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RESUMO 

 

A indústria da construção tem um papel importante em qualquer economia nacional existindo um 

consenso geral de que há uma ligação entre o crescimento económico de um país e o seu investimento 

em construção.  

A presente dissertação comete-se a examinar a forma como a tecnologia BIM contribui para a redução 

do desperdício de recursos e, mais aprofundadamente, o controlo de custo dos projetos de Arquitetura 

e sua orçamentação. 

Começando por descrever conceitos fundamentais ao entendimento deste tema, como custo de obra, 

despesa e preço e comparando a metodologia tradicional com a metodologia BIM. Inclui também um 

caso de estudo criando-se um Mapa de Quantidades a partir de um modelo Revit, usando ferramentas 

Cype e Excel, para comparar os resultados com uma orçamentação já existente do projeto em causa, 

realizada com metodologia tradicional por uma empresa especializada. 

Os resultados destas medições apresentaram um desvio desprezível (~1%), assim verifica-se a 

fiabilidade da medição automática a partir do modelo, facto positivo, pois significa que, quer o modelo 

Revit, quer o Mapa de Medições são corretos e coerentes.  

Contudo, com uma visão mais abrangente, verificou-se que com BIM conseguiu-se realizar 

rapidamente um orçamento (parcial). Através de metodologia tradicional o tempo seria muito superior. 

“Tempo é dinheiro” e nesse prisma, pode-se concluir neste estudo que um processo de projeto 

desenvolvido em BIM apresenta elevadas vantagens em relação aos métodos tradicionais no controlo 

de custo, face ao apuramento e fiabilidade dos resultados obtidos e à drástica redução do tempo 

investido. 

 

 

Palavras-chave: Arquitetura, BIM, Controlo de custo, Orçamento, Revit, Cype.  
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ABSTRACT 

 

The construction industry plays an important role in any national economy and there is a general 

consensus that there is a link between a country's economic growth and its investment in construction.  

The present dissertation examines how BIM technology contributes to the reduction of waste of 

resources and, focuses mainly, on cost management in architecture projects and their budgeting. 

Starting from describing fundamental concepts to the understanding of this theme, like cost, budgeting, 

expense and price and comparing the traditional methodology with BIM. Includes a case study where a 

Bill of Quantities (BoQ) is created in Revit, using the Cype and Excel tools, in order to compare the 

results with an existing budgeting of the project in question, made through a traditional technique by a 

specialized company. 

The results of both measurements showed a negligible deviation (~ 1%), so we can infer the reliability 

of the automatic measurement results from the model, which is positive, since it means that both the 

Revit model and the Measurements are correct and consistent. 

However, reflecting through a more comprehensive view, it was found that with BIM a budget (partial) 

was achieved, and quickly. Through traditional methodology time would be much higher. "Time is 

money", with this in mind, we can conclude from the present study that a project process developed in 

BIM presents great advantages compared to the traditional methods in terms of cost control, in view of 

the calculation and reliability of the obtained results and the drastic reduction of time invested. 

 

Keywords: Architecture, BIM, Cost control, Budget, Revit, Cype. 
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INTRODUÇÃO 

CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

 

A indústria da AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção) é, sem dúvida, uma das maiores indústrias 

do mundo. Esta engloba a construção de propriedades imobiliárias residenciais e comerciais, pontes, 

túneis, estradas, vias férreas, aeroportos e muito mais. De um ponto vista geral, o nível da indústria da 

AEC corresponde proporcionalmente ao estado económico de um país, de uma cidade, ou 

simplesmente de um local específico. Segundo Delloite (2018): a indústria da AEC tem um peso de 

4.1% no montante total do PIB (produto interno bruto) global de 2017 a 2035; cria emprego para quase 

7% da população total em idade ativa; a atividade gerada por esta indústria implica o consumo de cerca 

de dois quintos da energia total do planeta e os recursos totais utilizados para construção correspondem 

a cerca de cinquenta por cento dos recursos da Terra.  

À escala global, esta indústria afeta as condições financeiras dos estados e por isso tem um papel 

direto na economia mundial. Do ponto de vista estatal, intervém diretamente no mercado imobiliário e 

consequentemente aumenta ou diminui a qualidade de vida das pessoas. Em vários estudos e 

previsões realizadas, constata-se que estes números aumentaram nos últimos anos, sendo que a 

tendência é para assim continuar. 

A Global Construction 2030 (2015), referiu que os estudos da Global Construction Perspectives e da 

Oxford Economics divulgaram um relatório sobre o mercado global da construção num lançamento 

internacional no dia 10 de Novembro de 2015 em Londres. Nesse relatório verifica-se uma previsão 

onde o crescimento global da construção irá aumentar, sendo que ultrapassará o crescimento relativo 

do PIB global em 2030 e que o volume da produção de construção vai aumentar 85%, o que 

corresponde a 15.5 triliões de dólares em todo o mundo até 2030 (China, Estados Unidos da América 

e Índia, são responsáveis por mais de metade desse crescimento). A Europa em geral terá pouco 

aumento, exceto no Reino Unido que será o maior mercado da Europa e sexto maior a nível 

internacional). Todos os dados mostram que a indústria da construção requer muito capital, seja durante 

a construção, antes ou depois.  

De acordo com Innes (cit. in Osmani, M. et al. 2007), cerca de 33% do desperdício in loco é devido à 

má implementação de medidas de redução do desperdício por parte dos arquitetos durante as etapas 

de projeto. Adicionalmente, Keyset (cit. in Osmani, M. et al. 2007) afirmou que o desperdício gerado 

durante o processo de design é principalmente devido a falta de comunicação, levando ao surgimento 

de erros e sobreposição de várias especialidades durante o projeto, o que mais tarde pode complicar 

a gestão do processo de projeto e colocar a prevenção do desperdício no fim da lista de prioridades. 
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Estas situações, segundo Ferreirinha, P. (2017: 34), são causadas, principalmente, pelo facto de o 

“fluxo da informação ser feito em papel e em ficheiros eletrónicos em formato 2D, produzidos 

separadamente por cada entidade interveniente ao longo do processo. Este induz problemas de 

interoperabilidade (dificuldade em cruzar a informação), que se traduzem em ineficiência. De facto, 

frequentemente são feitas alterações aos projetos devidas a erros de compatibilidade entre os 

diferentes formatos dos desenhos e modelos bem como omissões, provocando conflitos, atrasos e 

acréscimos de custos de projeto.” Apesar destes problemas ainda não terem sido ultrapassados, “a 

indústria AEC vê-se desafiada por uma miríade de novos obstáculos: a crescente complexidade dos 

projetos a executar; a necessidade de fazer opções sustentáveis financeira e ecologicamente; as 

preocupações energéticas globais; a redução dos custos e a melhoria da produtividade” (Ferreirinha, 

P. 2017: 34). Por consequência, a indústria da AEC necessita de novas soluções e o BIM (Building 

Information Modeling) apresenta-se como possível abordagem. Segundo Eastman, C. et al. (cit in. 

Baptista, A. 2015) o BIM é “um modelo de informação digital, formado pelos objetos que constituem a 

obra, replicando assim características de forma, performance e relações entre os diferentes elementos 

da estrutura. Estas ferramentas permitem criar entidades, fazendo-lhes corresponder grandes 

quantidades de informação, importantes para as diferentes especialidades de projeto, desde as 

estruturas, à gestão de projeto e planeamento da obra.” 

Comparando a metodologia BIM com as metodologias tradicionais, seja a utilização de CAD (Computer 

Aided Desing) ou desenho em papel, além de o BIM consistir numa modelação tridimensional, o que o 

distingue essencialmente é a integração das informações paramétricas com elementos construtivos 

virtualizados. Assim sendo, permite que um único modelo seja utilizado em qualquer especialidade e 

as alterações efetuadas são atualizadas automaticamente no momento, o que favorece a redução dos 

erros e reduz a duração do projeto, melhorando a pré-construção, e por consequência, a otimização 

dos custos de obra. 
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DESCRIÇÃO DO TEMA 

  

A área de investigação da dissertação incidirá principalmente do ponto de vista económico no projeto 

de arquitetura, uma vez que a indústria de AEC está cada vez mais pressionada para reduzir o 

desperdício e controlar os custos, nomeadamente em termos ecológicos e ambientais. É por isso 

fundamental que os arquitetos e engenheiros procurem novas ferramentas que lhes permitam obter 

mais informação e melhores condições do que aquelas que lhes são oferecidas pelos processos mais 

tradicionais de projeto, assim como nos sistemas de CAD e desenho à mão, (que continuam a ser o 

principal meio de comunicação durante o projeto). 

Na maior parte das obras atuais o processo de entrega de material nos locais de construção permanece 

fragmentado e está dependente de meios de comunicação em papel. Existem erros e omissões nos 

documentos impressos que originam, frequentemente, custos de construção inesperados, atrasos e 

eventuais ações judiciais entre as várias partes de uma equipa de projeto. Estes problemas causam 

atrito, despesas financeiras e atrasos (Eastman, C. et al. 2011). 

Propõe-se estudar soluções para as questões acima através do uso de ferramentas digitais como o 

BIM.  
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo principal da presente dissertação é averiguar quais as possíveis estratégias de otimização 

do projeto de construção, tendo como foco principal o aspeto económico de um ponto de vista 

arquitetónico, ou seja, encontrar novas formas de projetar, aproveitando a ajuda preciosa das novas 

tecnologias. Como ponto de partida, o BIM será a opção que apresenta um maior potencial para atingir 

esse fim. De acordo com Eastman, C. et al. (2011), quando bem aplicado, o BIM facilita a obtenção de 

um design e processo de construção integrados o que resulta em edifícios de melhor qualidade, menor 

custo e menor duração da execução em obra. Assim sendo, a grande questão que se coloca nesta 

dissertação é saber como é que o BIM permite melhorar a qualidade de controlo e reduzir o custo e 

tempo de um projeto e/ou obra. 

Para a elaboração desta investigação, vão ser desenvolvidos estudos com os seguintes objetivos 

específicos: 

- Perceber o que é o custo da obra; como os valores dos custos são obtidos, quem ou qual entidade os 

calcula e quais são os atuais processos e métodos de cálculo. 

- Entender o conceito de BIM; quais são as ferramentas de BIM; as suas características e os seus 

contributos para a área de arquitetura em diferentes contextos; 

- Descobrir em que medida o BIM favorece o controlo de projeto de arquitetura; quando e como é que 

o BIM pode otimizar o controlo de tempo e de custo; 

- Comparar uma orçamentação feita por software BIM com uma através de processo tradicional; estimar 

um orçamento com a ajuda do método de controlo BIM; comparar com um orçamento real calculado 

por metodologia tradicional; 

- Analisar os resultados obtidos e concluir quais as vantagens e desvantagens de cada técnica. 
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METODOLOGIA  

 

Tendo em conta o enquadramento exposto e os objetivos definidos anteriormente, esta dissertação 

começa pela recolha bibliográfica – estado de arte - através da pesquisa de dados, teorias e práticas 

relacionadas com o processo de projeto de arquitetura, com o intuito de averiguar quais as informações 

relevantes no âmbito de controlo de projeto. Além disso, recorre-se a entrevistas a especialistas, com 

o fim de compreender como efetuar a estimativa de custo de obra através da metodologia tradicional e 

as suas insuficiências face aos requisitos atuais.  

Paralelamente, é feita uma pesquisa e um estudo de algumas ferramentas digitais BIM com possíveis 

capacidades de controlo de custos em projeto e obra, tais como Revit e Cype. Além da pesquisa e 

estudo sobre estes programas, também se recorre à prática e aprendizagem de tutoriais onlines tendo 

em vista aprofundar o domínio geral dessas ferramentas e à frequência de um curso de formação 

profissional efetuado por Top Informática, Lda. acerca da ferramenta Cype, intitulado “Medições e 

orçamentos de Modelos BIM” realizado a 16 de maio de 2018. Este estudo incide sobretudo na gestão 

e estimativa de custos para que se possa aplicar estas medidas no caso de estudo. 

