduzir outros parâmetros como: as resistências à compressão e à 

tração, a densidade, o módulo de Young, o coeficiente de Poisson, o coeficiente de expansão 

térmica, entre outros. Em relação aos parâmetros térmicos, o Revit permite a alteração de um 

conjunto de parâmetros como a condutibilidade térmica, o calor específico, a densidade, a 

emissividade, a permeabilidade, a porosidade e a resistência elétrica do material. 

Na criação de um novo material, deve proceder-se à duplicação de um material semelhante e adaptar 

as suas propriedades de forma a considerar as características pretendidas para o material. É ainda 

possível definir propriedades globais para a solução construtiva. Na modelação do caso de estudo 

foram criados materiais com as propriedades e valores estabelecidos no capítulo 3. Deste modo, 

estando garantida a correção dos dados associados aos parâmetros do material criado, a 

funcionalidade do Revit de análise energética permite obter resultados fiáveis. Neste item são criados 

os materiais necessários para a definição dos sistemas construtivos de pavimentos a utilizar (Figura 

4.10). 

No presente estudo são atribuídas aos materiais algumas das propriedades abordadas no capítulo 3, 

nomeadamente, a massa volúmica, o calor específico e a condutibilidade térmica linear, que depois 

poderão ser utilizadas pelo software para a realização de uma análise energética, caso esta seja 

requerida. O Revit, utilizando os valores da condutibilidade térmica e do calor específico de cada 

material da camada de um pavimento, gera de um modo automático, estes mesmos parâmetros, mas 

para o objeto pavimento escolhido (Figura 4.13). 

 

Figura 4.10 - Lista de materiais criados no Revit 

Padrão e cor atribuídos a cada 

material, nos diferentes tipos de 

visualização 
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4.2.2 Objetos paramétricos de pavimentos 

Na fase após a modelação de paredes, janelas e portas, procede-se à modelação do pavimento do 

piso térreo Na modelação de um pavimento é selecionado o comando “Floor” incluído no separador 

“Architecture”, e é indicada uma das 4 opções de modelação disponibilizadas (Figura 4.11). 

 

Figura 4.11 - Interface para modelação de pavimentos 

Para a modelação da construção adotada no presente trabalho, entre as opções apresentadas foi 

selecionado o comando “Floor: Architectural”, para a representação de todos os pavimentos do piso. 

A respetiva interface, que contém um conjunto de ferramentas de apoio à modelação, bem como um 

painel de propriedades, como se ilustra na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 - Interface de modelação de pavimentos (adaptado de [85]) 

O Revit possui e disponibiliza uma biblioteca de pavimentos predefinidos, contudo as soluções 

construtivas são muito limitadas, tendo-se procedido ao incremento de opções de objetos 

paramétricos mais adequadas à geração do modelo BIM do caso em estudo, sendo que as opções 

criadas podem posteriormente ser utilizadas noutros projetos e por outros utilizadores. O tipo de 

Tipos de pavimentos 

Opções de implantação de um pavimento 

Propriedades de um pavimento 

Solução construtiva de pavimento 
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pavimento pode ser genérico (sem material) ou composto por camadas com diferentes materiais e 

respetivas funções. 

Na criação de um novo objeto paramétrico a incluir na biblioteca, deve inicialmente selecionar-se um 

dos tipos já existente e adaptá-lo. Para o efeito é requerida a sucessão de comandos: “Edit Type → 

Duplicate → Rename”. O quadro representado na Figura 4.13 ilustra a lista de características pré-

definidas pelo Revit para um tipo de pavimento. Esta interface contém uma representação gráfica do 

pavimento em corte e um conjunto de parâmetros que podem ser editados, como o número de 

camadas, o material que as constitui, o posicionamento relativo, a espessura e as propriedades 

físicas dos materiais, entre outras. De acordo com o material considerado para cada camada e a sua 

espessura, o quadro apresenta em “Analytical properties”, o coeficiente de transmissão térmica, a 

resistência térmica, a massa térmica e a absorção e rugosidade dos materiais, relativamente à 

solução construtiva. 

 

Figura 4.13 - Quadro de propriedades de um pavimento (adaptado de [85]) 

No presente estudo são atribuídas a cada tipo de pavimento os parâmetros abordados no capítulo 3. 

Relativamente aos parâmetros térmicos são considerados: o coeficiente de transmissão térmica 

(fluxos ascendente e descendente) e a resistência térmica. E as propriedades físicas a associar são a 

massa volúmica aparente e a espessura de cada material, de forma a permitir o cálculo da respetiva 

massa superficial de cada camada e da solução construtiva como um todo. Para efeitos de 

manutenção interessa ainda considerar o parâmetro mecânico relativo à resistência ao desgaste, pois 

constitui uma característica avaliada quando o arquiteto analisa soluções construtivas alternativas. 

Pré-visualização das 

camadas do pavimento 

(representação gráfica em 

corte) 

Tipo de parede, condições 

de união com outros 

elementos constituintes, 

função da parede 

Características da 

representação gráfica do 

pavimento 

Propriedades analíticas do 

pavimento: algumas 

propriedades térmicas e 

rugosidade 

Dados de Identificação: 

modelo, fabricante, 

comentários, descrição, 

custo, etc. 
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Em termos de estudos acústicos é relevante considerar o parâmetro acústico relativo à capacidade de 

redução do nível de ruídos de percussão. Foram considerados ainda parâmetros relativos à energia 

primária incorporada dos materiais e, por último, para efeitos de orçamentação, o custo de 

construção. 

Na criação de um novo objeto de pavimento, após duplicação e atribuição de uma designação 

adequada, procede-se à adaptação do objeto tido como base. O Revit permite alterar a composição 

dos pavimentos por adição ou eliminação de camadas, e atribuir-lhes diferentes funções dentro do 

sistema construtivo. Pode editar-se o tipo de material, a espessura da camada e o modo como os 

materiais se conectam à estrutura e se ligam a outros objetos (Figura 4.14). A representação gráfica 

das camadas é atualizada de um modo automático em concordância com as opções que vão sendo 

introduzidas e, posteriormente, é ainda permitida ao utilizador a escolha de um grafismo diferente. O 

mesmo quadro permite aceder às bibliotecas de materiais existentes, com os respetivos parâmetros 

físicos, térmicos, gráficos e de identidade que os caracterizam. A cada camada de um pavimento 

criada deve ser associada uma função, nomeadamente, estrutural, substrato, isolamento térmico, 

camada de impermeabilização, acabamento/revestimento ou laje estrutural (Figura 4.14). 

 
 

Figura 4.14 - Quadro de definição das camadas do pavimento (adaptado de [85]) 

O Revit possibilita, ainda, a associação de novos parâmetros a cada objeto. Para tal, é acionado o 

menu “Manage → Project Parameters”, ilustrado na Figura 4.15. De seguida, é adicionado um 

parâmetro ao objecto, devendo ser atribuída uma designação identificadora, associar o tipo de 

especialidade e a unidade dos valores do parâmetro. Por último, o parâmetro é atribuído à categoria 

desejada, neste caso, pavimentos. Alguns dos parâmetros, identificados no capítulo 3 e que se 
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pretendem a adicionar aos objetos de pavimentos, não existem na família base de pavimentos, 

nomeadamente, a massa superficial, os custos de construção, a redução do nível de ruídos de 

percussão e a energia incorporada da solução. Estes parâmetros são associados ao projeto através 

do menu ilustrado na Figura 4.16.  

 

Figura 4.15 - Barra de ferramentas de propriedades 

 

Figura 4.16 - Menu de criação de parâmetros 

Às soluções construtivas foram atribuídas classificações segundo os formatos Uniformat e 

Masterformat, referidos no capítulo 2, tendo sido introduzidas, respetivamente, nos campos 

“Assembly Code” e “Keynote” do menu “Type Properties” de cada pavimento criado, ao qual se pode 

aceder através do comando “Edit Type” (Figura 4.17). 
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Tipo de dados a introduzir no parâmetro 

Definição do tipo de parâmetro 



 
 
 

47 
 

 

Figura 4.17 - Interface de uma das soluções de pavimento com os códigos Uniformat e Masterformat 

4.2.3 Definição das soluções construtivas 

No processo de modelação da componente de arquitetura, após a geração de paredes e de vãos, 

segue-se a definição dos pavimentos. Como referido, o primeiro passo para efeitos de modelação de 

um pavimento é selecionar um dos tipos de pavimento, efetuar a sua duplicação associando uma 

identificação adequada. Se seguida são alteradas as suas características por alteração e incremento 

de camadas. Para cada camada é necessário associar o material constituinte, o valor da espessura e 

a função que desempenha no pavimento. 

A Figura 4.18 e a Figura 4.19 ilustram as camadas e os parâmetros de uma das soluções construtivas 

criadas, neste caso, o revestimento flutuante de madeira. O esquema junto apresenta o grafismo do 

material em corte, de acordo com os padrões adotados previamente pelo utilizador ou os 

considerados de modo automático pelo software e a relação de espessuras indicada. 

 

Figura 4.18 - Características das camadas de uma das soluções construtivas criadas 
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Figura 4.19 - Parâmetros existentes e criados para o revestimento flutuante de madeira 

 
Ao definir a ordenação das camadas da estrutura de um pavimento é necessário escolher a posição 

dos limites do núcleo (Core Boundary). A presença de uma camada dentro ou fora do núcleo do 

pavimento afeta o modo como este se liga com as camadas de outros elementos, como é o caso das 

paredes, pois as camadas dos núcleos têm prioridade sobre as restantes, no processo de modelação. 

No campo Function (Figura 4.18) deve ser escolhida a função construtiva apropriada às respetivas 

camadas da solução a que correspondem os números que servem para estabelecer prioridades de 
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interseção com outros elementos arquitetónicos, sendo que quanto menor for o número, maior é a 

prioridade (Figura 4.20). A atribuição de uma função (interior ou exterior) a um pavimento pode ser 

utilizado na contabilização de materiais de modo a se poder perceber a quantidade de materiais em 

cada um destes grupos (Figura 4.19). Na Figura 4.21 apresenta-se um pormenor construtivo de uma 

ligação parede-pavimento existente no modelo criado, em que está demonstrada a prioridade de 

interseção das diversas camadas de um objeto em relação ao outro. 