Após obter conhecimentos teóricos e práticos sobre a execução dos programas de BIM, propõe-se o 

estudo de um projeto real a ser construindo brevemente, obtendo assim informações e dados mais 

aproximados da realidade, o que permite comparar as medições/orçamentos feitos através de método 

tradicional, ou seja, em papel e CAD, com a metodologia BIM, e elaborar conclusões. O projeto em 

causa foi desenvolvido pelo Atelier dos Remédios, tendo fornecido o Modelo Revit e um mapa de 

medições da construção, calculados segundo a metodologia tradicional, com o apoio dos desenhos 

bidimensionais de planta, corte e alçado. Com o Modelo Revit disponibilizado, é elaborada uma nova 

estimativa utilizando as técnicas do programa BIM, segundo o modelo de análise estipulado, a fim de 

comparar traçar uma comparação entre as duas metodologias. 

Após obter os dados e informações relevantes, são comparados os resultados obtidos para averiguar 

as capacidades dos programas BIM em melhorar a gestão de projeto de arquitetura do ponto de vista 

financeiro.  
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ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta dissertação está dividida em Introdução, corpo de tese, dividido em cinco capítulos, e conclusões. 

Na introdução são apresentados a motivação e os objetivos subjacentes à realização deste estudo. 

O primeiro capítulo define e explica o que é o custo de uma obra que é muito mais além do custo de 

construção.  

O segundo capítulo descreve o que é orçamento, qual é a sua função, quais fatores que o influenciam 

e quais as etapas para elaborar um orçamento através de metodologias tradicionais.  

O terceiro capítulo apresenta o enquadramento da metodologia BIM nesta problemática bem como as 

sua ventagens e desvantagens e as suas possíveis ferramentas. 

O quarto capítulo explora a metodologia de BIM para otimização do controlo, nas diferentes fases do 

ciclo de vida do edifício. 

O quinto capítulo é dedicado à aplicação da metodologia de análise ao caso de estudo, através das 

ferramentas BIM e analisar os ressoltados com a metodologia tradicional. 

A conclusão apresenta as notas finais e as principais conclusões obtidas após a comparação da 

metodologia tradicional com BIM. São também apresentadas perspetivas futuras de pesquisa e 

desenvolvimento para investigações posteriores relacionadas com o tema. 

São ainda apresentadas as referências bibliográficas utilizadas na presente dissertação, e os anexos. 
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1. CUSTO DE OBRA  

 

O seguinte capítulo trata conceitos importantes a apreender, como os conceitos de custo, despesa e 

preço no contexto da indústria AEC. O entendimento destes conceitos é fundamental para a elaboração 

desta investigação e para análise dos objetivos propostos. 

 

 

1.1. CUSTO 

 

A palavra “Custo”, de um modo geral, refere-se ao valor necessário para cobrir a produção de bens ou 

serviços. Porém, este conceito, tem diferentes significados em áreas distintas sendo muitas vezes 

confundido com outras palavras como, despesa e preço, uma vez que apresentam significados 

semelhantes, mas não iguais.  

De acordo com Castro, J. 1997, o termo “Custo” tem um significado muito abrangente, podendo ser 

“utilizado para representar o custo das mercadorias vendidas em uma empresa comercial, o custo dos 

serviços prestados em uma empresa de prestação de serviços, o custo de fabricação de um produto, 

etc.”  

Na indústria de AEC, a palavra “Custo”, segundo Oliveira, L. e Perez Junior, J. (2000), é o valor que se 

refere aos bens e serviços que são consumidos na produção, como, por exemplo, o custo de materiais 

de construção utilizados numa obra, o valor de compra ou de aluguer de um equipamento ou máquina 

para realizar certa tarefa durante a construção,  e o pagamento do salário dos arquitetos e engenheiros 

que prestaram serviços ao projeto. 

Avila, A. et al. (2003), também reforça a mesma ideia de que o termo pode compreender o valor da 

soma dos insumos, assim como os valores de materiais, mão-de-obra, equipamentos, administração, 

entre outros que sejam indispensáveis à determinação de certa obra ou serviço. 
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1.2. CLASSIFICAÇÃO DE CUSTO 

 

O custo de uma obra ou construção pode ser classificado em diferentes tipos. 

 

 

CUSTO DIRETO E INDIRETO 

 

De acordo com Henriques, P. (2017), os custos de uma obra, segundo a forma da sua identificação, 

quantificação e valorização dos recursos envolvidos para cada um daqueles trabalhos, podem ser 

divididos em Custos Diretos e Indiretos. 

Custos Diretos, segundo o mesmo autor, Henriques, P. (2017), são “todas as despesas que incidem, 

direta e exclusivamente, na execução de um trabalho.” Ou seja, são aqueles custos que podem ser 

quantificados, identificados e apropriados no mapa orçamental da obra. Estes incluem mão de obra 

diretamente produtiva, materiais de construção utilizados, equipamento diretamente ligado às 

operações produtivas, encargos gerais do estaleiro, subempreitadas que podem atribuir-se a uma 

determinada atividade e são representados de forma quantitativa por unidades. 

Dias, P. (2011), afirma que os Custos Diretos são obtidos pelo consumo dos elementos, cuja medição 

é direta e clara através do somatório dos insumos contido em determinado produto ou obra que é 

calculado através dos custos unitários dos bens e serviços. E com base nestes dados e Custos Diretos, 

o orçamentista construirá o mapa de quantidades e preços finais para o seu cliente. 

Por outro lado, os Custos Indiretos, segundo Henriques, P. (2017), são “custos dos encargos que dizem 

respeito à empreitada, mas que não incidem diretamente sobre a execução das várias atividades que 

constituem a obra, como as despesas […] da estrutura da empresa.” Estes Custos Indiretos não vão 

integrar diretamente os orçamentos, mas na maioria dos casos, são considerados como uma 

percentagem proporcional nos custos diretos ou no lucro. Os exemplos que Henriques, P. (2017) dá 

são: gastos com a caixa geral de aposentações, seguros; gastos financeiros; gastos de estrutura; as 

despesas com a sede da empresa de construção; gastos com propostas, publicidade, etc. 

Para Mattos, A. (2006), os Custos Indiretos são todos aqueles custos que não sejam apresentados 

como mão-de-obra, materiais e equipamentos nas composições do mapa de quantidades no 

orçamento. Ou seja, são todos aqueles valores que não são contidos nos custos diretos no mapa de 

orçamento. São exemplo: os custos e despesas de administração das empresas construtoras. Estes 

custos indiretos são influenciados pela localização da obra, as políticas das empresas construtoras, os 

prazos e nível de complexidade de projetos, etc.  

A tabela 1 a seguir apresentado inclui diferentes tipos de Custos de obra Diretos e Indiretos. 
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Tabelas 1- Exemplos de custos diretos e indiretos da indústria AEC de Brasil, adaptado de Avila, A. et 

al. (2003). 
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CUSTO FIXO E VARIÁVEL 

 

Além destes dois grandes grupos que a maioria dos autores menciona, ainda existem mais 

classificações do custo que outros autores referem. De acordo com Oliveira, L. et al. (2000), os custos 

podem ser divididos em Custos Fixos e Custos Variáveis. Os Custos Fixos são constantes dentro de 

uma determinada tarefa ou obra, independentemente da sua quantidade de produção ou encomenda. 

Estes custos apresentam sempre os mesmos valores, enquanto o Custo Variável tem uma definição 

oposta, ou seja, consoante a variação da sua quantidade de produção ou da encomenda, os valores 

dos custos alteram proporcionalmente. De um modo geral, quanto mais se produz ou quanto maior for 

a quantidade da encomenda, mais reduzido será o valor do custo. 

De acordo com Lock, D. (2003, cit in. Warsame, A. 2006), o custo da obra deve ser dividido em Fixo e 

Variável, mas apresenta definições diferentes das de Oliveira, L. et al. (2000). Este defende que os 

Fixos são aqueles valores ou tarefas que sejam definidos logo no início da obra ou projeto e que 

permanecem até ao fim da obra com os mesmos valores e/ou quantidades, não devendo sofrer 

alterações durante a obra. Por outro lado, os Variáveis são incertos e mais difíceis de estimar na fase 

inicial da obra, podendo os valores variar durante o procedimento da obra dependendo dos imprevistos 

que são difíceis de calcular.   

 

 

HARD COST E SOFT COST 

 

O custo pode ainda ser dividido em Hard Cost ou Soft Cost segundo Geltner, D. e Miller, N. (2001, cit 

in.  Warsame, A. 2006). Por Hard Cost, podemos entender como custos físicos, assim como custo na 

compra do terreno e materiais, da compra ou aluguer dos equipamentos e de estaleiro, ou seja, são 

custos relacionados com os elementos físicos da obra. Soft Costs são gastos em atividades não visíveis 

na obra, como custo de projeto e financeiro, etc.   

Além das classificações acima referidas, existem mais definições de custos de outros autores, que não 

vamos explorar, pois não é relevante para a presente dissertação. 
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1.3. DESPESA 

 

A palavra “Despesa”, segundo Oliveira, L. e Perez Junior, J. (2000), é o valor dos bens e serviços 

consumidos no processo de gerência e manutenção da empresa, ou seja, são gastos exteriores à 

criação de um projeto ou obra, tais como despesas de manutenção e administração das empresas 

envolvidas na obra. 

As Despesas, de acordo com Castro, J. (1997), são valores apresentados nas atividades operacionais 

do período da construção, as quais fazem parte da obra, mas que não englobam os custos dos produtos 

físicos. Isto é, as despesas não são os custos físicos como materiais, equipamentos, mão-de-obra, etc., 

mas sim, aqueles que contribuem para a obra em si e indispensáveis para a concretização e seu 

funcionamento, pelo que não são representadas na lista do orçamento do projeto. Temos como 

exemplos: a montagem e desmontagem de estaleiro, a mobilização e desmobilização de materiais de 

construção, pagamentos dos licenciamentos e serviços às autoridades relacionadas, etc. 

Em síntese, pode-se afirmar que as despesas são valores pagos pelas empresas de construção ou 

pelo empreiteiro e empresas subempreitadas que não têm ligação direta com a obra. Mas, mesmo não 

entrando diretamente no custo da obra, apresentam um papel importante e influenciam a margem de 

lucro das empresas e consequentemente o valor do orçamento. 
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1.4. PREÇO 

 

Segundo Best, R. et al. (2009), o conceito da palavra “Preço” é diferente do custo. Enquanto o custo é 

todo o valor que o empreiteiro necessita para realizar a produção de uma obra, o preço é o valor da 

venda de mercado da obra finalizada. Este conceito de Preço, além de englobar todos os custos de 

construção em si, engloba também a margem de lucro, no qual a percentagem é definida pela empresa 

e é variável de empresa para empresa, sendo ainda adicionada a percentagem dos impostos, que em 

Portugal corresponde ao Imposto de Valor Acrescentado (IVA). 

Warsame, A. (2006) afirma o mesmo, dizendo que o preço da construção ou preço da obra é o valor 

que o promotor tem que pagar ao construtor, onde o promotor pode ser o Dono da Obra, investidor, ou 

entidade do estado, e o construtor pode ser empresa da construção ou empreiteiro ou entidades 

semelhantes. Este valor é anteriormente negociado e posteriormente confirmado e concordado entre o 

promotor e construtor da obra. Os respetivos contratos são assinados e pagos de acordo com as 

condições do contrato. 

Avila, A. et al. (2003) também refere que o preço pode ser definido como a expressão monetária de um 

bem ou serviço, ou na indústria AEC concretamente, o preço da obra é o valor correspondente ao valor 

que empreiteiro irá cobrar ao cliente ou dono da obra. Sendo para isso calculado em função do 

somatório do custo de construção com as taxas de impostos e a margem de lucro desejada, no qual os 

custos e despesas indiretas na produção da obra são proporcionalmente acrescentados no lucro. 

Portanto, o preço ou preço final da obra é o valor que o dono de obra ou cliente final tem que pagar ao 

empreiteiro ou à empresa da construção, incluindo todos os custos da construção mais devidos lucros 

comerciais e impostos financeiros.  
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2. ORÇAMENTO 

 

O Orçamento da obra é uma das principais preocupações do promotor de um projeto, que pode ser: o 

dono de obra; investidor; entidade pública; etc. Este tem interesse em obter um Orçamento de forma a 

perceber, numa primeira fase, a viabilidade económica da concretização do seu projeto, tenha a obra 

fins lucrativo ou não. A avaliação dessa viabilidade é analisada a partir da estimativa dos seus custos. 

Na realidade, a maior parte dos orçamentos de obra são realizados por profissionais desta 

especialidade, os orçamentistas, sendo que, normalmente, os projetistas, sejam estes arquitetos ou 

engenheiros, não são obrigados a saber orçamentar. O que acontece muitas vezes é que, os projetos 

feitos pelos projetistas, sem terem conhecimento do seu custo, não correspondem ao orçamento que 

o promotor pretende. Se o valor for inferior, o problema não será tão grave, mas se ultrapassar o limite 

do orçamento de forma considerável, o projetista vê-se obrigado a alterar ou a refazer o projeto e, no 

pior dos casos, pode ter influência na não finalização do mesmo. 

Por isso, além de o promotor querer obter o orçamento da sua obra o mais brevemente possível, para 

os projetistas, ter conhecimento do custo do projeto antes do seu processo finalizar é uma vantagem 

significativa. Isso permite ao projetista retirar o máximo da flexibilidade financeira proveniente do valor 

limite do projeto.  

Resumidamente, saber os custos do projeto e estimar todos os custos é o processo de orçamento. 

“Um Orçamento pode ser definido como a determinação dos gastos necessários para a realização de 

um projeto, de acordo com um plano de execução previamente estabelecido” (Limmer, C. 1997) com 

as medições de quantidades. Isto é, o orçamento é um documento ou elemento que engloba todos os 

custos estimados para realização das tarefas futuras logicamente planeadas da obra, enquanto os 

custos são resultados das medições das quantidades dos materiais de construção, mão-de-obra, 

despesas administrativas e outros gastos. Simplificando esta definição segundo Dias, P. (2011), o 

orçamento é uma estimativa monetária da soma dos custos diretos e indiretos da execução da obra.  

González, M. (2008) reforça a definição adicionando que o orçamento não é só a soma dos custos, 

mas sim, uma previsão do preço final da obra. Isto é, além de conter todos os custos, é acrescido a 

margem de lucro definida pela empresa de construção ou empreiteiro, e determina uma estimativa do 

preço final para propor ao promotor de projeto ou Dono de Obra.  

Mas é só após se ter o orçamento feito que se pode analisar a viabilidade económica e técnica para a 

realização do projeto, planear as tarefas de execução e definir o gráfico Gantt, propor o cronograma 

financeiro, ou seja, definir as condições de pagamentos e fazer estudos e relatórios para acompanhar 

e melhorar o desenvolvimento da execução da construção (Coelho, R. 2006). 
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2.1. O ORÇAMENTO COMO FERRAMENTA DE 

CONTROLO DO PROJETO 

 

Henrique, P. (2017) além de dar a definição de orçamento, também referiu algumas mais valias em 

realizar orçamentos, sendo estas: “a emissão de faturas; estudo de erros e omissões; o controlo de 

rendimentos e custos.” Além destes três pontos, Limmer, C. (1997) acrescenta que o orçamento 

também serve para definir o custo de cada tarefa ou atividade de construção e planear as respetivas 

execuções; discutir e definir as datas e montantes dos pagamentos, pois normalmente não é feita uma 

única vez; obter as informações dos técnicos da execução e analisar os seus rendimentos, para poder 

tirar conclusões e arranjar soluções. Isso permite aperfeiçoar a capacidade técnica da empresa 

construtora, aumentando a competitividade no mercado da indústria AEC. 

Sampaio, F. (1989) afirma o mesmo, que a finalidade de um orçamento não é apenas uma 

apresentação do custo da obra, mas também um elemento básico para o planeamento e programação 

do processo da construção. O autor refere que a descrição das quantidades dos materiais, 

equipamentos e serviços do orçamento serve de base à organização das compras e fornecimentos dos 

bens e serviço. Em paralelo serve também para contabilizar e controlar os números de trabalhadores 

e as horas necessárias para executar cada tarefa de construção. Ou seja, permite o desenvolvimento 

de um sistema programático em relação à mão-de-obra e materiais afetas a cada tarefa do processo 

construtivo. Isso faz com que a empresa construtora ou o responsável da obra possa acompanhar os 

trabalhos feitos no campo e comparar com o planeamento que está no orçamento.  

Outro autor, Jungles, A. e Avila, A. (2006), também enumerou várias vantagens da inclusão de 

orçamentação no processo de construção. Além das anteriormente referidas, o autor revela que o 

processo de orçamentação tem um efeito favorável na motivação funcional da equipa de construção 

(faz com que todos trabalhem para um objetivo comum). Durante o processo, as pessoas vão-se 

conhecendo e criam-se ligações entre os elementos das várias especialidades. Tendo em conta que 

vão trabalhar em equipa para o mesmo projeto, passam a perceber de áreas e técnicas das diferentes 

especialidades. Há trocas de informações e novas aprendizagens.  

O orçamento pode funcionar como um documento de registo em várias fases de evolução do projeto. 

Permite assim comparar os vários documentos de orçamentação das fases iniciais com as da obra, 

analisando os erros ocorridos e procurando soluções para evitar os mesmos nos próximos trabalhos 

de orçamentação. Assim sendo, aumenta-se a compatibilidade da equipa e da empresa.   

Além das vantagens anteriormente referidas, Mattos, A. (2006) apresenta ainda outra mais valia do 

orçamento que por vezes traz vantagens notáveis. Após o orçamento estar finalizado é possível fazer 

várias simulações com processos alternativos utilizando o mesmo valor de orçamento ou não. Nestas 

simulações é possível experimentar diferentes métodos construtivos e de produtividade, variando o 
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nível lucrativo, etc.  Desta forma a revisão e o ajuste de custos podem ser utilizadas para se encontrar 

uma solução mais adequada para cada caso. 

 

 

2.2. O ERRO NA ORÇAMENTAÇÃO 

 

O orçamento, como referido anteriormente, é uma estimativa do custo ou preço da construção da obra, 

ou seja, é uma aproximação do valor real. Isto é, o objetivo do processo de orçamento é determinar o 

custo de projeto mais próximo possível da construção real. Porém, a falta de precisão de projeto no ato 

de orçamentação, ou imprevistos durante a execução da construção, criam, quase sempre, uma 

margem de erro no orçamento. Mattos, A. (2006) afirma que grande parte destes erros provem de 

premissas de cálculo adotadas e também da desfasagem de tempo entre o momento da orçamentação 

e o da execução das tarefas da construção.  

Avila, A. et al. (2003) afirma o mesmo, que é possível existir margem de erro nos orçamentos, e esta 

pode chegar entre 15% a 20% nos orçamentos feitos em etapas de anteprojeto, nas quais nesta fase 

ainda não são obtidas todas as informações necessárias para a execução do projeto. Dias, P. (2011) 

reforça que ao estimar um orçamento baseado num projeto de conceção, é possível atingir uma 

margem de erro de 20% a 30% comparando ao custo final da construção. No entanto, ambos os autores 

defendem que a margem de erro é redutível na ordem de 1% a 5%, se for realizada detalhadamente, 

seja o projeto, seja o orçamento.  

Mattos, A. (2006) ressalta que para elaborar um orçamento próximo ao real é indispensável estudar 

todas as etapas da execução da obra, interpretar corretamente e analisar detalhadamente os desenhos 

como plantas, cortes e alçados, (elaboradas por métodos tradicionais ou extraídas de um modelo BIM), 

e as condições envolvidas na construção. Só assim é possível obter uma melhor aproximação dos 

custos e realizar o planeamento dos prazos. Além disso, o autor reforça que o conhecimento profundo 

das especialidades e a experiência de quem efetua o orçamento, são elementos fundamentais para 

garantir um orçamento correto e de qualidade.  

A ausência de conhecimento e experiência insuficientes prejudicam de forma indireta e podem ser 

significativas para o desvio dos valores do orçamento. Mas além disso, conforme Silva, V. e Soares, I. 

(2003), a falta de revisão de orçamento e/ou projeto e caso estes não apresentem a qualidade 

desejada, poderá eventualmente causar desperdícios de materiais, equipamentos e mão-de-obra, o 

que influencia o custo da construção. Couto, J. e Teixeira, J. (2005) revela que às vezes basta alguns 

acertos e melhoramentos no projeto e/ou orçamento, para se obterem resultados inesperados. Além 

de ser possível evitar os desperdícios, o autor revela o aspeto dos atrasos no planeamento das tarefas 

(baseado no orçamento), pois o mau planeamento causa o incumprimento do prazo ou atraso na 

execução das tarefas e isso prejudica o rendimento e produtividade dos trabalhos durante a construção, 
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podendo implicar mais despesas administrativas e de licenciamentos, ou simplesmente as multas dos 

incumprimentos dos prazos contratuais. Tudo isto acaba por acumular no valor da obra. 

Para além dos fatores dos responsáveis do projeto, Memon, A. et al. (2010) menciona, que 

principalmente nos países ou lugares menos desenvolvidos, a falta de conhecimentos teóricos e 

práticos dos trabalhadores do campo, a dificuldade de organização e a comunicação da equipa de 

construção, o atraso do fornecimento dos materiais e equipamentos e desaparecimento ou até o roubo 

dos mesmos, são fatores que prejudicam o valor da construção e dificilmente são considerados no 

orçamento. 

Resumindo, o orçamento em geral representa com exatidão os custos reais da execução de projeto de 

uma obra e, além de existir erro humano no processo de projeto e orçamentação, existem ainda muitas 

outras variáveis que são difíceis de controlar. Mas, ignorando os imprevistos causados por terceiros 

que são difíceis de evitar, trabalhando, dentro do possível, através do aumento do grau da precisão dos 

detalhes do projeto, bem como valorizando a experiência do projetista e orçamentista, tanto da técnica 

orçamentária como do conhecimento alargado das especialidades, é possível chegar a um orçamento 

muito próximo de 100% do custo real da obra. 

 

 

2.3. ETAPAS DE ORÇAMENTAÇÃO 

 

A elaboração de um orçamento pode ter diferentes metodologias consoante a maneira de trabalhar 

entre projetista/orçamentista. De um modo geral, começa-se sempre por um estudo do projeto, depois 

fazem-se as medições e retiram-se as quantidades para no fim adicionar os custos nas respetivas 

medições. 

Entre várias metodologias de elaboração de orçamento, Jungles, A. e Avila, A. (2006) apresenta uma 

que é feita em cinco passos. Primeiro começa-se pela estruturação dos elementos do processo de 

construção, por fases, tarefas e sub-tarefas, para uma melhor visualização e maior controlo do 

orçamento; de seguida, definem-se as atividades necessárias para executar cada tarefa ou sub-tarefa 

de acordo com os materiais e tecnologias adequadas à realização da obra; depois determina-se a 

execução de cada atividade mencionando os respetivos custos necessários; o passo seguinte é realizar 

as medições de todas as atividades e tarefas com base no projeto e elementos de apoio como memória 

descritiva, especialidade ou modelo 3D; Por fim, compõe-se as medições retiradas com os custos dos 

materiais, equipamentos, mão-de-obra e outros gastos necessários. Acrescendo a margem de lucro e 

as taxas de impostos, obtém-se então um orçamento com custo ou preço de cada elemento, tarefa e 

fase da obra. 
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Figura 1 - Etapas do Orçamento. citado in Mattos, A (2006), pp. 31 
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Para outro autor, Mattos, A. (2006) o processo de orçamentação divide-se em três etapas principais 

(Figura 1). Na primeira, a que ele chama de “Estudo das Condicionantes”, são estudados e analisados 

todos os documentos do projeto e visita-se o local de construção de modo a retirar informação das 

condições do mesmo; a segunda etapa prende-se com a identificação dos serviços e tarefas da 

construção, estima-se os custos através das medições das quantidades dos elementos e atividade 

construtivas. Por último, são acrescentados o lucro e os impostos para obter o preço da venda e 

elaborar o documento de orçamentação juntamente com o mapa de quantidades. 