 

Figura 4.20 - Importância do “Core” e da ordem de prioridade na ligação parede-pavimento (adaptado de [84]) 

 

 

Figura 4.21 – Pormenor construtivo de prioridade de interseção das camadas numa ligação parede-pavimento 

(obtido automaticamente) 

De referir que ao definirmos uma área de uma solução de pavimento/revestimento numa divisão, e 

independentemente de como se processa a interseção das camadas da parede com as do 

pavimento, na contabilização automática de materiais do pavimento, gerada através de uma tabela de 

“Material take-off”, esta não tem em consideração esta ligação parede-pavimento e considera a 

mesma área para todas as camadas do pavimento, pelo que se torna uma limitação à modelação e 

respetiva extração da quantidade de materiais envolvidos. 
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Na Figura 4.22 ilustram-se as soluções de pavimento criadas e aplicadas nas várias divisões, do piso 

térreo, da moradia considerada. Nesta figura estão representados dois tipos de visualização, 

diferentes, existentes no Revit: uma planta com cores consistentes (à esquerda) e um corte num 

plano horizontal do modelo 3D (à direita). 

Assim, na sala de jantar foi adotado o revestimento flutuante laminado, na sala de estar o flutuante de 

madeira, na cozinha adotaram-se os ladrilhos de grés porcelânico, no hall de entrada o revestimento 

em pedra moleanos, nas duas casas de banho a pedra granito, nos arrumos o revestimento vinílico, 

no quarto o revestimento flutuante de cortiça e, por fim, no compartimento dentro deste mesmo 

quarto, o revestimento de alcatifa. A representação em corte da constituição destes revestimentos 

pode ser visualizada na Figura 4.23. 

  

Figura 4.22 - Planta do piso térreo com as soluções de revestimento aplicadas  

    
Pedra de calcário 

moleanos 
Granito 
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Figura 4.23 - Representação gráfica, em corte, das diferentes soluções de revestimento adotadas 
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4.3 Partilha da biblioteca criada  

Um dos aspetos importantes no desenvolvimento de um projeto é a necessidade de transferir 

informação entre projetos e utilizadores. Quando as famílias de elementos são do tipo Standard ou 

System verifica-se que é possível utilizar as capacidades do Revit de Copiar e Colar para efetuar a 

transferência de informação entre projetos. No entanto, existe outro tipo de elementos que não são 

possíveis de transferir deste modo, como os materiais ou os estilos de impressão, entre outros. 

O Revit disponibiliza uma funcionalidade específica para estas operações. A transferência de uma 

família de objetos, que é criada num projeto, para que possa ser utilizada num outro projeto, é 

permitida através do comando “Transfer Project Standards”, incluído no menu “Manage” do Revit 

(Figura 4.24 e Figura 4.25). Os pavimentos incluem-se nas famílias de sistema e, como tal, não 

podem ser guardados num ficheiro do tipo rfa. (ficheiros incluídos em bibliotecas do software), 

devendo ser utilizado o comando referido, ou a opção de Copiar e Colar entre projetos. Os 

pavimentos foram criados com estrutura e designação específicas para este projeto do caso de 

estudo, apesar de serem originados a partir de um tipo de pavimento, esse sim pertencente à 

biblioteca do Revit. Então, para que os objetos criados possam ser usados por outros utilizadores, e 

noutros projetos, é necessário efetuar essa transferência através do comando Transfer Project 

Standards. 

Assim como para os pavimentos, o procedimento a seguir para a transferência dos materiais pode ser 

o mesmo. Adicionalmente, para se partilhar com outros utilizadores uma biblioteca de materiais que 

se tenha criado pode optar-se por partilhar um ficheiro do tipo *.adsklib que fica guardado, por defeito, 

na pasta C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\<product version>. Assim, 

quem quiser fazer uso desta biblioteca deve colocar o respetivo ficheiro na mesma pasta da 

Autodesk, desta vez no seu computador [86]. 

 

Figura 4.24 - Transferência de configurações entre projetos 
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Figura 4.25 - Transferência de materiais e tipos de pavimentos entre projetos 

Efetuada a geração de todos os objetos de pavimento necessários procedeu-se à sua utilização, 

aplicando um tipo de pavimento em cada divisão, e estudando as suas multiutilizações possíveis, 

abordadas em detalhe no capítulo seguinte. 
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5 Multiutilização do modelo BIM 

Após a criação de um objeto paramétrico para cada solução de pavimento e efetuada a sua aplicação 

adequada de acordo com a divisão da casa, procede-se à manipulação da informação centralizada no 

modelo BIM. Assim, sobre o modelo gerado, são descritas e ilustradas as distintas tarefas que o 

modelo BIM, rico em informação, permite gerar de um modo mais ou menos automático, 

nomeadamente, a geração de desenhos técnicos do projeto e a definição de modelos 4D/BIM, 

5D/BIM, 6D/BIM e 7D/BIM, onde os parâmetros considerados são utilizados. 

5.1 Modelo 3D/BIM - Desenhos técnicos e perspetivas 

Após a definição da biblioteca de soluções construtivas de pavimentos, e a sua aplicação no caso de 

estudo, é analisada a capacidade do Revit gerar desenhos técnicos. Um projeto deve inclui a 

documentação gráfica usual como uma planta por piso, um conjunto de cortes verticais, os distintos 

alçados e diversos pormenores construtivos (Figura 5.1). Com o modelo 3D/BIM criado, é também 

possível inserir, em folhas de desenho, todo o tipo de perspetivas desde o exterior ou mesmo do seu 

interior, através de perspetivas em corte. 

   
   

 
  

Figura 5.1 - Perspetivas e cortes do modelo 3D/BIM 

Como o modelo BIM é paramétrico, inclui toda a informação associada à constituição de cada 

elemento construtivo, apoiando a análise de soluções alternativas. Admita-se, por exemplo, o ensaio 

de dois tipos diferentes de pavimentos em que ao selecioná-los o utilizador tem acesso ao grafismo e 

às suas propriedades (Figura 5.2). 
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Figura 5.2 - Representação das interfaces com as camadas e os parâmetros de duas soluções de pavimento 

diferentes escolhidas para o mesmo espaço 

O utilizador ao adotar uma solução construtiva de pavimento para uma determinada divisão ou 

espaço, pode facilmente aceder ao menu de parâmetros dessa solução. Pode alterar a solução por 
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uma outra existente por seleção na lista das soluções alternativas, apresentada no menu Properties. 

Escolhida outra opção, o modelo automaticamente atualiza o pavimento e toda a informação que lhe 

está inerente, apoiando assim uma sustentada tomada de decisão. 

O Revit dispõe de ferramentas que permitem manipular essa informação e obter diferentes tipos de 

representação. O software possui funcionalidades que permitem identificar os espaços, extrair áreas, 

volumes, fazer anotações, atribuir níveis e identificar qualquer tipo de objeto representado no 

desenho através de uma etiqueta. Permite ainda, extrair de outros projetos, informações, materiais e 

outros sistemas construtivos (Figura 4.25). A Figura 5.3 ilustra um conjunto de informações inseridas 

na planta do piso térreo: a grelha de alinhamentos, algumas cotas etiquetas de identificação de portas 

e janelas e a área e designação de cada divisão. 

No entanto, este tipo de informação deve ser acrescentado de acordo com uma correta cotagem do 

desenho e de representação, de forma a obter a documentação técnica com o aspeto usual. Este 

trabalho complementar é efetuado apenas uma vez sobre a folha de desenho (que atua como um 

template) e por cada atualização que se efetue no modelo 3D/BIM, os desenhos são 

automaticamente atualizados. 

 

Figura 5.3 - Planta com várias informações representadas 

Uma das grandes vantagens dos softwares BIM comparativamente aos softwares CAD é a fácil 

introdução de informação e a automática atualização da mesma quando o modelo 3D é alterado. 

Estas vantagens aplicam-se na produção de cortes, alçados e detalhes construtivos. O modelo 

paramétrico possibilita a extração de detalhes construtivos que se pretendam representar e 

pormenorizar (Figura 4.21). De salientar o facto de que o Revit permite trabalhar o desenho e juntar 
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informação explicativa (legenda) ao pormenor construtivo, contudo essa informação fica associada à 

folha de desenho, mas não ao detalhe no modelo. 

A produção de cortes verticais e alçados pode ser efetuada de forma automatizada, sendo que, para 

tal, é indicada a localização do plano de corte sobre uma das plantas, ficando o seu traço 

representado nas diversas vistas em planta do modelo. 

O Revit permite também produzir folhas de desenho com o conjunto de desenhos técnicos (plantas, 

cortes, alçados), de representação de pormenores construtivos, de perspetivas do modelo 3D e de 

tabelas de quantidades. A Figura 5.4 ilustra uma folha de desenho do caso de estudo. 

 

Figura 5.4 - Folha de desenho produzida pelo Revit 

5.2 Modelo 4D/BIM - Planeamento e simulação da construção 

O processo de construção é uma atividade complexa, sendo, por isso, o planeamento da construção 

uma atividade fundamental na conceção de uma obra, envolvendo a escolha de tecnologias, a 

definição de tarefas de trabalho, a estimativa e a gestão de recursos, a logística e a duração das 

tarefas individuais, assim como todas as interações entre as diferentes tarefas [3]. 

Correntemente, para planear as atividades de construção os diagramas de barras (diagramas de 

Gantt ou cronogramas) e os diagramas de rede são os mais utilizados. Com a dimensão e 

complexidade de alguns projetos de construção, os diagramas de barras encontram algumas 
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limitações com atividades muito interligadas ou mudanças nos caminhos críticos. Koo e Fischer [87] 

afirmam que os cronogramas tradicionais não fornecem quaisquer informações referentes ao contexto 

espacial e à complexidade dos componentes de um projeto, exigindo aos utilizadores uma 

interpretação que pode conduzir a erros provocada pelo elevado número de atividades e 

precedências. Como estes métodos não consideram a configuração espacial relacionada com as 

atividades, nem vinculam as atividades a elementos do modelo e no sentido de colmatar em parte as 

lacunas apresentadas pelos métodos tradicionais, surgem os modelos 4D/BIM. Estes modelos vêm 

acrescentar um melhor entendimento na abordagem ao planeamento e controlo de obra [88], pois as 

atividades do mapa de trabalhos são associadas a elementos da geometria 3D do modelo da 

empreitada, construindo assim uma simulação construtiva, visível em qualquer etapa da construção. 

Um modelo 4D/BIM considera a associação da variável tempo ao modelo 3D/BIM (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5 - Processo de um software BIM 4D 

Através da associação do modelo 3D/BIM com o planeamento da construção, torna-se possível 

explorar as potencialidades do modelo 4D/BIM no apoio à análise, gestão, acompanhamento e 

planeamento da construção, acrescentando fiabilidade e eficiência à atividade de planeamento e 

otimização de recursos [87]. Com base na simulação do processo construtivo, através da visualização 

da sequência da construção planeada, o modelo 4D admite um adequado relacionamento e 

comunicação dos participantes no projeto, apoiando uma tomada de decisão sustentada no 

acompanhamento e análise da construção.  

O modelo 4D/BIM identifica possíveis fontes de problemas e, consequentemente, oportunidades de 

melhoria ao nível do terreno de implementação, da mão-de-obra e equipamentos, dos conflitos 

espaciais, problemas de segurança, etc. Um modelo 4D/BIM permite assim reduzir os riscos 

associados ao cronograma de planeamento da construção, bem como responder rapidamente a 

situações imprevistas no local da obra. A aplicação pode ser transportada em dispositivos móveis, 

podendo ser utilizada no local da obra e, assim, confrontar in situ o plano estabelecido e a evolução 

efetiva dos trabalhos de construção. Em conformidade com a situação concreta encontrada, o modelo 

4D/BIM admite a sua atualização temporal (atrasos e avanços), a inclusão de novos elementos e a 
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redefinição de grupos associados a tarefas [3]. Deste modo, permite uma redução de imprevistos em 

relação ao tempo e custo. 

O Revit apresenta capacidades bastante limitadas relativamente ao planeamento da construção. 

Contudo o modelo 3D/BIM pode ser transposto para o visualizador Navisworks, da Autodesk, onde é 

possível manipular os distintos elementos do modelo de forma a poderem ser associados a tarefas da 

construção e, assim. simular o processo construtivo planeado [3]. Quando um modelo 3D/BIM é 

criado com o objetivo de ser utilizado no planeamento 4D, deve ser construído com o nível de detalhe 

do mapa de trabalhos. Por exemplo, para o faseamento construtivo de um pavimento, e dependendo 

da solução adotada, terá que ter a laje estrutural, a camada de regularização, o isolamento e o 

revestimento. Este detalhe de construção do modelo é importante para que cada atividade do mapa 

de trabalhos seja associada a cada elemento ou conjunto de elementos do modelo. Assim sendo, o 

nível de detalhe do modelo deve ser elevado quando a sua finalidade é o planeamento 4D. Com base 

nesta informação, podem produzir-se os desenhos referentes às diferentes fases. Esta informação 

inserida como valor de uma propriedade associada ao objeto paramétrico permite, ainda, obter 

estimativas temporais da construção, se a cada fase se associar um período de tempo [89]. 

A possibilidade de associar um determinado tipo de parâmetro ao objeto paramétrico permite, por 

exemplo, obter mapas de quantidade de materiais por fase construtiva (Figura 5.6) e, assim, apoiar a 

gestão de estaleiro. Podem ser criadas tabelas dinâmicas que constituam a base de trabalho para o 

planeamento das encomendas de material solicitado aos fornecedores, a entrega de material e o seu 

armazenamento em obra que facilmente são atualizadas acompanhando o desenvolvimento dos 

trabalhos [90]. As tabelas podem ser obtidas recorrendo ao menu “View → Schedules → 

Schedule/Quantities” (Figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6 – Menu de criação de nova tabela de extração de quantidades (Schedule/Quantities) – Pavimentos 

Na criação de uma tabela, as categorias de objetos paramétricos a serem listadas são as associadas 

a uma determinada especialidade. Neste caso, a especialidade é arquitetura, e a categoria é a 

correspondente a pavimentos (“Floors”), como se pode observar pela Figura 5.6. 

O utilizador pode, adicionalmente, selecionar outros parâmetros que ache necessários, entre o grupo 

de parâmetros disponibilizados no Revit e entre os criados pelo projetista. Contudo, o sistema permite 
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a geração de outros parâmetros através das opções: criar um novo parâmetro, adicionar um 

parâmetro calculado ou combinar parâmetros (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7 - Menu de parâmetros da tabela 

Na geração de uma aplicação 4D/BIM, o visualizador Navisworks permite adicionar objetos ou grupos 

de objetos do modelo 3D/BIM ao planeamento da construção, realizado no software Microsoft Project. 

No Navisworks são atribuídas tarefas de construção aos elementos do modelo 3D, possibilitando a 

simulação virtual da evolução da construção ao longo do tempo. Com base na simulação visualizada, 

o técnico, por comparação com a obra in situ, pode efetuar eventuais alterações no modelo 4D/BIM, 

por alteração de períodos de execução, agregação de outros elementos a associar a determinadas 

tarefas ou a desagregação de grupos para associação a tarefas mais detalhadas (Figura 5.8). 

  

Figura 5.8 - Representação de um modelo 4D no visualizador Navisworks [91] 
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5.3 Modelo 5D/BIM - Extração de quantidades e estimativa de custos 

Num projeto de construção, o custo constitui um fator com elevada importância para as tomadas de 

decisão, tanto numa fase conceptual, como numa fase mais avançada do projeto. Assim sendo, as 

estimativas de custos apresentam objetivos e graus de precisão diferentes à medida que são 

desenvolvidas nas diferentes fases de um projeto. Adicionalmente, uma correta estimativa de custos 

permite uma melhor compreensão da estruturação dos mesmos, e consequentemente, uma maior 

certeza no planeamento e uma melhor análise para conseguir reduzir os custos gerais da obra. 

Os modelos BIM possuem a capacidade de fornecer a informação relativa a custos durante todo o 

ciclo de vida do edifício, através de um modelo 5D. Esta quinta dimensão BIM permite associar ao 

modelo a informação relativa a custos, tornando possível prever e controlar os custos em todas as 

fases da construção, ou seja, este tipo de modelo tem a capacidade de integrar toda a informação 

relativa a quantidades, cronograma de planeamento e orçamento por fases construtivas [92]. 

Os objetos paramétricos que constituem o modelo 3D/BIM criado, são compostos por camadas de 

distinto tipo de material, podendo ser solicitada a quantificação por tipo de elemento ou material. O 

sistema cria tabelas com esta informação filtrada por pisos, sistema construtivo, fase de construção, 

sistemas classificativos, fornecedor ou outro tipo desde que considerado como informação na criação 

dos objetos. Podem ainda nesta fase adicionar a informação necessária para uma estimativa de 

custos, como por exemplo, o custo unitário do sistema construtivo ou material (Tabela 5.1). Deste 

modo, a metodologia BIM permite analisar e identificar a solução mais económica recorrendo ao 

modelo 5D. Uma extração de quantidades baseada no modelo permite uma atualização dinâmica 

sempre que surjam alterações ao modelo, pelo que os custos sofrem também a respetiva atualização. 

Os sistemas de classificação UniFormat e MasterFormat são 

utilizados com o intuito de gerar, de uma forma organizada, os 

custos do projeto. Os benefícios da classificação ocorrem 

principalmente nas estimativas de quantidades e de custos, no 

planeamento e na documentação de especificações. O 

Uniformat classifica as informações em 8 categorias principais, 

que podem ser usadas para organizar os custos de construção, 

na fase de projeto (Figura 5.9): infraestrutura (A); superestrutura 

(B); interiores (C); serviços (D); equipamentos e mobiliário (E); 

construção especial e demolição (F) e localização de obras 

(preparação do local, melhorias no local, elétrica, mecânica) 

(G). Possui ainda uma divisão geral (Z) que inclui: requisitos 

gerais, licitação, estimativa de custo de projeto. A correta 

codificação permite uma fácil exportação de dados para 

programas relacionados com essas atividades [93]. Assim, o 

orçamento gerado é de fácil leitura em qualquer país, visto que 

Figura 5.9 - Classificação Uniformat 
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se encontra classificado com uma classificação mundial. A Figura 5.10 e Tabela 5.1 apresentam a 

organização de uma tabela de uma estimativa de custos segundo a classificação Uniformat. Em 

relação ao caso de estudo (Tabela 5.1), a tabela obtida lista o código C3020 (revestimentos de 

pavimento) e a sua hierarquia de acordo com o tipo de material aplicado (C3020410 para vinílico ou 

C3020510 para alcatifa). 

 

Figura 5.10 – Exemplo de uma estimativa de custos de um projeto com base na classificação Uniformat [94] 

Tabela 5.1 - Orçamentação dos pavimentos organizada segundo a classificação Uniformat 

 

A extração de quantidades de materiais é obtida através da opção “View → Schedules → Material 

Take-Off”. A Tabela 5.2 lista, em relação apenas ao piso térreo e fase construtiva, por solução 

construtiva e o tipo de material e a quantificação da área, volume e espessura de cada camada.   
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Tabela 5.2 - Materiais constituintes das soluções construtivas adotadas no piso térreo 

 

Na tabela, o valor da espessura não é um valor diretamente obtido por seleção de parâmetros. A 

coluna “Default Thickness” traduz a espessura total da solução construtiva. Assim para a obtenção da 

espessura de cada camada, foi criado um parâmetro associado a uma função de cálculo 

(espessura=volume/área), definida através do comando “Calculated Value”. Deste modo, para cada 

tipo de revestimento é também listada a espessura das camadas constituintes. A listagem direta da 

espessura das camadas pode ser apontada como um aspeto que necessita de ser contornado, 

devendo o utilizador analisar os dados extraídos automaticamente e proceder a eventuais 

adequações. 