 

 

2.4. MEDIÇÃO DE QUANTIDADES 

 

Na elaboração tradicional do orçamento, segundo Coelho, R. (2006), a parte essencial do processo 

centra-se na medição de quantidades de materiais e serviços, que deve ser apresentada numa 

memória descritiva de cálculos em forma tabelada. Este deve conter a descrição dos materiais e 

serviços e respetivas unidades de medição, os preços unitários, a mão-de-obra e equipamentos 

necessários para sua execução. De preferência estes dados devem estar agrupados por itens de 

tarefas ou serviços e é necessário indicar no fim o valor global. 

A medição das quantidades nas fases iniciais do projeto tem um papel muito importante na avaliação 

global e na gestão dos custos do projeto. Como reflexo da sua importância, Dias, P. (2011) reforça que 

o processo de medição deve ser feito de modo muito cuidadoso, requerendo o contributo de todos os 

elaboradores no que diz respeito aos conhecimentos e especialidade destes, de modo a assegurar a 

exatidão na orçamentação. Além disso, Mattos, A. (2006) afirma que é exigido dos elaboradores que: 

interpretem o projeto e os respetivos desenhos; possuam conhecimento das várias formas de contagem 

e cálculo de áreas e volumes dos elementos construtivos; saibam consultar as tabelas de engenharia 

e de preços e convertê-las da forma mais adequada para o projeto em específico.  

Para realizar tal medição, de acordo com Tisaka, M. (2006), as quantidades dos materiais ou serviços 

podem ser extraídas tanto de forma manual como através de técnicas informáticas e programas de 

computação, consoante a preferência e as ferramentas disponíveis do elaborador. Para isto, é 

fundamental que os dados extraídos estejam organizados e tabelados de uma forma clara e lógica.  

Conforme Sabol, L. (2008), a realização da medição e registo de quantidades, através de métodos 

tradicionais, é um processo que, além de cansativo, é bastante intensivo e moroso e o autor indica que 

este processo pode exigir entre 50% a 80% do tempo e trabalho na elaboração de orçamento. Além 

deste processo requerer muito cuidado e atenção do técnico elaborador, está sujeito a erros humanos, 

quer seja medido de forma manual ou informática. 

Xavier, I. (2008, cit in. Braga, P. 2015), exemplificou alguns componentes que devem ser medidos e 

mencionados no registo no orçamento, caso existam, tais como: “volumes de betão para elementos 
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estruturais (pilares, vigas e lajes); áreas de superfícies de piso; quantidades de ferragem; quantidades 

de janelas e portas; região das pinturas; área do telhado; volumes de cortes e aterro; escavação das 

fundações”. Estes são os principais elementos que aparecem em quase todos os projetos e as suas 

medições influenciam diretamente o produto final do orçamento. 

No registo da medição das quantidades dos componentes de um projeto é normal não constarem os 

desperdícios de materiais e peças, uma vez que o cálculo desse imprevisto está dificultado. Sendo 

assim, segundo Badra, P. (2012), o projetista ou orçamentista, para assegurarem o lucro da sua 

empresa na sequência dos imprevistos e dos erros de medições, é normal que, alguns deles, 

aumentem em 10% a quantidade total. Isto é prejudicial para o Dono da Obra ou promotor do projeto e 

esta percentagem em obras de grande dimensão pode representar um valor bastante significativo, 

sendo possível tornar-se num fator preponderante para a não concretização do projeto. Este facto é 

um problema real, na maioria dos casos, continuando a ser uma barreira nas metodologias tradicionais. 

Por outro lado, é relevante ter noção e fazer as deduções dos materiais na medição, especialmente 

quando os elementos construtivos não são contínuos, ou seja, apresentam cortes como é o caso dos 

vãos numa parede onde, nos espaços destes, não são utilizados qualquer material. Num orçamento 

mal efetuado, o orçamentista faz a sua medição multiplicando o seu comprimento, largura e espessura 

e adicionando o material necessário para executar essa parede, que pode ser de betão ou alvenaria, 

por fim apresenta o valor da quantidade total desse volume. Mas na realidade, a quantidade de material 

gastado não é essa, logo, este orçamento não é exato. Para se fazer um orçamento com precisão, o 

orçamentista tem que realizar esta dedução e realizar as respetivas subtrações. Porém, em muitos 

casos, requer algum custo de mão-de-obra para realizar o trabalho de execução do vão, daí, para 

compensar, não é descontada a quantidade de material. Contudo, o custo de mão-de-obra e custo de 

material, nestes casos, não é proporcional. Por isso, há uma regra de dedução de medição que varia 

de país a país e até de pessoa para pessoa. Em Portugal, existe uma referência na regra de dedução 

de medição, definido pelo LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, segundo o mesmo, por 

exemplo, as aberturas em betão até 0.10 metros cúbicos e as aberturas em alvenaria até 0.50 metros 

cúbicos não devem ser deduzidos na medição (Henriques, P. 2017).  

Além da própria medição, Badra, P. (2012) revela a importância da padronização das unidades 

utilizadas no documento de orçamentação. Ou seja, utiliza sempre a mesma unidade de medição nos 

mesmos serviços e matérias ou peças. Com o fim de facilitar a visualização e análise do orçamento 

global, preparação e encomenda dos materiais, e consequentemente, atribuí um melhoramento ao 

controlo de quantidades e custos do projeto. O exemplo que o autor referiu, é sobre a medição de aços 

usados na estrutura da obra. O autor recomenda que as medições das quantidades de aço devem ser 

realizadas em unidades de peso, como o quilograma, em vez de unidades de cumprimento ou de área 

ou volume. Isto compreende-se, pois, o aço usado em obra pode existir em diferentes formas e se for 

medido através de uma destas formas: comprimento, área ou volume é difícil uniformizar as suas 

contagens, tornando o seu registo complexo e confuso, consequentemente prejudica a clareza e 

exatidão do orçamento. Por isso é importante uniformizar as unidades da medição com uma forma 
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adequado a cada material e serviço. A escolha da unidade, depende da especialidade técnica dos 

mesmos, e também dos hábitos correntes do mercado de construção. 

Concluindo, o processo de medição das quantidades é essencial para a elaboração de um orçamento, 

sendo um processo moroso nos métodos tradicionais, requer muita atenção e técnica do elaborador. 

Como é feita manualmente, ou com apoio de programas informáticos, está suscetível a erros humanos, 

uma vez que depende da experiência do elaborador e do seu conhecimento sobre as regras de 

medição. Apesar de haver desenvolvimento das ferramentas computacionais e técnicas de medição, 

cada projetista continua a optar pelo método mais confortável e assim, os valores apresentados podem 

ser distintos de caso a caso, consequentemente, não há garantias de exatidão do orçamento através 

das metodologias tradicionais.  

 

 

3. A METODOLOGIA BIM 

 

Durante muito tempo, os desenhos de Arquitetura e Construção eram feitos à mão, utilizando os meios 

e materiais disponíveis como: caneta; lápis; régua; compasso; etc. Assim era possível representar os 

objetos através das técnicas do desenhador. Contudo, a existência de limitações destas técnicas 

manuais, faz com que, na maioria dos casos, não se consiga ir ao encontro das exigências da 

atualidade. 

Com a chegada da década de 80 e 90, após a revolução da informação, foram desenvolvidas técnicas 

e ferramentas informáticas e assim, apareceram os softwares de Computer Aided Design, em 

português: Desenho Assistido por Computador, (normalmente trata-se pela sua sigla CAD) para 

qualificar os projetos arquitetónicos e complementares (Schodek, D. et al. 2004). 

A transição do desenho à mão para a utilização do CAD, corresponde a um passo evolutivo 

relativamente ao processo de desenhar o projeto arquitetónico. Segundo Schodek, D. et al. (2004), com 

o auxílio do CAD, é possível executar um projeto muito mais complexo, com maior precisão e rapidez. 

Além disso, ultrapassa as limitações da escala e área gráfico do desenho manual. Isto é, enquanto que 

no desenho manual a escala tinha que ser previamente definida e em caso de alterações necessárias, 

tinha que se refazer o desenho, em CAD, o desenho é criado à escala real, mas com visualização 

virtual, e esta pode ser adaptada à escolha do utilizador para impressão dos desenhos. Em relação à 

área de desenho, no caso do desenho manual, esta é limitada ao tamanho do papel disponível, 

enquanto que em CAD, de uma forma conceptual a área de desenho é ilimitada. Por fim, a outra grande 

diferença entre os dois, é o facto de o CAD permitir trabalhar em Layers, ou seja, pode produzir vários 

desenhos diferente por cima do desenho base e retiram-se as Layers quando se quiser e de forma 
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instantânea. Assim permite a visualização dos desenhos em diferentes modos, de modo mais simples 

ou complexo, consoante a necessidade técnica e de especialidade.  

Assim sendo, o CAD, trouxe uma nova era para a arquitetura, construção e outras áreas da engenharia. 

Quando se passou dos desenhos manuais para o CAD, os ganhos foram imediatos: um aumento 

significativo na precisão e rigor dos desenhos, produzidos através de pontos, linhas, vetores, etc., de 

escala real na forma de representação virtual. Além disso, houve grandes melhorias em relação ao 

tempo e custos que no processo de desenho manual eram elevados. 

Porém, o CAD não parou por aqui, o surgimento de uma melhor representação e valorização de projeto 

na indústria AEC permitiu que os sistemas CAD fossem evoluídos para já permitirem elaborar 

elementos 3D na construção de superfícies e sólidos, num espaço tridimensional (Kowaltowski, D. et 

al. 2011). Apesar desta evolução paradigmática, não tivemos melhorias significativas noutros aspetos, 

a metodologia de projetar continua a ser a representação superficial de objetos, seja esta dimensional 

ou tridimensional, sendo que o resultado final se manteve praticamente o mesmo.  

Mediante as exigências do mercado, a respeito das obras que o CAD em 2D já não consegue alcançar, 

surgiu a ideia de modelar os objetos, ao invés de ser apenas em 2D. Esse foi o ponto de partida para 

a criação do BIM (Building Information Modeling), que representa, na verdade, muito mais do que 

simplesmente softwares de modelagem, sendo uma nova filosofia de desenvolvimento de projetos. 

 

 

3.1. CONCEITO BIM 

 

O conceito de BIM, segundo National Building Information Modeling Standard (NBIMS, cit in. Antunes, 

B. 2017), pode ser entendido em três pontos de vista diferentes: Produto, Ferramenta e Processo. No 

ponto de vista do Produto ele refere-se ao modelo de projeto ou de edifício virtual; no ponto de vista da 

Ferramenta, o BIM pode ser softwares que fazem a criação, associação e extração de informações do 

modelo do edifício; enquanto que do ponto de vista do Processo, trata-se de todas as informações 

referentes às atividades desenvolvidas durante o ciclo de vida do edifício. 

Eastman, C. et al. (2011), como se verifica no seu Handbook BIM, define o BIM como sendo uma 

tecnologia de modelação, podendo ser criados, digitalmente, um ou mais modelos virtuais de forma 

precisa para uma construção, seja ela um edifício, obra de arte ou infraestrutura. Os modelos aqui 

referidos servem de apoio ao projeto nas suas diferentes fases, o que possibilita uma análise mais 

detalhada e um maior controlo sobre os processos manuais. Estando o projeto finalizado, estes 

modelos gerados por computador, contêm a geometria e os dados necessários para apoiar a 

construção, fabricação precisa e atividades de aquisição por meio da qual o edifício é concretizado. 

Segundo o mesmo autor, o BIM não é modelação tridimensional. Para compreender esta diferença é 

fundamental perceber o conceito de parametrização do BIM. O autor explica que num projeto 
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paramétrico, deve-se definir primeiro as Classes ou Famílias antes de se desenhar qualquer elemento 

do projeto, seguindo-se uma série de regras de parametrização que conectam a Família com as 

respetivas informações. Além disso, a forma geométrica dos elementos da família é parametrizada de 

forma a se poder ajustar automaticamente consoante o contexto em que se situa. 

Na publicação de Green BIM através de Fox, K. et al. (2010), esta afirma que o BIM é uma 

representação virtual das características físicas e funcionais de uma construção. Assim sendo, essa 

representação virtual funciona como um recurso de conhecimento partilhado para obter informações 

sobre a construção, criando uma base segura para decisões durante o seu ciclo de vida, desde a 

conceção do projeto até a manutenção da obra construída. 