Para efeitos de gestão de encomenda de material, as tabelas a solicitar podem ser organizadas de 

um modo mais adequado. Por exemplo, a Tabela 5.3 apresenta a quantidade total de cada material a 
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aplicar nos pavimentos do piso térreo, diretamente utilizável na requisição do material a solicitar ao 

fornecedor. 

Tabela 5.3 – Contabilização das quantidades totais dos diferentes materiais dos pavimentos 
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Adicionalmente, é possível associar o custo de cada tipo de material, por unidade de área ou de 

volume, e deste modo, obter o custo total da solução de pavimento. Em relação ao caso em análise, 

foi obtido o custo total de cada solução construtiva adotada. Para tal, os parâmetros escolhidos 

foram: família e tipo de pavimento, piso (neste caso, filtrando por “piso térreo”), a área, o custo de 

construção (€/m2) (Figura 5.11). 

 

Figura 5.11 - Parâmetros escolhidos para o cálculo do custo total das soluções 

Para que nesta mesma tabela apareçam apenas os pavimentos do piso térreo filtrou-se a informação 

recorrendo ao menu “Schedule Properties → Filter → Filter by → Level – equals - Piso Térreo” como 

se ilustra na Figura 5.12. 

 

Figura 5.12 - Menu de propriedades de uma tabela 

Através da interface da Figura 5.11, o utilizador pode adicionar outros campos associados a funções 

de cálculo, através do comando “Calculated Value”. Por exemplo, para cada solução de pavimento, o 

custo total do pavimento aplicado no piso térreo, obtém-se do produto da área calculada pelo custo 

de construção por unidade de superfície. Este valor unitário foi atribuído no processo de geração do 

respetivo objeto paramétrico. A Tabela 5.4 apresenta os valores individualizados por quantidade, área 

e custo de cada tipologia de pavimento, bem como o número total de soluções adotadas e as áreas e 

os custos globais. 
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Tabela 5.4 - Custo total das soluções de pavimento adotadas para o piso térreo 

 

As tabelas criadas no Revit podem ser transferidas para outras aplicações de suporte ao 

planeamento e à orçamentação. Assim, no presente caso, a Tabela 5.4 foi exportada, através da 

sequência de comandos Revit → Export → Reports → Schedule, para o software Excel (Figura 5.13). 

  
Figura 5.13 - Exportação de uma tabela de extração de quantidades para o Excel 
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5.4 Modelo 6D/BIM – Análise energética e sustentabilidade 

Segundo o UK Green Building Council [95], as operações de construção representam cerca de 40% 

do consumo global de energia e 30% das emissões de gases de carbono que causam o efeito de 

estufa. O desenvolvimento sustentável tem vindo a aumentar de importância em todo o ciclo de vida 

do edifício e, consequentemente, da sua gestão e manutenção. As soluções BIM vêm simplificar as 

práticas de desenvolvimento sustentável, permitindo que arquitetos e engenheiros visualizem, 

simulem e analisem com maior precisão o projeto numa sua fase inicial, e ajudando a alcançar 

projetos mais sustentáveis, diminuindo o tempo de construção e os custos do projeto. 

No 6D/BIM são consideradas as análises de eficiência energética, do consumo de energia, pegada 

de carbono, contribuindo para a sustentabilidade e, por consequência, para as diversas certificações 

existentes [96]. É do interesse do projetista tomar conhecimento das ferramentas que o possam 

apoiar na tomada de decisão relativamente aos impactos que o projeto irá criar no meio ambiente, 

pois um dos fatores a considerar na seleção de um determinado sistema construtivo é o seu impacto 

no consumo energético num edifício, sendo que se deve optar por um que tenha o mínimo possível, 

ao mesmo tempo que concede as condições de conforto exigíveis.  

Relativamente à obtenção da simulação do comportamento ambiental, o Revit permite efetuar uma 

simulação energética sobre o modelo através da aplicação Green Building Studio, ou seja, permite 

obter uma simulação do comportamento ambiental do edifício em diferentes fases do projeto. Por 

exemplo, no estudo de soluções alternativas, a tomada de decisão pode ser fundamentada 

recorrendo a uma análise comparativa dos resultados relativos ao comportamento ambiental e à 

contribuição para a redução de emissões de dióxido de carbono. Os benefícios da criação de 

modelos 6D/BIM e sua correta utilização são evidentes quando confrontados com as práticas comuns 

na atividade de gestão e manutenção [97]. A análise pode ser efetuada sobre o modelo 3D em 

diferentes fases de desenvolvimento do projeto: numa fase de estudo (massa conceptual) ou numa 

fase mais avançada (requerendo o conhecimento do LOD atribuído ao modelo) [96].  

Sobre o modelo criado, foram impostas, por recurso a capacidades do Revit, algumas das 

configurações requeridas, nomeadamente, a orientação solar e a localização geográfica. O modelo foi 

de seguida transferido para análise em “nuvem” na plataforma da Autodesk, que ao finalizar, emitiu 

um relatório. Contudo, como o modelo não continha todos os parâmetros necessários para uma 

correta e completa análise por parte do software, foi obtida apenas uma simulação parcial dessa 

análise. Na Figura 5.14 é apresentado um detalhe do relatório obtido. 
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Figura 5.14 – Alguns resultados do relatório obtido da análise energética realizada pelo Green Building Studio 

A aplicação Green Building Studio recorre a um simulador (DOE-2 simulation engine) para estimar o 

uso de energia de construção e os custos operacionais, que se baseiam nos efeitos e interações do 

edifício, materiais, sistemas, nível de utilização e clima [98]. Esta aplicação analisa todo o edifício 

quanto ao seu comportamento térmico e energético, e tem por base as recomendações Leadership in 

Energy and Environmental Design (LEED). No entanto, o Regulamento de Desempenho Energético 

dos Edifícios de Habitação (REH) [71], utilizado no nosso país, não incorpora estas diretivas, pelo que 

o projetista pode recorrer à análise destes resultados, par uma avaliação comparativa. O Revit 

possibilita ainda a sua transferência, diretamente ou através de um ficheiro IFC, para outros 

programas de simulação energética, como é o caso do Energyplus [85]. 

Os materiais que compõem um edifício possuem propriedades térmicas de resistência e retenção de 

calor e humidade que têm influência na quantidade de energia necessária a produzir para manter o 

conforto interior no edifício. Tal facto é analisado recorrendo a simulações energéticas que se 

baseiam nas propriedades físicas fundamentais dos materiais, como a condutibilidade térmica, o calor 

específico e a massa volúmica, e como essas propriedades se combinam e são manipuladas para 
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formar pavimentos, paredes, janelas, etc. [98]. Como se referiu no capítulo 3, um modelo Revit 

necessita apenas destas três propriedades para a generalidade dos materiais (exceto o vidro), e 

sistemas construtivos, para poder realizar uma simulação energética. Embora no presente trabalho 

não se tenha aprofundado o aspeto energético, os objetos paramétricos foram enriquecidos com a 

informação relativa às propriedades referidas (Figura 5.15). 

 

Figura 5.15 - Propriedades de um material (alcatifa) para análise energética 

Foram ainda associados, aos objetos de pavimentos, os parâmetros calculados segundo o indicado 

pelo Regulamento de Desempenho Energético para Edifícios de Habitação (REH) [71] e, 

posteriormente, comparados com os valores gerados automaticamente pelo Revit, e apresentados na 

Tabela 5.5. Entre estes parâmetros incluem-se o coeficiente de transmissão térmica (U), 

considerando os valores de Rsi e Rse, para os fluxos ascendente e descendente (que o Revit não 

considera) e a resistência térmica (R) de cada solução construtiva abordada. 

Os valores calculados, no capítulo 3, para a resistência térmica são inferiores aos dados pelo Revit, 

sendo também mais realistas. No que diz respeito aos valores do coeficiente de transmissão térmica 

gerados pelo software, eles situam-se entre os valores calculados do U para os fluxos ascendente e 

descendente. 
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Tabela 5.5 - Tabela gerada pelo Revit para comparar os seus valores de R e U com os calculados 

 

Ainda dentro duma possível análise energética que se pode fazer ao modelo, tratou-se ainda, neste 

estudo, da energia incorporada dos materiais. Esta energia pode traduzir-se em toda a necessária 

para a criação de um material ou produto, desde a extração das matérias-primas até à entrega do 

produto final para utilização [99]. Por tal facto decidiu-se atribuir às diferentes soluções construtivas o 

valor da energia incorporada dos materiais que as constituem, de modo a poder fazer-se uma análise 

e a tomada de decisão com base neste critério (Figura 5.16 e Tabela 5.6). 

 

Figura 5.16 - Energia Primária Incorporada da solução de revestimento flutuante de madeira 
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Tabela 5.6 - Energia Primária Incorporada (PEC) das diferentes soluções construtivas de pavimentos criadas 

 

5.5 Modelo 7D/BIM - Gestão e manutenção das instalações 

A gestão e manutenção de edifícios tem como principal objetivo otimizar a vida útil de um edifício e 

representa mais de 80% do custo total de um projeto de construção, como tal, a sua importância deve 

ser reconhecida [97]. Tomando em consideração esta realidade, torna-se necessário aplicar uma 

gestão planeada e eficaz de modo a controlar os custos diferidos próprios desta fase, prolongando 

assim a vida útil do edifício e garantindo as suas condições de conforto e funcionamento. Esta gestão 

é designada por Gestão das Instalações (Facilities Management) e recorre a ferramentas que 

permitem manter o desempenho de uma instalação como esperado.  