GRILO, A. e JARDIM-GONÇALVES, R. (2009), indica que o BIM é um modelo inteligente. De facto, 

este modelo além de ser virtualmente tridimensional é ainda um modelo informatizado. Ou seja, além 

de conter informações físicas, como as cores, a dimensão e a localização da construção, também 

engloba as informações não físicas ou não visíveis da construção, assim como tipos de conteúdo, 

quantidades e marcas do fabricante de um elemento ou material da construção. O mesmo autor dá o 

exemplo da parede, as (Famílias das) paredes no BIM podem aparentar ter um aspeto físico 

exatamente igual ao modelo virtual, mas na verdade o interior das paredes pode ser de diferentes 

matérias. Uma pode ser de madeira, outra pode ser de betão e ter as respetivas informações dos seus 

fornecedores e também os respetivos preços.  

 

Figura 2 - Ciclo de vida de um edifício no processo BIM. Cit in. Calvert, N. (2013) 

As definições dos autores, convergem principalmente na ideia de que podem ser obtidas informações 
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de todo o ciclo de vida de uma edificação a partir de um modelo tridimensional que contém informação 

associada construído por meio de uma ferramenta, o BIM. Este é um processo evolutivo, um método 

de trabalho que consiste na execução de um modelo paramétrico que reúne geometria, relações 

espaciais, informações geográficas, quantidades e propriedades construtivas de cada especialidade 

interveniente, permitindo integrar as diversas especialidades num único modelo, utilizado para 

demonstrar todo o ciclo de vida do edifício, incluindo processos construtivos e fases da instalação. 

Permite também que seja possível identificar e corrigir colisões, interferências, erros na fase do projeto 

e obter de forma automática quantidades, pormenores, cortes, vistas, alçados, características dos 

materiais e custos na sua fase de construção. A figura 2 ilustra o ciclo de vida de uma construção no 

processo BIM. 

 

 

3.2. DIMENSÕES BIM 

 

Conforme as definições de BIM anteriormente referidas, o BIM não é uma representação gráfica 

tridimensional do objeto, mas sim, uma metodologia de um edifício virtual. Além das suas características 

gráficas, ou seja, altura, largura e profundidade do edifício é possível ainda adicionar todas as 

informações necessárias ao mesmo. É com base nestas informações adicionais que se formam 

múltiplas dimensões do modelo virtual de BIM, nas quais diferentes dimensões representam diferentes 

níveis de informações e fins destinados de modelagem.  

Estas múltiplas dimensões do modelo, segundo Lee, A. et al. (2002), podem ser transcritas como “nD” 

dimensões, na qual “n” representa o número de dimensões, onde a cada número diferente corresponde 

um aspeto diferente de informação que o modelo sustenta. O mesmo autor refere que para se obter o 

modelo 3D é necessário adicionar a base da altura e a largura do modelo 2D com a dimensão de 

profundidade. Se a isso se englobar a dimensão da sequência temporal obtém-se um modelo 4D. Para 

obter o modelo 5D juntam-se os dados do custo. De acordo com Campestrini, T. et al. (2015), “Quanto 

mais dimensões tiver o modelo, maiores serão os tipos de informações passíveis de serem modeladas 

a partir deles, tornando as tomadas de decisão mais complexas e acertadas.”  

Existem vários estudos que definem as dimensões do BIM, normalmente a sua classificação 

compreende-se entre 3D a 7D. Segundo Calvert, N. (2013) e Campestrini, T. et al. (2015), as 

classificações das principais dimensões de BIM podem ser resumidas das seguintes formas: 

BIM 3D, ou a terceira dimensão, é caracterizado como um modelo virtual que contém informações 

espaciais do projeto e dos seus elementos tridimensionais, assim como pilares, vigas, lajes, paredes, 

revestimentos, tetos, coberturas, portas, janelas, instalações elétricas e sanitárias e até moveis, etc. 

Permite a visualização dos mesmos num ambiente virtual em todos os pontos de vista e com 

simulações de iluminação caso necessário. 
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BIM 4D, a dimensão com a sequência temporal, é baseado no modelo 3D relacionando as informações 

do cronograma da obra. Sendo assim, permite obter a visualização, a análise e informações sobre o 

planeamento da execução da construção. Desde a fase da encomenda, preparação e instalação de 

cada material ou peça de construção, até à definição do início de execução e final de concretização de 

cada tarefa da obra, incluindo a gestão das equipas de mão-de-obra, de equipamentos utilizados, etc. 

Estes contributos são essenciais para o controlo do prazo, da produtividade e da eficiência do processo 

de construção. 

BIM 5D, a dimensão de custo, é também tratado por alguns autores como o modelo de orçamento. 

Associando as informações dos custos ao modelo virtual, permite, quando o modelo é bem 

concretizado, prever e determinar o valor de custo da obra ou de qualquer parte da mesma. Também 

permite controlar os custos em todas as fases de construção e consequentemente o custo final da obra, 

pois ao utilizar as ferramentas BIM é possível extrair, de uma forma rápida e automática, a lista de 

quantidades, ou seja, os materiais de construção, seja mão-de-obra e equipamentos, para executar 

determinada tarefa durante qualquer fase de obra. A Figura 3 mostra uma representação das três 

dimensões de um modelo BIM bem como da quarta e quinta dimensões de tempo e custo.  

 

Figura 3 - BIM 3D, 4D e 5D, cit in. Virtual Design Engineering 

BIM 6D, a dimensão energética e da sustentabilidade, refere-se aos consumos energética de toda a 

vida útil do edifício. Desde a energia utilizada durante a construção até à energia a ser consumida após 
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a construção, ou seja, a energia necessária no uso quotidiano do edifício. Com este modelo, é possível 

extrair a quantidade de energia utilizada e o valor de custo da mesmo. Ao melhorar a eficiência de um 

projeto deve-se ter em atenção, por exemplo, a escolha de equipamentos e instalações de alto 

consumo, para reduzir o gasto global do edifício e consequentemente, de uma forma indireta, a redução 

do custo da obra. 

BIM 7D, refere-se à gestão de ativos. É neste modelo que o Dono de Obra pode obter todas as 

informações de gestão e manutenção do seu edifício em todo o ciclo da vida útil do mesmo. Permite 

prever os custos de operação correspondentes aos gastos e estragos devido envelhecimento normal 

do uso do edifício, ou até, custo dos procedimentos de possíveis falhas e defeitos que podem acontecer 

ao edifício.  Além da gestão de manutenção, que é a principal, a gestão de ativos ainda inclui: gestão 

de espaço, do projeto, de arrendamentos, e da sustentabilidade ambiental. (Plano, 2017, cit in. 

Ferreirinha 2017) 

O estudo da presente dissertação, foca-se essencialmente no BIM 5D, o modelo de custos e de 

orçamentos. Serão apresentados em capítulo próprio os métodos BIM na medição de quantidades e 

explico como estimar custos do projeto.  

 

 

3.3. LOD - Levels of Development 

 

As múltiplas dimensões do BIM permitem que o modelo virtual seja utilizado para diversos fins ou ramos 

distintos. Mas seja qual for a sua finalidade, a exigência da sua precisão relativamente aos pormenores 

pode ser diferente consoante a fase de desenvolvimento do projeto, pois é lógico que na fase de 

execução a exigência aos detalhes seja muito maior do que na fase inicial. Afirma Kymmell, W. (2008), 

o modelo BIM é uma representação abstrata do edifício real, sendo que o tipo e o nível de detalhe 

dependem da sua finalidade e da sua fase de desenvolvimento. 

Devido às distintas necessidades exigidas pela industrial ACE em relação ao nível de pormenores do 

modelo de projeto, segundo BIMForum (2015), foi estabelecido o conceito de LOD, Levels of 

Development, em português significa nível de desenvolvimento, definido pelo AIA, American Institute 

of Architects, em 2008, refere-se ao grau de detalhe e de informação incluída na modelação BIM. 

Assim sendo, LOD “trata da quantidade de informação que associamos a cada um dos objetos que 

constituem o modelo criado, sendo maior quanto maior for o número de características neles 

disponíveis (Baptista, A. 2015).” Estas informações incluem dimensões, textura, fabricante, 

composição, custos, ou até mão-de-obra e equipamentos necessários para a sua execução. Assim, a 

quantidade de informação cresce gradualmente à medida do desenvolvimento do projeto até à sua 

concretização final.  
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De acordo com Fernandes, J. (2013), o AIA propôs cinco níveis de desenvolvimento para definir a 

quantidade de informação que um determinado modelo BIM pode conter e são classificados de LOD 

100 a 500. Porém, o AIA também referiu que as definições de LOD são livres de serem interpretadas 

pelos técnicos de modelagem, ou seja, na realidade atual ainda não existe uma definição exata e 

regularizada aos vários níveis do LOD. Isto causa, por exemplo, que um modelo LOD 300 feito pelo um 

determinado projetista, possa não corresponder aos critérios que uma outra empresa de construção 

exige sobre o LOD 300, é isto que acontece em muitos casos no mercado real. Isto por consequência 

impede o avanço da implementação BIM na indústria AEC. (Ferreirinhas, P. 2019) 

Segundo BIMForum (2015), a definição dos cinco níveis de LOD pode ser resumida da seguinte 

maneira. 

LOD 100, projeto conceitual. Este nível representa um modelo básico em relação à geometria do 

edifício de projeto de uma forma genérica. Inclui área, volume, orientação e outros aspetos espaciais. 

Como exemplo, utiliza volumes geométricos básicos para representar vigas e pilares, ou utiliza volumes 

uniformes com espessura genérica para representar lajes e parede.  

LOD 200, desenvolvimento de projeto. Neste nível o modelo já é um pouco mais desenvolvido, já 

contem informações mais aproximadas em relação à escala real, nas dimensões, localização, 

características físicas, quantidades e outros aspetos gráfico do projeto. Podem conter algumas 

informações não gráficas simples.  

LOD 300, documentação geral do projeto. Este nível é obtido através do LOD 200, mas com 

desenvolvimento gráfico muito mais preciso. Sendo neste nível, que as características físicas como 

tamanho, forma, quantidade, localizações e orientação correspondem à escala real. Este nível já serve 

para a produção de desenhos técnicos e para a preparação dos documentos tradicionais de construção 

ao nível do projeto de execução.  

LOD 400, informações sobre fabricantes. Todos os elementos neste modelo devem incluir informações 

e detalhes do fabricante e da sua instalação ou execução. É ideal para servir como elemento de apoio 

para o planeamento da construção. Também é adequado para servir como documentação de estimação 

dos custos e orçamento da obra. 

LOD 500, modelo as-built. É um nível onde toda a construção é modelada com o detalhe e o pormenor 

do edifício real, inclui todas as características do edifício, seja gráfica ou não gráfica, bem como todas 

as informações técnicas necessárias para a manutenção e a gestão do edifício.  

Além dos cinco principais níveis acima referidos, pode existir um nível intermédio entre dois grandes 

níveis, consoante a interpretação do elaborador ou da necessidade do projeto. Assim como o caso do 

LOD 350. Para Ferreirinhas, P. (2019), segundo a experiência profissional como arquiteto, o LOD 350, 

é um nível ideal para fazer estimação do orçamento, pois este tem mais informações sobre elementos 

de construção que o LOD 300, que pode não as conter, assim como as informações construtivas dos 

elementos (quantidades de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, etc.). Por outro lado, 

é melhor que LOD 400, porque o LOD 400 tem todas as informações dos fabricantes, que na realidade 
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não são precisas para a estimação dos custos. Assim, aumenta a duração do processo de análise do 

modelo e necessita de mais trabalho para a realização do orçamento.   