É frequente que o dono de obra desempenhe o papel de gestor de edifícios, pelo que lhe deve ser 

entregue, na receção do seu empreendimento, um modelo 7D que retrate o edifício tal como 

construído. Esta tarefa requer a aplicação de uma gestão integrada e eficaz dos locais e ambientes 

de trabalho de um edifício, a otimização do desempenho dos seus espaços, a minimização das 

intervenções corretivas e a promoção da satisfação dos utilizadores [100]. Verifica-se atualmente uma 

crescente preocupação quanto à manutenção e à conservação de edifícios, devido à exigência da 

aplicação das normas regulamentares previstas em projeto, e às necessidades dos utilizadores em 

termos de segurança, saúde e conforto. Os edifícios são projetados com requisitos funcionais que 

requerem o cumprimento de planos de operação, uso e manutenção, previstos [101]. 

Para ajudar a cumprir este objetivo surge então o modelo 7D/BIM, que incorpora “todos os aspetos do 

projeto de gestão de informações do ciclo de vida” [102], ou seja, é o modelo associado à gestão e 

manutenção do edifício. A implementação do BIM, também neste sector da Construção, introduz uma 

melhoria no desenvolvimento das operações de manutenção e de conservação de edifícios, 

realizadas pelos gestores da manutenção. Pois, devido ao facto de toda a informação relativa ao 

edifício estar concentrada apenas numa só plataforma e à grande capacidade de representação 3D, 

as ações de manutenção podem ser mais rápidas, fiáveis e precisas [103]. Durante a fase de 

operação do edifício, o operador responsável pela manutenção pode recorrer ao modelo digital com o 

objetivo de consultar a informação de que necessita, tendo a garantia de que qualquer alteração 

efetuada sobre o modelo foi automaticamente atualizada. Pode ainda acrescentar informação relativa 
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a substituições ou reparações que eventualmente possam ter sido efetuadas. Desenvolvendo um 

modelo o mais rigoroso possível, permitirá ao gestor do edifício apoiar-se nele para tomar decisões 

informadas sobre todas as áreas pelas quais é responsável. Assim, a manutenção de edifícios é um 

dos ramos da indústria da Construção que pode beneficiar significativamente com a implementação 

do BIM [103]. 

A utilização efetiva da informação gerada por um modelo BIM é uma garantia de desempenho 

sustentado com custos de manutenção minimizados ao longo da vida útil do edifício. Os estudos de 

sustentabilidade de base BIM têm como preocupação as seguintes áreas [97]: acessibilidade; 

sustentabilidade dos materiais e manutenção preventiva. O modelo BIM permite a realização de 

estudos automatizados de manutenção orientados para a avaliação da fase de operação. A 

manutenção de edifícios inclui todo o tipo de serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de 

desempenho da edificação, decorrente da deterioração dos seus componentes, ou de atualizações 

nas necessidades dos seus utilizadores, durante o ciclo de vida do edifício. Tem como principais 

objetivos o aumento do tempo de vida útil do edifício e dos seus equipamentos; o incremento da 

segurança; a redução de custos globais; minimizar o número de emergências e avarias; diminuir os 

tempos de indisponibilidade do edifício e seus equipamentos [101]. 

Nesta fase do ciclo de vida do edifício, onde ocorre a gestão e a manutenção, o Revit permite 

associar a cada objeto paramétrico diferentes tipos de informação. Sobre as componentes dos 

pavimentos podem ser associados dados técnicos (informação do produto, modo de colocação, 

imagens/fotografias, planos de manutenção, garantia do produto, ou ainda informações referentes a 

fabricantes e fornecedores) e os parâmetros de interesse na atividade como a resistência ao 

desgaste (Figura 5.17). 

Para a pesquisa de elementos BIM comerciais existem bibliotecas disponíveis online, que podem ser 

consultadas, e que trabalham diretamente com os fabricantes dos produtos, partilhando-os em 

formato digital para poderem ser usados por utilizadores BIM. Alguns exemplos dessas bibliotecas 

são a National BIM Library e a BIMobject. Para além da representação do objeto em 3D, são 

anexadas propriedades importantes e páginas de internet direcionadas a catálogos e a instruções de 

instalação. Em relação a equipamentos (eletrodomésticos, mobiliário), os fabricantes disponibilizam, 

no formato RFA, toda a informação anexada ao objeto e assim não será necessário adicioná-la 

manualmente no Revit, como se realizou no caso de estudo. 

O modelo funciona então como um repositório de todas estas informações que podem ser alteradas 

ou atualizadas em qualquer período do ciclo-de-vida do edifício. Por exemplo, se se alterasse o 

fornecedor de um certo material, pode efetuar-se essa alteração sobre o modelo. 
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Figura 5.17 - Parâmetros de interesse para a gestão e manutenção 

Relativamente aos pavimentos do caso de estudo, são associadas a cada objeto paramétrico 

informações que podem ser extraídas pelo Revit ou exportadas par softwares adequados à gestão de 

obras. Um dos parâmetros que se atribuiu levando em consideração a sua possível utilização para 

fins de manutenção foi a resistência ao desgaste. Este é um parâmetro que permite tomar 

conhecimento da adequabilidade de um pavimento ao espaço em que será aplicado, assim como 

permite realizar planos de manutenção do mesmo. Na Figura 5.18 está ilustrada a resistência ao 

desgaste ([mm]) das duas soluções construtivas em que o revestimento é de pedra natural, uma com 

granito e outra com a pedra calcária moleanos. Deste modo, o projetista pode apoiar-se no valor 

deste parâmetro para ter mais um critério para a escolha da solução que melhor se adequa a 

determinado espaço e cujo comportamento e durabilidade será superior. 
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Figura 5.18 – Comparação da resistência ao desgaste das duas soluções de revestimento de pedra natural: 

granito e moleanos 

Existem várias ferramentas que apoiam a metodologia BIM-FM, tais como, ArchiFM, EcoDomus, IBM 

Maximo, FM:Interact, Bentley Facilities, Onuma System, entre outros. Estas ferramentas possuem a 

capacidade de manipular a informação de um modelo BIM útil para a gestão do edifício, em tempo 

real, associando as necessidades de manutenção dos equipamentos e os planos de ação 

estabelecidos no plano de manutenção. 

Um plano de manutenção é encarado como uma estratégia que o operador da manutenção deve 

seguir e exigir. O projeto de manutenção deve ser definido na fase de desenvolvimento do projeto, e 

receber a mesma importância que um projeto de uma outra especialidade [104]. No estabelecimento 

de um plano de manutenção existem várias estratégias que podem ser facilmente integradas como 

parâmetros ou informações adicionais no modelo BIM, em parte durante o processo de modelação 

inicial (a par da definição do plano de manutenção periódica) ou posteriormente ao longo do ciclo de 

vida da construção, por entidades ou operadores da especialidade. 

Abordaram-se as “n” dimensões conhecidas e permitidas pelo modelo BIM e as suas capacidades, 

sendo estas dependentes do tipo e quantidade de informação associada aos objetos paramétricos 

que constituem o modelo. O Revit permite inserir uma elevada quantidade de parâmetros aos objetos 

segundo o que seja pretendido pelo utilizador. Alguns dos parâmetros introduzidos, como a massa 

superficial ou a redução do nível de ruído de percussão, podem ser úteis a outro tipo de análise não 

abordada neste trabalho. 
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6 Conclusões 

6.1 Considerações finais 

A nova metodologia de trabalho Building Information Modeling (BIM), que tem vindo a ser 

implementada no contexto da indústria de Construção nacional, acompanhando o reconhecimento 

das suas vantagens a um nível mundial, foi abordada no presente trabalho, numa perspetiva de 

conhecer a base do conceito, o objeto paramétrico (criação, enriquecimento, aplicação e consulta), 

dirigido ao tipo de componente construtiva, o pavimento. 

No sentido de atingir os objetivos propostos foi inicialmente efetuado um estudo sobre a metodologia 

ao nível: da implementação (adaptação a alterações processuais, coordenação e colaboração, 

vantagens reconhecidas e limitações apontadas); da uniformização (interoperabilidade e 

parametrização, níveis de detalhe e sistemas de classificação, guias de modelação e ferramentas); do 

modo de trabalho (modelação paramétrica, centralização de informação, adição e atualização de 

parâmetros, utilização de informação em aplicações).  

A modelação do modelo BIM, do caso de estudo considerado, envolveu a aprendizagem do uso de 

uma ferramenta de modelação BIM, além da simples conceção geométrica, correspondendo apenas 

a uma utilização das capacidades básicas do software (identificação de componentes na interface de 

trabalho e utilização de objetos existentes em bibliotecas). Foi requerida uma aprendizagem bastante 

mais profunda relativamente à criação de novos objetos paramétricos (pavimentos de uso frequente 

na construção nacional), a adição de parâmetros requeridos nas aplicações analisadas (modelos 

nD/BIM), a obtenção de valores confiáveis a atribuir a parâmetros (físicos, mecânicos, térmicos, 

acústicos e económicos) dos sistemas construtivos selecionados. 

De forma a conceber objetos paramétricos de pavimentos de uso frequente em edifícios correntes, foi 

efetuado um estudo de base, relativo à caracterização da construção nacional dirigida a pavimentos, 

o que conduziu à seleção de um grupo alargado de sistemas construtivos (composição por camadas 

de distinto material) associado a características funcionais e comportamentais, utilizadas no 

enriquecimento dos novos elementos da biblioteca de pavimentos gerada. A seleção e a 

caracterização dos pavimentos são sustentadas em bibliografia de referência assim como o conjunto 

de parâmetros considerado. Esta pesquisa foi relevante para se desenvolver um trabalho útil para 

uma posterior utilização pelo projetista nacional, pois há uma garantia de confiança em relação ao 

rigor dos valores atribuídos às propriedades associadas aos objetos da biblioteca. Esta componente 

revelou-se trabalhosa em termos de consulta, retenção do essencial com vista ao objetivo pretendido 

e de cálculo e resumo de valores. 

Criado um modelo BIM, considerando a aplicação dos diferentes objetos paramétricos definidos, 

procedeu-se à sua utilização em diverso tipo de aplicação, de forma a descrever como atuar, como 
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utilizar os dados que enriqueceram os objetos estabelecidos e que resultados obter. Esta fase ilustra 

claramente as grandes potencialidades que o BIM pode aportar à indústria da Construção, 

envolvendo todo o setor, com perspetivas distintas da utilização do BIM, seja num estudo de soluções 

alternativas ou segundo uma direção sustentável, economicista ou ambiental. Deste modo a 

metodologia BIM promove a interligação de atividades levando, por consequência, a um expectável 

aumento da produtividade e da qualidade do produto final. A divulgação das diversas aplicações é 

necessária e este trabalho contribui fortemente para essa componente da implementação BIM na 

indústria. 

A manipulação do modelo BIM, de forma a apoiar a realização de diversas aplicações, com incidência 

no recurso ao distinto tipo de propriedades associadas aos objetos paramétricos, é descrita, de um 

modo aplicado ao caso de estudo, na elaboração de cada um dos modelos nD/BIM:  

• Sobre o modelo 3D/BIM são obtidos, de um modo bastante automatizado, os desenhos 

técnicos do projeto, mas apresentados com alguma limitação ao nível de cotagem, e 

perspetivas em corte, onde é percetível, pelo distintivo grafismo associado a cada material, a 

composição dos elementos, sendo ainda possibilitada a consulta da lista de propriedades 

(resistência ao desgaste, custo, etc.) apoiando a tomada de decisão em relação a soluções 

alternativas; 

• A aplicação 4D/BIM é referida quanto à sua elaboração, a partir do modelo 3D/BIM e 

diagrama de Gantt, e ilustrada, no caso de estudo, com a seleção de fase construtiva (“nova”) 

com vista à obtenção de mapas de quantidade por fase construtiva; é indicada a necessidade 

de uma modelação detalhada (laje estrutural, camada de regularização, isolamento e 

revestimento), para que cada atividade do mapa de trabalhos possa ser associada a cada 

elemento ou conjunto de elementos do modelo; 

• Num modelo 5D/BIM é analisada a componente económica (estimativa de custos) com base 

no valor de custos unitários associados aos objetos paramétricos. Em relação ao caso de 

estudo, é descrito o procedimento de listagem de tabelas de extração de quantidades (take-

off) por elemento ou material; atualização dinâmica das tabelas após a imposição de 

alterações ao modelo; a consideração da classificação UniFormat ou MasterFormat como 

parâmetro, para uma fácil exportação de dados e análise orçamental apoiada numa 

codificação universal; 

• No modelo 6D/BIM é considerada a análise de eficiência energética, baseada nas 

propriedades físicas dos materiais (condutibilidade térmica, calor específico, massa 

volúmica). No caso de estudo, o modelo BIM é transferido para uma análise em “nuvem” na 

plataforma da Autodesk, sendo emitido o respetivo relatório, ilustrando as potencialidades do 

BIM também neste aspeto; 
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• O modelo 7D/BIM apoia a gestão e a manutenção de edifícios permitindo a consulta da 

informação associada aos objetos. Assim, sobre as componentes dos pavimentos podem ser 

associados dados técnicos (informação do produto, modo de colocação ou garantia) e os 

parâmetros de interesse na atividade como a resistência ao desgaste. 

No desenvolvimento do trabalho são revelados alguns constrangimentos a uma rápida adoção da 

metodologia BIM pelo setor no contexto nacional: 

• A conceção do projeto, na forma de uma solução BIM, requer um maior detalhe e uma maior 

quantidade de informação inicial se comparado com um projeto CAD, além da necessidade 

de envolver toda a equipa no conceito colaborativo que lhe é inerente e, ainda, a formação na 

utilização de ferramentas de base BIM; 

• O processo de modelação paramétrica requer que, normalmente, sejam adaptados os objetos 

existentes em bibliotecas ou que sejam criados outros novos, dirigidos ao projeto específico, 

requerendo dispêndio de tempo e conhecimento detalhado da composição dos componentes 

construtivos em fase inicial. Embora existam bibliotecas de objetos disponibilizadas pelos 

fabricantes, principalmente quando se trata de marcas com forte presença no mercado, são 

ainda escassos e dirigidos principalmente a equipamentos; 

• A extração de quantidades do modelo requer uma análise cuidada da coerência e qualidade 

do mesmo, de forma a garantir a obtenção de valores corretos. Por exemplo, na quantificação 

de materiais de um pavimento, são obtidas automaticamente as quantidades do revestimento 

e da laje, mas são contabilizadas erradamente as quantidades de cada camada que constitui 

o revestimento na zona de interseção com as paredes (embora graficamente a solução de 

interseção seja apresentada de um modo correto), não tomando em consideração as 

diferenças de interseção das diversas camadas que constituem a solução de pavimento, com 

as da parede com que se intersectam. 

6.2 Desenvolvimentos futuros 

O trabalho desenvolvido ilustra algumas situações de aplicação nD/BIM sobre o caso de estudo que 

podem ser mais detalhadas, requerendo, no entanto, para sua elaboração, mais informação 

relacionada com o aspeto da: construção (faseamento); manutenção (programas de manutenção 

preventiva); análise energética (composição de elementos de vãos e da cobertura); e sustentabilidade 

(níveis de emissão de dióxido de carbono na produção de materiais ou sistemas construtivos). Deste 

modo, e no seguimento do presente trabalho, os modelos nD/BIM podem ser mais aprofundados 

e esclarecedores quanto à aplicabilidade do modelo BIM, além da sua componente mais visível, o 

modelo geométrico 3D. 

Os objetos paramétricos criados são úteis numa perspetiva do projetista que pretenda comparar 

soluções no contexto da construção nacional. No seguimento deste estudo, outro tipo de 
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componentes pode ser tipificado e revertido em objetos paramétricos representativos da construção. 

A sua reutilização em plataformas informáticas de intercâmbio de informação entre técnicos, deve 

ser estudada de forma a tornar mais eficaz o trabalho de geração de bibliotecas de objetos 

específicos, pois a criação de objetos paramétricos corretos e ricos em informação requer uma 

adequada divulgação e garantia de uma correta utilização. A figura do gestor do modelo BIM (BIM 

manager) e o conhecimento das suas funções e relevância na qualidade do projeto BIM final, deve 

ser acompanhada com uma especial atenção, pois um projeto colaborativo requer um adequado 

controlo em relação ao tipo e à qualidade da informação criada e integrada no modelo e qual a sua 

proveniência (especialistas e técnicos responsáveis). 

A metodologia BIM revela em cada aplicação, relatório ou publicação grandes e diversas vantagens 

inerentes essencialmente à possibilidade de integração de tarefas. Mas neste aspeto as ferramentas 

existentes ainda apresentam fortes limitações de interoperabilidade. A tendência atual das casas 

de software BIM é desenvolver plug-ins que permitam a realização de aplicações mais integradas, 

onde a reutilização da informação do modelo seja efetuada de um modo mais contínuo, permitindo a 

conceção de projetos mais completos numa mesma plataforma de trabalho. A evolução tecnológica 

avança nesse sentido e como trabalho futuro, de pesquisa académica, é interessante e necessário 

acompanhar a aposta no BIM e como ela pode ser implementada na Construção nacional, para a 

tornar mais competitiva a um nível nacional e internacional. 
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ANEXO 1 – Ficha Técnica: Pavimento com revestimento de pedra natural granito 

1 – Pedra Natural Granito  

 

2 – Betonilha de regularização 

3 – Aglomerado composto de cortiça 

4 – Betonilha de regularização 

5 – Laje de Betão Armado (e = 0,16 m) 

 

Descrição: Pavimento constituído por duas camadas de betonilha de regularização e uma camada resiliente de 
aglomerado composto de cortiça, revestido por pedra natural granito 

Parâmetros físicos 

Espessura [m] 

Granito 0,02m 

Betonilha 0,04m 

Aglomerado composto de cortiça 0,01m 

Betonilha 0,03m 

Total: 0,10m 

Massa Superficial (ρ) 
[kg/m2] 

Granito (ρ = 2700 kg/m3) 54,0 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 76,0 kg/m2 

Aglomerado composto de cortiça (ρ = 120 kg/m3) 1,2 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 57,0 kg/m2 

Total: 188,20 kg/m2 

Parâmetros térmicos 

Resistência Térmica 

(∑ Rj) 

[(m2.K)/W] 

Granito (λ = 3,0 W/(m.K)) 0,007 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,029 (m2.K)/W 

Aglomerado composto de cortiça (λ = 0,045 W/(m.K)) 0,222 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,021 (m2.K)/W 

Total: 0,279 (m2.K)/W 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Ascendente 
(Rsi = 0,1 e Rse = 0,04) 

2,387 W/(m2.K) 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Descendente 
(Rsi = 0,17 e Rse = 0,04) 

2,045 W/(m2.K) 

Parâmetro ambiental 

Energia Incorporada dos 
Materiais (PEC) [MJ/kg] 

Granito 11,0 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Aglomerado composto de cortiça 4,0 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Total: 26,0 MJ/kg 

Parâmetro acústico 

Redução do nível de ruído de percussão, ponderado ΔLw [dB] 21 dB 

Parâmetro económico 

Custo de Construção [€/m2] 103 €/m2 

Parâmetro mecânico 

Resistência ao desgaste (mm) ou Classe de resistência à abrasão 0,1 – 0,6 mm 
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ANEXO 2 – Ficha Técnica: Pavimento com revestimento de pedra natural moleanos 

1 – Pedra Natural Moleanos  

 

2 – Betonilha de regularização 

3 – Aglomerado composto de cortiça 

4 – Betonilha de regularização 

5 – Laje de Betão Armado (e = 0,16 m) 

 

Descrição: Pavimento constituído por duas camadas de betonilha de regularização e uma camada resiliente de 
aglomerado composto de cortiça, revestido por pedra natural granito 

Parâmetros físicos 

Espessura [m] 

Moleanos 0,02m 

Betonilha 0,04m 

Aglomerado composto de cortiça 0,01m 

Betonilha 0,03m 

Total: 0,10m 

Massa Superficial (ρ) 
[kg/m2] 

Moleanos (ρ = 2500 kg/m3) 50,0 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 76,0 kg/m2 

Aglomerado composto de cortiça (ρ = 120 kg/m3) 1,2 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 57,0 kg/m2 