 

 
 

Figura 4 - Esquema de LOD 100 a 500, Fonte: https://www.pinterest.com/pin/652670170969937278/  

 

 

3.4. IFC - Industry Foundation Classes 

 

O BIM é uma metodologia de projeto, não se refere a um software em específico. Isto é, existem várias 

ferramentas e programas que funcionam à base do conceito BIM e por razões técnicas e/ou comerciais, 

os ficheiros produzidos podem ser de diferentes formatos. Um dos princípios fundamentais do BIM é a 

interoperabilidade entre especialidades da equipa de projeto. Se os ficheiros e documentos têm 

diferentes formatos, podem impedir a continuidade do trabalho, logo opõem-se aos princípios do 

conceito de BIM. Para ultrapassar este impedimento é necessário ter um formato livre que permita 

trabalhar em todas as ferramentas BIM. 

Pinho, R. (2018) afirma que os problemas de interoperabilidade no setor AEC já existiam nos anos 90. 

Em 1995, a Autodesk criou um consórcio privado de 12 empresas com o objetivo de resolver os 

problemas em questão, criar técnicas de transferência de dados entre as diferentes ferramentas em 

todas as áreas, seja arquitetura, engenharia, estrutura, construção ou manutenção, etc. e explorar a 

exequibilidade e os benefícios possíveis da interoperabilidade na indústria AEC. Chegaram à conclusão 

https://www.pinterest.com/pin/652670170969937278/
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que a interoperabilidade apresentava uma clara viabilidade e grande potencial comercial, sendo que 

qualquer padrão teria obrigatoriamente de apresentar-se aberto e internacional. Com o intuito de 

realizar um melhor desenvolvimento destes trabalhos, um ano depois, em 1996, foi criada a 

organização IAI, International Alliance for Interoperability, a qual mudou o nome para buildingSMART 

no ano 2008.  

Nos trabalhos contínuos da organização de buildingSMART para a transferências de dados entre 

diferentes softwares, foi desenvolvido o IFC, Industry Foundation Classes, que é um formato de ficheiro 

de texto simples, independente, neutro, universal e com especificações padronizadas para trabalhar 

em BIM. Este permite armazenar os dados do modelo do edifício ou outros elementos de modelo BIM, 

baseado em classes que contem propriedades geométricas, alfanuméricas, matérias, etc. 

(buildingSMART, 2016). 

A versão de IFC mais recente é a versão 4, publicada em 2015, registada pela ISO, International 

Organization for Standardization, com a atribuição de uma norma oficial internacional do ISO 

16739:2013. (Pinho, R. 2018) 

Segundo Manzione, L. (2013), a arquitetura no IFC desta versão, é constituída por uma estrutura 

modular composta por quatro camadas, que são: camadas de recursos, camada do núcleo, camada 

de interoperabilidade e a camada dos domínios. Estas representam os seus níveis principais do projeto 

onde cada nível constitui uma série de categorias com propriedades definidas de uma entidade. Nas 

quais, as suas definições são seguintes: 

Camada de recursos, conhecida também por camada base, é composta por entidades utilizadas nos 

objetos da AEC, assim como a geometria, topologia, materiais, medidas, agentes responsáveis, 

representação, quantidades, custos, etc. É importante referir que as informações para elaborar o 

orçamento do projeto BIM estão contidas nesta camada.  

A camada do núcleo, contém entidades abstratas que são referenciadas pelas camadas mais altas da 

hierarquia, esta ainda pode ser dividida em quatro subcamadas de extensão: a extensão de controlo, 

que define conceitos relacionados com o controlo do processo; a extensão de processo, que se refere 

às ideias sobre planeamentos de processo, da obra e programação das tarefas de construção segundo 

uma sequência lógica; a extensão de produto, que representa os componentes da obra como espaço, 

local, etc.; a extensão do núcleo, define conceitos fundamentais como grupo, processo, produto e 

relacionamentos para todas as especializações adicionais.  

A camada de interoperabilidade ou de elementos partilhados, compreende as categorias que 

representam as propriedades dos elementos físicos do edifício, assim como: vigas, pilares, lajes, 

paredes, portas, janelas e outros elementos físicos do modelo do projeto. Estes dados servem para o 

compartilhamento de projeto entre especialidades. 

A camada dos domínios é a camada cuja o nível é superior em relação às restantes, compreende as 

disciplinas específicas como Arquitetura, Estrutura, Instalações, Manutenções, etc. 
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Figura 5 - Visão geral das camadas IFC, cit in. Manzione, L. (2013) 

 

Com o surgimento do formato de IFC, teoricamente, é possível trabalhar o mesmo projeto em todos os 

programas do BIM. Isto seria a solução ideal para desenvolver o projeto entre as especialidades, pois, 

por enquanto não existe nenhum programa que permita realizar tal coisa. Na metodologia tradicional, 

cada especialista elabora o projeto com as ferramentas mais adequadas para si e os documentos 

produzidos podem causar dificuldades na comunicação com outras especialidades. Na nova 

metodologia BIM, cada interveniente pode trabalhar com uma ferramenta BIM específica, sendo 
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possível transferir modelos, através do formato de IFC, para qualquer membro da equipa ou agente 

extremo, os quais conseguem visualizar os mesmos nos seus softwares BIM. Assim sendo, reduz-se a 

dificuldade de comunicação e os potenciais erros. 

 

 

3.5. VANTAGENS 

 

Com a implementação do BIM na indústria AEC, muitas das suas vantagens foram bem recebidas pelo 

mercado. Dentro destas, do ponto de vista da presente dissertação, destacam-se as seguintes. 

A primeira vantagem do BIM, comparando com as metodologias tradicionais, é observável no ambiente 

de trabalho das ferramentas BIM. Nas metodologias tradicionais, seja em CAD seja em papel, a 

visualização dos documentos é feita através da representação em 2D ou em 3D do projeto. Enquanto 

que em BIM, a sua visualização, além de ser tridimensional, é uma simulação do edifício virtual da obra 

real. Isto permite aos colaboradores, além de visualizar o modelo em 3D em todas os ângulos, analisar 

o projeto em qualquer ponto e em qualquer momento e em todas as dimensões do projeto, desde 2D 

até 7D. (Calvert, N. 2013) 

A segunda é a sua interoperabilidade. Como foi referido anteriormente, seja qual for o projeto, é 

indispensável a colaboração de várias especialidades, sendo normal que estas utilizem ferramentas e 

softwares distintos. Nas metodologias tradicionais, ou se opta por transferir os trabalhos para os outros 

formatos usados pelo colega, o que origina mais trabalhos extra como alterações e revisões, ou então 

entrega-se o trabalho como está, o que pode causar dificuldade na comunicação e produzir erros na 

compatibilidade de trabalhos. Por outro lado, isso pode ser evitado no BIM, pois este oferece a 

possibilidade de colaboração entre vários projetistas das diferentes disciplinas, com base num modelo 

central confiável, que é constantemente atualizado e compatibilizado com a receção de novos trabalhos 

e, consequentemente, os documentos produzidos são muito mais coerentes e precisos. Afirma 

Doumbouya, L. et al. (2016), que a interoperabilidade do BIM contribui para a redução do trabalho, 

redução do tempo de projeto e redução de erros e omissões. 

 A outra vantagem do BIM, é a modelação paramétrica e produção automática de documentos, pois os 

modelos BIM são elaborados com elementos ou famílias parametrizadas de acordo com as Classes. 

Isto permite que qualquer modificação feita no modelo leve à alteração dos elementos associados, de 

uma forma automática e instantânea (Eastman, C. et al. 2011). Desde as medidas a áreas, volumes e 

quantidades, até aos fatores que influenciam o custo, a eficiência energética, sustentabilidade e 

manutenção, etc. Esta diferença da vantagem é fácil de perceber através de um exemplo simples: caso 

o Dono da Obra do projeto queira, de repente, acrescentar mais uma janela na sala, com a metodologia 

tradicional, o projetista tinha que redesenhar todos os desenhos que interferissem com esta alteração, 

assim como a planta, o corte, o corte construtivo e o alçado, e a axonometria quando existente, ou o 
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Render quando o cliente pede. O engenheiro tem que recalcular a estrutura, o orçamentista tem que 

remedir as quantidades, etc. Todo este custo de trabalho, seja pago pelo Dono de Obra, seja para a 

equipa de projeto, é sem dúvida, uma despesa extra muito significativa. Enquanto que, se a mesma 

situação acontecesse em BIM e este elemento, a janela, já existisse no projeto ou na base de dados, 

todo este processo moroso tornar-se-ia, em dois passos, bastante simples, bastando escolher a família 

desse elemento e colocá-la no sítio correto. De seguida o programa (ou os programas) fazem tudo o 

resto de forma automática e instantânea. 

Estas e outras vantagens do BIM foram sentidas e reconhecidas de uma forma notável na realidade do 

mercado e acordadas pelos profissionais de AEC. Segundo o estudo que Baroni, L. (2011, cit in. Braga, 

P. 2015) realizou, este apresenta alguns resultados de pesquisa com os profissionais de arquitetura e 

engenharia que já trabalham com BIM. Segundo a experiência dos mesmos, os resultados são 

reproduzidos a seguir: 

“- 80% dos usuários afirmam terem reduzido erros e omissões na documentação; 

- 71% também identificam redução do trabalho; 

- 71% afirmam que o modelo BIM ajuda a reduzir o ciclo de fluxos específicos de certas atividades, 

especialmente as de desenho; 

- 62% disseram que o BIM ajuda a empresa a oferecer novos serviços aos clientes; 

- 51% concordam que o conceito serve, também, como uma ferramenta de marketing para atração de 

novos clientes e aumento da competitividade da empresa; 

- 49% afirmaram que o BIM aumenta o lucro dos seus negócios.” 

 

 

VANTAGENS BIM NA ORÇAMENTAÇÃO 

 

Tendo em conta as respostas dos profissionais anteriormente apresentadas, é possível compreender 

que o BIM é bastante vantajoso para a indústria AEC em geral. Porém, olhando para o objetivo principal 

do presente estudo, o BIM também apresenta vantagens específicas no processo de orçamento e no 

controlo do custo de obra. 

Segundo Eastman et al. (2011) no seu Handbook BIM, é possível exportar a medição de quantidades 

de um software BIM para um software de orçamentação. Isto é, a maioria dos softwares BIM disponíveis 

no mercado, oferecem recursos para a extração e quantificação de propriedades dos componentes 

BIM. Esses softwares também incluem recursos para exportar dados de quantidades para uma base 

de dados externa, normalmente em formato semelhante ao Excel.  

Além do ponto anterior, o mesmo autor afirma que é possível conectar a ferramenta BIM diretamente 
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ao software extra de orçamentação, ou seja, incluir o BIM no processo de orçamentação. Isto é, adotar 

uma ferramenta BIM que seja capaz de conectar-se diretamente a um programa ou a um conjunto de 

programas de orçamentação, seja através da instalação de um Plug-in (módulo de extensão usado 

para adicionar funções a programas, provendo alguma funcionalidade específica) ou através de 

ferramentas desenvolvidas por terceiros, como é o exemplo do software do Cype.  

Hoje em dia, existem muitos pacotes de softwares para orçamentação que oferecem plug-ins para 

várias ferramentas BIM e com isso permitem ao projetista ou orçamentista associar os seus modelos 

BIM, ou elementos do modelo, diretamente aos itens do programa de orçamentação. O utilizador segue 

as regras da instrução, faz a conexão dos seus elementos do BIM aos itens do programa, de forma 

automática, semiautomática ou manual, dependendo do funcionamento e da base dos dados do 

programa de orçamentação. Esta base de dados normalmente contém os materiais mais correntes do 

mercado da construção e sofre atualizações regularmente, mas o programa deixa sempre uma função 

para que o utilizador possa adicionar ou criar itens para os materiais específicos para o projeto ou 

projetista. Os itens da base de dados também podem incluir outros itens que representem os recursos 

necessários, como mão de obra, equipamentos, materiais e gastos de tempo e custos associados. 

Como resultado, todas as informações requeridas para desenvolver uma estimativa completa dos 

custos e uma lista detalhada das atividades básicas podem ser usadas para o planeamento da 

construção. 

Handbook BIM de Eastman et al. (2011) ainda refere que existem ferramentas BIM especificadas para 

levantamento de quantidades, isto é, são ferramentas ou softwares que importam dados de várias 

ferramentas BIM. Isso permite que os projetistas ou orçamentistas usem a ferramenta de levantamento, 

especificamente projetada para suas necessidades, sem precisar de aprender todos os recursos 

contidos numa dada ferramenta BIM. 