Total: 184,20 kg/m2 

Parâmetros térmicos 

Resistência Térmica 

(∑ Rj) 

[(m2.K)/W] 

Moleanos (λ = 2,3 W/(m.K)) 0,009 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,029 (m2.K)/W 

Aglomerado composto de cortiça (λ = 0,045 W/(m.K)) 0,222 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,021 (m2.K)/W 

Total: 0,281 (m2.K)/W 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Ascendente 
(Rsi = 0,1 e Rse = 0,04) 

2,376 W/(m2.K) 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Descendente 
(Rsi = 0,17 e Rse = 0,04) 

2,037 W/(m2.K) 

Parâmetro ambiental 

Energia Incorporada dos 
Materiais (PEC) [MJ/kg] 

Moleanos 1,5 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Aglomerado composto de cortiça 4,0 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Total: 16,5 MJ/kg 

Parâmetro acústico 

Redução do nível de ruído de percussão, ponderado ΔLw [dB] 21 dB 

Parâmetro económico 

Custo de Construção [€/m2] 75 €/m2 

Parâmetro mecânico 

Resistência ao desgaste (mm) ou Classe de resistência à abrasão 2,0 mm 
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ANEXO 3 – Ficha Técnica: Pavimento com revestimento de ladrilhos de grés porcelânico 

1 – Ladrilhos de Grés Porcelânico  

 

2 – Betonilha de regularização 

3 – Aglomerado composto de cortiça 

4 – Betonilha de regularização 

5 – Laje de Betão Armado (e = 0,16 m) 

 

Descrição: Pavimento constituído por duas camadas de betonilha de regularização e uma camada resiliente de 
aglomerado composto de cortiça, revestido por ladrilhos de grés porcelânico 

Parâmetros físicos 

Espessura [m] 

Grés Porcelânico 0,008m 

Betonilha 0,04m 

Aglomerado composto de cortiça 0,01m 

Betonilha 0,03m 

Total: 0,088m 

Massa Superficial (ρ) 
[kg/m2] 

Grés Porcelânico (ρ = 2500 kg/m3) 20,0 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 76,0 kg/m2 

Aglomerado composto de cortiça (ρ = 120 kg/m3) 1,2 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 57,0 kg/m2 

Total: 154,20 kg/m2 

Parâmetros térmicos 

Resistência Térmica 

(∑ Rj) 

[(m2.K)/W] 

Grés Porcelânico (λ =  1,3 W/(m.K)) 0,006 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,029 (m2.K)/W 

Aglomerado composto de cortiça (λ = 0,045 W/(m.K)) 0,222 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,021 (m2.K)/W 

Total: 0,278 (m2.K)/W 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Ascendente 
(Rsi = 0,1 e Rse = 0,04) 

2,390 W/(m2.K) 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Descendente 
(Rsi = 0,17 e Rse = 0,04) 

2,048 W/(m2.K) 

Parâmetro ambiental 

Energia Incorporada dos 
Materiais (PEC) [MJ/kg] 

Moleanos 12,0 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Aglomerado composto de cortiça 4,0 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Total: 27,0 MJ/kg 

Parâmetro acústico 

Redução do nível de ruído de percussão, ponderado ΔLw [dB] 24 dB 

Parâmetro económico 

Custo de Construção [€/m2]  68 €/m2 

Parâmetro mecânico 

Resistência ao desgaste (mm) ou Classe de resistência à abrasão Classe PEI: III - V 
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ANEXO 4 – Ficha Técnica: Pavimento com revestimento flutuante de madeira 

1 – Flutuante de madeira  

 

2 – Espuma de polietileno 

3 – Aglomerado composto de cortiça 

4 – Betonilha de regularização 

5 – Laje de Betão Armado (e = 0,16 m) 

 

Descrição: Pavimento constituído por uma camada de betonilha de regularização (e enchimento), uma camada 
resiliente de aglomerado composto de cortiça e outra de espuma de polietileno extrudido, revestido por flutuante 
de madeira 

Parâmetros físicos 

Espessura [m] 

Flutuante de madeira 0,014m 

Espuma de Polietileno 0,003m 

Aglomerado composto de cortiça 0,008m 

Betonilha 0,10m 

Total: 0,125m 

Massa Superficial (ρ) 
[kg/m2] 

Flutuante de madeira (ρ = 900 kg/m3) 12,6 kg/m2 

Espuma de Polietileno (ρ = 20 kg/m3) 0,06 kg/m2 

Aglomerado composto de cortiça (ρ = 120 kg/m3) 0,96 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 190,0 kg/m2 

Total: 203,62 kg/m2 

Parâmetros térmicos 

Resistência Térmica 

(∑ Rj) 

[(m2.K)/W] 

Flutuante de madeira (λ =  0,14 W/(m.K)) 0,100 (m2.K)/W 

Espuma de Polietileno (λ = 0,05 W/(m.K)) 0,060 (m2.K)/W 

Aglomerado composto de cortiça (λ = 0,045 W/(m.K)) 0,178 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,071 (m2.K)/W 

Total: 0,409 (m2.K)/W 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Ascendente 
(Rsi = 0,1 e Rse = 0,04) 

1,821 W/(m2.K) 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Descendente 
(Rsi = 0,17 e Rse = 0,04) 

1,615 W/(m2.K) 

Parâmetro ambiental 

Energia Incorporada dos 
Materiais (PEC) [MJ/kg] 

Flutuante de madeira 12,0 MJ/kg 

Espuma de Polietileno 83,1 MJ/kg 

Aglomerado composto de cortiça 4,0 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Total: 104,6 MJ/kg 

Parâmetro acústico 

Redução do nível de ruído de percussão, ponderado ΔLw [dB] 52 dB 

Parâmetro económico 

Custo de Construção [€/m2]  66 €/m2 

Parâmetro mecânico 

Resistência ao desgaste (mm) ou Classe de resistência à abrasão AC1 – AC5 
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ANEXO 5 – Ficha Técnica: Pavimento com revestimento flutuante laminado 

1 – Flutuante laminado 

 

2 – Espuma de polietileno 

3 – Aglomerado composto de cortiça 

4 – Betonilha de regularização 

5 – Laje de Betão Armado (e = 0,16 m) 

 

Descrição: Pavimento constituído por uma camada de betonilha de regularização (e enchimento), uma camada 
resiliente de aglomerado composto de cortiça e outra de espuma de polietileno extrudido, revestido por flutuante 
laminado 

Parâmetros físicos 

Espessura [m] 

Flutuante laminado 0,0095m 

Espuma de Polietileno 0,003m 

Aglomerado composto de cortiça 0,008m 

Betonilha 0,10m 

Total: 0,1205m 

Massa Superficial (ρ) 
[kg/m2] 

Flutuante laminado (ρ = 870 kg/m3) 8,265 kg/m2 

Espuma de Polietileno (ρ = 20 kg/m3) 0,06 kg/m2 

Aglomerado composto de cortiça (ρ = 120 kg/m3) 0,96 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 190,0 kg/m2 

Total: 199,29 kg/m2 

Parâmetros térmicos 

Resistência Térmica 

(∑ Rj) 

[(m2.K)/W] 

Flutuante laminado (λ =  0,156 W/(m.K)) 0,061 (m2.K)/W 

Espuma de Polietileno (λ = 0,05 W/(m.K)) 0,060 (m2.K)/W 

Aglomerado composto de cortiça (λ = 0,045 W/(m.K)) 0,178 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,071 (m2.K)/W 

Total: 0,370 (m2.K)/W 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Ascendente 
(Rsi = 0,1 e Rse = 0,04) 

1,960 W/(m2.K) 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Descendente 
(Rsi = 0,17 e Rse = 0,04) 

1,724 W/(m2.K) 

Parâmetro ambiental 

Energia Incorporada dos 
Materiais (PEC) [MJ/kg] 

Flutuante laminado 9,5 MJ/kg 

Espuma de Polietileno 83,1 MJ/kg 

Aglomerado composto de cortiça 4,0 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Total: 102,1 MJ/kg 

Parâmetro acústico 

Redução do nível de ruído de percussão, ponderado ΔLw [dB] 51 dB 

Parâmetro económico 

Custo de Construção [€/m2]  44 €/m2 

Parâmetro mecânico 

Resistência ao desgaste (mm) ou Classe de resistência à abrasão AC1 – AC5 
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ANEXO 6 – Ficha Técnica: Pavimento com revestimento flutuante de cortiça 

1 – Flutuante de cortiça 

 

2 – Espuma de polietileno 

3 – Aglomerado composto de cortiça 

4 – Betonilha de regularização 

5 – Laje de Betão Armado (e = 0,16 m) 

 

Descrição: Pavimento constituído por uma camada de betonilha de regularização (e enchimento), uma camada 
resiliente de aglomerado composto de cortiça e outra de espuma de polietileno extrudido, revestido por flutuante 
de cortiça 

Parâmetros físicos 

Espessura [m] 

Flutuante de cortiça 0,0105m 

Espuma de Polietileno 0,003m 

Aglomerado composto de cortiça 0,008m 

Betonilha 0,10m 

Total: 0,1215m 

Massa Superficial (ρ) 
[kg/m2] 

Flutuante de cortiça (ρ = 500 kg/m3) 5,25 kg/m2 

Espuma de Polietileno (ρ = 20 kg/m3) 0,06 kg/m2 

Aglomerado composto de cortiça (ρ = 120 kg/m3) 0,96 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 190,0 kg/m2 

Total: 196,27 kg/m2 

Parâmetros térmicos 

Resistência Térmica 

(∑ Rj) 

[(m2.K)/W] 

Flutuante de cortiça (λ =  0,075 W/(m.K)) 0,140 (m2.K)/W 

Espuma de Polietileno (λ = 0,05 W/(m.K)) 0,060 (m2.K)/W 

Aglomerado composto de cortiça (λ = 0,045 W/(m.K)) 0,178 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,071 (m2.K)/W 

Total: 0,449 (m2.K)/W 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Ascendente 
(Rsi = 0,1 e Rse = 0,04) 

1,697 W/(m2.K) 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Descendente 
(Rsi = 0,17 e Rse = 0,04) 

1,517 W/(m2.K) 

Parâmetro ambiental 

Energia Incorporada dos 
Materiais (PEC) [MJ/kg] 

Flutuante de cortiça 9,5 MJ/kg 

Espuma de Polietileno 83,1 MJ/kg 

Aglomerado composto de cortiça 4,0 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Total: 102,1 MJ/kg 

Parâmetro acústico 

Redução do nível de ruído de percussão, ponderado ΔLw [dB] 53 dB 

Parâmetro económico 

Custo de Construção [€/m2]  64 €/m2 

Parâmetro mecânico 

Resistência ao desgaste (mm) ou Classe de resistência à abrasão AC1 – AC5 
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ANEXO 7 – Ficha Técnica: Pavimento com revestimento de alcatifa 

1 – Alcatifa 

 

2 – Betonilha de regularização 

3 – Laje de Betão Armado (e = 0,16 m) 

 

Descrição: Pavimento constituído por uma camada de betonilha de regularização (e enchimento) e revestido por 
alcatifa 

Parâmetros físicos 

Espessura [m] 

Alcatifa 0,01m 

Betonilha 0,10m 

Total: 0,11m 

Massa Superficial (ρ) 
[kg/m2] 

Alcatifa (ρ = 200 kg/m3) 2,0 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 190,0 kg/m2 

Total: 192,00 kg/m2 

Parâmetros térmicos 

Resistência Térmica 

(∑ Rj) 

[(m2.K)/W] 

Alcatifa (λ =  0,05 W/(m.K)) 0,200 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,071 (m2.K)/W 

Total: 0,271 (m2.K)/W 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Ascendente 
(Rsi = 0,1 e Rse = 0,04) 

2,431 W/(m2.K) 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Descendente 
(Rsi = 0,17 e Rse = 0,04) 

2,077 W/(m2.K) 

Parâmetro ambiental 

Energia Incorporada dos 
Materiais (PEC) [MJ/kg] 

Alcatifa 74,0 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Total: 79,5 MJ/kg 

Parâmetro acústico 

Redução do nível de ruído de percussão, ponderado ΔLw [dB] 35 dB 

Parâmetro económico 

Custo de Construção [€/m2]  40 €/m2 

Parâmetro mecânico 

Resistência ao desgaste (mm) ou Classe de resistência à abrasão Classe 21 - 23 
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ANEXO 8 – Ficha Técnica: Pavimento com revestimento vinílico 

1 – Vinílico  

 

2 – Betonilha de regularização 

3 – Aglomerado composto de cortiça 

4 – Betonilha de regularização 

5 – Laje de Betão Armado (e = 0,16 m) 

 

Descrição: Pavimento constituído por duas camadas de betonilha de regularização e uma camada 
resiliente de aglomerado composto de cortiça, revestido por vinílico 

Parâmetros físicos 

Espessura [m] 

Vinílico 0,003m 

Betonilha 0,04m 

Aglomerado composto de cortiça 0,01m 

Betonilha 0,03m 

Total: 0,083m 

Massa Superficial (ρ) 
[kg/m2] 

Vinílico (ρ = 1200 kg/m3) 3,6 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 76,0 kg/m2 

Aglomerado composto de cortiça (ρ = 120 kg/m3) 1,2 kg/m2 

Betonilha (ρ = 1900 kg/m3) 57,0 kg/m2 

Total: 137,80 kg/m2 

Parâmetros térmicos 

Resistência Térmica 

(∑ Rj) 

[(m2.K)/W] 

Vinílico (λ = 0,25 W/(m.K)) 0,012 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,029 (m2.K)/W 

Aglomerado composto de cortiça (λ = 0,045 W/(m.K)) 0,222 (m2.K)/W 

Betonilha (λ = 1,4 W/(m.K)) 0,021 (m2.K)/W 

Total: 0,284 (m2.K)/W 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Ascendente 
(Rsi = 0,1 e Rse = 0,04) 

2,357 W/(m2.K) 

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) [W/(m2.K)] - Fluxo Descendente 
(Rsi = 0,17 e Rse = 0,04) 

2,023 W/(m2.K) 

Parâmetro ambiental 

Energia Incorporada dos 
Materiais (PEC) [MJ/kg] 

Vinílico 68,6 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Aglomerado composto de cortiça 4,0 MJ/kg 

Betonilha 5,5 MJ/kg 

Total: 83,6 MJ/kg 

Parâmetro acústico 

Redução do nível de ruído de percussão, ponderado ΔLw [dB] 42 dB 

Parâmetro económico 

Custo de Construção [€/m2] 60 €/m2 

Parâmetro mecânico 

Resistência ao desgaste (mm) ou Classe de resistência à abrasão Classe 21 - 23 
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  ANEXO 9 – Parâmetros atribuídos aos pavimentos 

  
Tipo de Parâmetro 

  
Físicos Térmicos Ambiental Acústico Económico 

Tipo de 
Revestimento 

Materiais das 
Camadas 

Massa 
Volúmica 
Aparente 
(média) 
[kg/m3] 

Espessura da 
camada ( e ) [m] 

Massa 
Superficial 

[kg/m2] 

Condutibilidade 
Térmica Linear 
(λ) [W/(m.K)] 

Resistência 
Térmica                 

( Rj ) 
[(m2.K)/W] 

∑  Rj    
[(m2.K)/W] 

Coeficiente de 
Transmissão 
Térmica (U) 
[W/(m2.K)] - 

Fluxo 
Ascendente 

Coeficiente de 
Transmissão 
Térmica (U) 
[W/(m2.K)] - 

Fluxo 
Descendente 

Calor Específico 
[J/(kg.K)] 

Energia 
Incorporada dos 
Materiais [MJ/kg] 

Redução do nível de ruído de 
percussão, ponderado ΔLw [dB] 

Custo de 
Construção [€/m2] 

Pedra 
Natural 

Granito 2700 0,02 

0,1 

54 

188,20 

3 0,007 

0,279 2,387 2,045 

650 11 

26 

14 (sobre camada de aglomerado 
composto de cortiça) 

21 

69 

103 
Betonilha 1900 0,04 76 1,4 0,029 1046 5,5 4 8 

Aglomerado de cortiça 120 0,01 1,2 0,045 0,222 1670 4 
 

16 

Betonilha 1900 0,03 57 1,4 0,021 1046 5,5 3 10 

 

Pedra 
Natural 

Moleanos 2500 0,02 

0,1 

50 

184,20 

2,3 0,009 

0,281 2,376 2,037 

920 1,5 

16,5 

14 (sobre camada de aglomerado 
composto de cortiça) 

21 

41 

75 
Betonilha 1900 0,04 76 1,4 0,029 1046 5,5 4 8 

Aglomerado de cortiça 120 0,01 1,2 0,045 0,222 1670 4 
 

16 

Betonilha 1900 0,03 57 1,4 0,021 1046 5,5 3 10 

 

Ladrilhos de 
Grés 

Porcelânico 

Ladrilhos de Grés 
Porcelânico 

2500 0,008 

0,088 

20 

154,20 

1,3 0,006 

0,278 2,390 2,048 

745 12 

27 

17 (sobre camada de aglomerado 
composto de cortiça) 

24 

34 

68 
Betonilha 1900 0,04 76 1,4 0,029 1046 5,5 4 8 

Aglomerado de cortiça 120 0,01 1,2 0,045 0,222 1670 4 
 

16 

Betonilha 1900 0,03 57 1,4 0,021 1046 5,5 3 10 

 

Flutuante de 
Madeira 

Flutuante de Madeira 900 0,014 

0,125 

12,6 

203,62 

0,14 0,100 

0,409 1,821 1,615 

1300 12 

104,6 

19 

52 

37 

66 

Espuma de Polietileno 
Extrudido 

20 0,003 0,06 0,05 0,060 2300 83,1 
18 (espuma de polietileno + 

betonilha) 

Aglomerado de cortiça 120 0,008 0,96 0,045 0,178 1670 4 15 16 

Betonilha 1900 0,1 190 1,4 0,071 1046 5,5 
 

13 

 

Flutuante 
Laminado 

Flutuante Laminado 870 0,0095 

0,1205 

8,265 

199,29 

0,156 0,061 

0,370 1,960 1,724 

1250 9,5 

102,1 

18 

51 

15 

44 

Espuma de Polietileno 
Extrudido 

20 0,003 0,06 0,05 0,060 2300 83,1 
18 (espuma de polietileno + 

betonilha) 

Aglomerado de cortiça 120 0,008 0,96 0,045 0,178 1670 4 15 16 

Betonilha 1900 0,1 190 1,4 0,071 1046 5,5 
 

13 

 

Flutuante de 
Cortiça 

Flutuante de Cortiça 500 0,0105 

0,1215 

5,25 

196,27 

0,075 0,140 

0,449 1,697 1,517 

1500 9,5 

102,1 

20 

53 

35 

64 

Espuma de Polietileno 
Extrudido 

20 0,003 0,06 0,05 0,060 2300 83,1 
18 (espuma de polietileno + 

betonilha) 

Aglomerado de cortiça 120 0,008 0,96 0,045 0,178 1670 4 15 16 

Betonilha 1900 0,1 190 1,4 0,071 1046 5,5 
 

13 

 

Alcatifa 
Alcatifa 200 0,01 

0,11 
2 

192,00 
0,05 0,200 

0,271 2,431 2,077 
1400 74 

79,5 
25 

35 
27 

40 
Betonilha 1900 0,1 190 1,4 0,071 1046 5,5 10 13 

 

Vinílico 

Vinílico 1200 0,003 

0,083 

3,6 

137,80 

0,25 0,012 

0,284 2,357 2,023 

1260 68,6 

83,6 

19 

42 

26 

60 
Betonilha 1900 0,04 76 1,4 0,029 1046 5,5 4 8 

Aglomerado de cortiça 120 0,01 1,2 0,045 0,222 1670 4 16 16 

Betonilha 1900 0,03 57 1,4 0,021 1046 5,5 3 10 

 