 

 

3.6. FERRAMENTAS DE BIM 

 

O conceito de BIM surgiu há mais de duas décadas devido às suas imensas vantagens notáveis e ao 

seu potencial. Foram desenvolvidos inúmeros softwares baseados neste conceito para diferentes áreas 

e fins. Os softwares mais conhecidos na indústria AEC em geral são o Revit da Autodesk e o ArchiCAD 

da Graphisoft. Existem muitos outros como os softwares desenvolvidos pela Bentley Architecture e pela 

Vectorworks Architect. Para além destes softwares de BIM com funções gerais, existem outros 

programas complementares especializados em determinadas funções de BIM, como por exemplo o 

Autodesk Ecotect Analysis e o EcoDesign para o cálculo energético. Outro exemplo é o Revit Structure 

e o Tekla Structures para analise estrutural. 
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O Cype e Vico são softwares específicos para o controlo de custo e planeamento de obra. Uma vez 

que o presente trabalho é focado no controlo de custo a partir de um modelo BIM, optou-se por utilizar 

os programas Revit e Cype para atingir os objetivos propostos. 

 

 

REVIT 

 

A tecnologia predecessora de Revit era chamada “Pro/Engineer”. Esta foi desenvolvida por Irwin 

Jungreis and Leonid Raiz da empresa americana de software PTC, Parametric Technology Corporation, 

em 1997, com o objetivo de criar um programa capaz de projetar modelos paramétricos tridimensionais 

que contivessem informações geométricas e não-geométricas do projeto. Posteriormente, em 1997, 

Jungreis e Raiz criaram a Charles River Software Company, que no ano 2000 cria então o programa 

Revit, cujo nome provém de Revise Instantly, que em português significa Rever Instantaneamente. Por 

fim, em 2002, a empresa Autodesk comprou o Revit e introduziu o desenvolvimento e melhoramento 

do mesmo lançando-o no mercado no mesmo ano. Após o lançamento, o Revit torna-se o software BIM 

mais utilizado e conhecido ao nível mundial. (Rosli, M. et al 2016) 

O Revit é um software que permite visualizar o projeto antecipadamente através de um modelo virtual 

tridimensional que contém informação associada. A sua modelação é feita de forma parametrizada que 

contribui para a melhoria da qualidade de projeto e eficiência da construção. Devido a isso mesmo, 

possibilita o cälculo e análise do projeto em diferentes ramos. (Autodesk, 2019) 

Assim sendo, o Revit é um software específico e dedicado a BIM da indústria AEC, destaca-se pela 

sua sua parametrização da modelação, o que permite respostas automáticas a qualquer alteração em 

qualquer momento a qualquer elemento do modelo de projeto.  Além disso, a Autodesk oferece uma 

poderosa biblioteca de modelos de famílias, configurada com os idiomas e especificações para 

diferentes países. Claro que cada utilizador pode criar as suas próprias famílias, e partilhar com os 

outros. O grau e a quantidade de informação das famílias, posteriormente, é auxílio para a produção 

de desenhos, a estimação de custos, a análise de estrutura e sustentabilidade, gestão de planeamento 

e controlo de manutenção, etc.  

Uma das vantagens do Revit é que este é possível conectar com todo o conjunto de produtos internos 

da Autodesk, incluindo AutoCAD, Navisworks, Dynamo, BIM 360, etc. e dentro do próprio programa 

Revit, é possível integrar uma grande variedade de funções e ferramentas de outros softwares, tal como 

MS Project, Google SketchUp, Google Earth, entre outros. Além disso, pode exportar em IFC, e 

compatibilizar com outras ferramentas BIM de outras empresas.   

A outra vantagem, segundo Ferreirinha, P. (2019), é a forma de Worksharing de Revit através do Cloud 

de BIM360 Design. Isto consiste na possibilidade de diferentes colaboradores da equipa de projeto, 

inclusive de diferentes especialidades, poderem aceder e trabalhar em simultâneo no modelo partilhado 



34 
 

através do servidor central, atualizando os seus próprios trabalhos individuais e retificando as 

modificações num único modelo. Isto permite aumentar a rapidez do trabalho pois o projeto é dividido 

por vários colegas de equipa, permite também uma melhor comunicação entre as especialidades e 

uma redução de erros devido a existir um único modelo. Além disso, ultrapassa uma barreira na prática 

da utilização de Revit, pois, na realidade, quase todos os projetos feitos em BIM produzem ficheiros de 

grande tamanho. Com o Cloud BIM, cada elemento da equipa trabalha no seu próprio computar com 

ficheiros de tamanhos reduzidos, aumentando a velocidade de trabalho e evitando as informações 

desnecessárias ao seu objetivo. Ainda assim, todos os seus trabalhos estão interconectados ao modelo 

central e partilhados com todos os outros colegas. 

 

 

FAMÍLIAS DE REVIT 

 

Fundamental a qualquer usuário de BIM é a compreensão do conceito de Família.  

De acordo com a empresa desenvolvedora do software de BIM Revit, a Autodesk, uma Família é um 

grupo de elementos com um conjunto de propriedades (parâmetros) em comum, uso idêntico e 

representação gráfica semelhante. Elementos diferentes pertencentes a uma família podem ter valores 

diferentes para alguns ou todos os seus parâmetros, porém o conjunto de parâmetros (os seus nomes 

e significados) é o mesmo. Essas variações dentro da Família são chamadas de “tipos” ou “tipos de 

Famílias”.  

A maior parte das Famílias, sendo parte constituinte de uma construção, é tridimensional, porém 

existem também as bidimensionais usadas na criação dos desenhos técnicos como anotações, 

legendas, grelhas, etc.  

Todas as Famílias pertencem a uma categoria, como por exemplo portas, tetos, condutas, equipamento 

elétrico, etc. como forma de organizar e regrar os vários elementos constituintes de uma obra e estas 

influenciam o funcionamento das suas Famílias e a sua localização no projeto. 

Simplificadamente, uma Família é um objeto usado para representar os vários componentes de um 

edifício, como parede, pavimentos, tetos, colunas, mobiliário, equipamento mecânico e tudo o resto que 

o usuário quiser incluir num edifício pode ser representado por uma Família. 

De acordo com Judy. S. (2016), especialista de Suporte Técnico da Autodesk as Famílias podem ser 

consideradas equivalentes a blocos dinâmicos do software Autocad, com parâmetros editáveis, mas 

não são comparáveis dado que as Famílias possuem informação paramétrica.  

Para além da sua representação gráfica, estas encerram informação adimensional como os 

componentes constituintes, materiais, custos, a mão-de-obra e equipamentos necessários à sua 

execução, o próprio tempo de execução, como é feita a sua manutenção e informação do fabricante. 
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Tudo isto conflui para uma interconexão entre as várias partes e entidades constituintes de um projeto, 

organizadas ao longo de todas as fases de construção e igualmente para uma precisa orçamentação 

e controlo de custos da obra. 

 

 

CYPE 

 

O Software CYPE é uma ferramenta de cálculo e dimensionamento para as especialidades de projeto 

de engenharia e plataforma de partilha de informação BIMserver.center. A comunicação entre as 

especialidades é realizada com ficheiros abertos IFC publicados e sincronizados a partir da referida 

plataforma.  

O software abarca as várias especialidades do projeto de engenharia para edifícios, o que permite o 

desenvolvimento de modelos BIM com a redução efetiva de recursos de software, uma vez que cada 

aplicação é capaz de modelar, calcular, dimensionar e gerar o próprio modelo em IFC. 

A CYPE Ingenieros desenvolveu um conjunto de programas de cálculo automático capazes de modelar 

e calcular de forma integrada, permitindo uma maior otimização dos processos do ponto de vista dos 

recursos e da qualidade: CYPECAD, CYPE 3D, Arquimedes e Controle de Obra, Gerador de Preços, 

Pré-dimensionadores, Geradores de orçamentos, Cypedoc. Ficha Técnica da Habitação, Acústica. 

Cypevac, Contenção Periférica, Infraestruturas Urbanas, Cypelec, CYPECAD MEP, Passagens 

Inferiores e entre outros. 

A Cype distingue-se de outras ferramentas BIM por ter uma “base de dados” própria com valores 

referenciados ao custo do mercado de todos os processos de construção. Sendo uma ferramenta BIM, 

Cype possui um “articulado” base com artigos parametrizáveis, nos quais é possível consultar as fichas 

de custo, especificações técnicas, instruções de utilização e manutenção, etc. Além disso possui a 

tecnologia de Open BIM que permite o trabalho colaborativo de forma aberta para o desenvolvimento 

de projeto de AEC, através de diferentes especialidade e ferramentas especializadas. Aqui inclui-se o 

Revit, através de um complemento Plug-in instalado, possibilidade de conectatividade entre dois 

softwares, nomeadamente nos trabalhos de extração de quantidades e geração de custos (Cype 2018). 

EXCEL 

 

Além de ferramentas BIM, é importante referir o programa Excel no orçamento de projeto. 

O software Excel, desenvolvido pela Microsoft, é um dos exemplos de software capaz de criar tabelas 

e gráficos usado para armazenar, organizar e manipular informação, textual ou numérica. Estes 

programas eletrónicos foram originalmente baseados nas tabelas de papel com finalidade 
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contabilística. De tal forma, o layout das tabelas digitais é idêntico às de papel, contendo linhas e 

colunas e, na interseção destas, as chamadas células e o tipo de informação que uma célula pode 

conter inclui números, texto, datas, valores booleanos e fórmulas.  

Estas fórmulas ou funções são usadas mais frequentemente como ferramentas de cálculo matemático 

de grandes quantidades e não só. O seu enorme poder e versatilidade fez com que se tornasse numa 

das ferramentas digitais mais usadas no mundo financeiro desde a sua criação em 1985. 

Sendo assim, a indústria de AEC também adoptou o seu uso e através do programa criou os milhões 

de orçamentações feitas até hoje. Presentemente ainda é uma ferramenta usada por vários arquitetos 

para esse fim. 

Os softwares BIM, como o Revit, já incluem uma ferramenta de tabela interna gerada automaticamente 

com a medição de quantidades do projeto. A respetiva estimativa de custo é tão boa quanto a 

informação encerrada em cada Família constituinte do modelo. No entanto, esta ferramenta não é tão 

versátil quanto o Excel e muitos projetistas tendem a exportar a mesma para o Excel. 
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4. O USO DO BIM NA ÁREA DE 

CONTROLO DE PROJETO 

 

A metodologia BIM favorece uma melhoria na qualidade dos edifícios, trás contribuições significativas 

em todas as fases ciclo da vida do edifício, desde a conceção, o projeto, a construção até às operações 

e manutenção após a construção. O uso adequado das informações contidas no modelo de projeto, 

contribui para um melhor controlo as atividades integradas do projeto da obra, assim como a 

compatibilidade entre especialidade, a gestão de obra, manutenção do edifício, redução do tempo e 

custo de construção.  

 

4.1. CONTROLO PRÉVIO ANTES DE PROJETAR 

 

O controlo prévio refere-se a todos os trabalhos e preparações que têm que ser previamente 

executados à entrada na fase de projeto de execução em obra. 

O contrato BIM estabelecido entre o Dono de Obra ou Promotor da obra com a equipa de projeto é 

fundamental para este controlo, pois é o documento onde são definidos, não só o programa preliminar 

como o grau de desenvolvimento do projeto (LOD), como ainda, as entregas documentais em todas as 

fases de desenvolvimento do processo. Depois, acontece a recolha de todas as informações e 

documentações necessários ao projeto, assim como, a localização e a planta de implantação, a 

caraterística geográfica e planta topográfica, informação sobre infraestrutura e água e esgota, condição 

aos edifícios de vizinhança caso existe, caraterísticas e desenhos do edifício existente quando no caso 

de reabilitação, etc. Estas informações e documentações podem ser fornecidas pelo Dono de Obra 

quando elas existem. Porém, na realidade estas estão quase sempre desatualizadas ou incompletas. 

Sendo assim, é tarefa da equipa de projeto completar as informações e refazer os documentos e 

desenhos. Todo este processo é extremamente moroso, exigindo um grande dispêndio de tempo. 

Com as novas tecnologias de BIM, o processo é facilitado permitindo reduzir o tempo e custo da 

execução de um projeto. Destaca-se a técnica de combinação de hardware Laser Scanner com 

softwares BIM. 

A tecnologia Laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, já é utilizada em várias 

outras área, porém, recentemente entrou na área de AEC devido as potenciais de BIM. Segundo 

Antunes, M. et al. (2018) “Os aparelhos de laser scanner, são equipamentos emissores de ondas 

eletromagnéticas que, ao atingirem uma superfície, determinam sua posição espacial gerando a nuvem 

de pontos que, por sua vez é caracterizada por um conjunto de coordenadas que representam a 
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superfície externa de um objeto real.” De acordo com Sanhudo, L. et al. (2018), consoante a capacidade 

de aparelho, a técnica de Laser Scanning pode realizar medições automáticas de distâncias e ângulos 

de uma velocidade extremamente rápida (mais de um milhão de pontos por segundo), e com a elevada 

precisão (pode alcançar uma precisão de 0,6 milímetros a 10 metros). Com estas caraterísticas 

potenciais de Laser Scanner, combinado com softwares BIM especializado, é possível fazer 

levantamento e recolher de dados através das técnicas de Laser Scanning, a fotogrametria, a 

videogrametria, a triangulação ótica, entre outros.  

No caso de levantamentos topográficos, através de topografia clássica, o levantamento é baseado de 

um conjunto de pontos discretos posicionados sobre o respetivo perfil transversal, e este método requer 

os seguinte trabalhos auxiliares: “materialização e observação de uma rede de apoio topográfico de 

precisão; levantamento das guias internas para a definição geométrica da diretriz; calculo da diretriz 

utilizando o método de regressão; Implantação e levantamento dos perfis transversais; Criação do 

modelo digital de terreno para o estudo geométrico da via; Calculo, por regressão, da rasante que 

melhor se ajusta aos pontos levantados” (Fonseca, J. et al. 2015). Na metodologia tradicional de 

levantamento topográfico obriga a grande quantidade de horas de trabalho de campo e implica custos 

elevados da operação, sendo é sujeito a riscos de acidente nos locais perigosos.  

 

 

Figura 6 - Levantamento topográfico tradicional. Fonte: 

https://www.conazsolucoes.com.br/2018/05/17/levantamento-topografico/levantamento-topografico-2/  

 

https://www.conazsolucoes.com.br/2018/05/17/levantamento-topografico/levantamento-topografico-2/
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Enquanto com a metodologia de Laser Scanning, os trabalhos anteriores passam só em três passos: 

“Materialização, observação e calculo de uma rede de apoio topográfico de precisão; Coordenação de 

alvos e marcas para o ajustamento das nuvens; Varrimento laser de corredores pré-definidos” 

(Fonseca, J. et al. 2015). E por fim, a união e limpeza das nuvens de pontos e produzir modelo digital 

de terreno. Com esta tecnologia, o levantamento topográfico torna-se simples, rápido e seguro, basta 

posicionar o aparelho nos locais adequados e fazer a recolha continua de informação geoespacial, e 

posteriormente passar os dados para software BIM especializado e produzir o modelo topográfico. 

 

 

Figure 7 - Modelo digital de estrutura levantado através da metodologia de Laser Scanning.  

Fonte:https://thebimhub.com/2015/04/01/three-new-trends-to-bolster-the-3d-and-bim-

vertica/#.XOxNE4hKhPY 

 

Esta metodologia de Laser Scanning é útil também para o levantamento do edifício ou estrutura 

existente e para a recolha de dados dos edifícios da vizinhança, o processo é semelhante. Como não 

é do objetivo da presente dissertação, estes métodos não serão desenvolvidos de forma detalhada.  

Após a recolha das documentações e informações necessárias é comum elaborarem-se estudos e 

análises de viabilidade da obra. Estes são feitos baseado na quantificação do volume da construção e 

dos trabalhos envolvidos, na finalidade e funcionalidade pretendidas pelo Dono de Obra dentro das 

legislações permitidas, na avaliação do custo de obra nos aspetos financeiros, etc. Entre estes, a 

https://thebimhub.com/2015/04/01/three-new-trends-to-bolster-the-3d-and-bim-vertica/#.XOxNE4hKhPY
https://thebimhub.com/2015/04/01/three-new-trends-to-bolster-the-3d-and-bim-vertica/#.XOxNE4hKhPY
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previsão do custo da obra é uma das mais difíceis para determinar nesta fase do estudo prévio, devido 

a pouca complexidade de informação do projeto,  

No entanto, através da metodologia BIM é possível estimar, com alguma aproximação, o custo real da 

obra já na fase de projeto, através do estudo (modelação) em BIM em relação a implantação, a 

volumetria, a definição dos elementos e peças construtivos gerais da obra, etc. Se as Famílias utilizadas 

para a modelação dos elementos da construção contiverem as informações das propriedades que estão 

integradas e parametrizadas de forma a serem quantificáveis, isso será suficiente para estimar o custo 

da obra para a analise de viabilidade nesta fase de estudo prévio. 

Eastman, C. et al. (2011), afirma que a utilização da modelação BIM possibilita os estudos mais 

rendável e apurado do projeto de obra e permite alteração necessária e simulação de alternativas de 

forma eficaz, devida a sua visualização rápida e extração de quantidade e custo automática. Como esta 

extração é de forma automática, o processo de estimação torna-se muito célere, com algumas 

ferramentas BIM especializadas para esta função, a produção de uma estimativa orçamental pode ter 

uma redução de 92% do tempo de elaboração comparando com a metodologia tradicional. (Eastman, 

C. et al. 2011, pp.559). 

Para a análise de viabilidade financeira da obra, as Famílias das ferramentas BIM têm que estar em 

conformidade com as regras de modelação aplicadas para corresponder aos critérios da empresa de 

projeto ou de construção, e ter os dados atualizados com a evolução do mercado de AEC, 

nomeadamente nos preços. Estes requisitos de Famílias são aplicados para todas as fases do ciclo de 

vida do edifício, desde que estudo prévio até após construção, mas convém ser cumpridas logo no 

início de projeto e antes de criar os modelos BIM. O incumprimento destes requisitos, provoca desvios 

de construção e reduz a precisão do projeto e os respetivos custo. 

De acorda com Ferreirinha, P (2019), muitas vezes, os modelos BIM entregues à empresa Teixeira 

Duarte, S.A. não corresponde aos requisitos necessários, o que provoca dificuldades de avançar o 

projeto com o mesmo, causando trabalhos extra na revisão do modelo, ou mais grave, refazer o modelo 

de novo. Estes trabalhos produzem despesas adicionais para equipa de projeto, que vai ser pago 

indiretamente pela entidade promotora da obra, consequentemente, influencia o orçamento de projeto.  
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4.2. CONTROLO DURANTE O PROJETO 

 

Quando se passa para a fase de projeto, normalmente, são criadas regras de modelação e de 

estruturação da informação do modelo base, que serão seguidas pelos projetistas no processo de 

projeto, por forma a controlar a informação que é extraída do modelo e que constitui a base dos 

documentos a entregar ao Dono de Obra nas várias fases. Sendo assim, grande parte da 

responsabilidade recai nesses profissionais. Por outro lado, este processo também requer necessidade 

do controlo da qualidade da modelação e conhecimentos das especialidades por parte dos projetistas. 

Para Callegari (2007), o controlo e gestão de projeto compreende-se na minimização dos erros, na 

otimização dos processos, na redução dos custos e na compatibilização de projetos.  

Os erros de projeto provêm de diversas origens, sendo uma delas causada pela própria elaboração 

dos desenhos técnicos. Isto acontece porque no método tradicional, os desenhos são independentes 

e elaborados manualmente à medida que aumenta a complexidade e quantidade de informação do 

projeto, e com a falta de cuidado dos elaboradores de menos experiência, é possível criar erros 

geométricos nos desenhos, como, um elemento correto na planta pode aparecer de diferente medida 

ou caraterística na corte. Quando estes erros não são detetados e retificados, as peças produzidas 

podem não corresponder ao conceito do projeto inicial, resultando na retificação destes erros, o que 

pode ser um trabalho bastante moroso. Ou, em casos mais grave, estes erros podem influenciar os 

elementos de vizinhança do projeto até à estrutura geral do edifico, o que causa um desperdício ainda 

maior, seja desperdício material, seja de mão-de-obra, aumentando então o custo e tempo da mesma. 

Teoricamente, estes erros nunca acontecerão em projetos modelados em BIM, pois neste paradigma 

o edifício virtual é definido por vários elementos instanciados de diferentes famílias parametrizadas. 

Qualquer alteração nos objetos modelados ou nas próprias famílias carregadas no projeto propaga-se 

para todas as suas instâncias pelo que isto permite realizar atualizações automáticas com um controlo 

das alterações mais inteligente (Eastman, C. et al. 2011). Por exemplo, ao aumentar a altura de uma 

parede, a inclinação do telhado é logo ajustada automaticamente em todos os desenhos produzidos. 

Além disso, a maior parte dos softwares BIM segue regras de modelação intuitivas, isto é, processo de 

modelação de um projeto BIM corresponde às regras de construção, pelo que este paradigma não 

permite, por exemplo, colocar uma janela fora de uma parede. Caso o utilizador tente fazê-lo é logo 

detetado como um erro e não permite esta operação. 

Outra causa de erros na estimativa de medições e quantidades é a fraca comunicação entre 

especialidades e a frequente dissociação entre as documentações de projeto. Isto gera muitos 

problemas na metodologia tradicional como erros e omissões nos documentos produzidos, fraca 

colaboração em conjunto, dificuldade de troca de informação, sendo assim prejudicial a qualidade de 

projeto. Enquanto em BIM estes problemas podem ser melhor enfrentados e corridos tirando partido 

da interoperabilidade entre modelos das diferentes especialidades. Segundo Kymmell (2008), a troca 

de informação entre todos os envolvidos no projeto é feito com a base num modelo único, no qual são 

agregadas as informações de todas as especialidades com atualização automática. Sendo assim, 
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permite extrair e visualizar os dados mais recente e precisos. O que torna possível a comunicação com 

a mesma linguagem em qualquer parte e qualquer momento, evitando conflitos entre elementos dos 

documentos, reduzindo o tempo e custo, assim otimizando o processo e a qualidade de projeto.   

Além disso, como o modelo único de BIM é composto por uma base de dados onde inclui todas as 

informações de um determinado edifício é possível a partir do mesmo produzir todas as documentações 

para desenvolver na fase de projeto, desde plantas, cortes, alçados, axonometria, perspetivas, Renders 

e vídeos, até documentações especializadas como orçamento, cálculos e analise estrutural, energética, 

térmica, acústico, etc. Com apoio das ferramentas BIM especializadas e alguns trabalhos auxiliares, a 

extração destas documentações é quase automática. Enquanto na metodologia tradicional todas estas 

documentações são feitas manualmente em separado, com ou sem a utilização de programas 

informáticos. Isto requer muito conhecimento e experiência dos técnicos profissionais, além disso, este 

processo pode ser demorado e dispendiosos. Se, posteriormente, houver necessidade de alteração, é 

inevitável refazer parte ou mesmo todo o trabalho. Por outro lado, a metodologia BIM compensa estas 

dificuldades técnicas com a sua funcionalidade paramétrica. As alterações praticadas em BIM são muito 

menos trabalhosas. Dado que os modelos BIM são modelos inteligentes, qualquer modificação aos 

mesmos, gera alterações em todos os elementos parametricamente associados e gera também 

atualizações automáticas em todas as documentações gráficas e não gráficas. Esta funcionalidade 

poupa muito tempo e dinheiro e contribui significativamente para controlo do custo e do prazo de 

processo de projeto. 

Outra consideração adicional ao aspeto anterior refere-se à situação em que estas “alterações” são de 

intenção do próprio projetista, ou seja, o projetista pretende chegar outras alternativas do projeto para 

determinado fim, como estudar ensaios geométricos para chegar a uma forma arquitetónica mais 

adequada ou dimensionar a estrutura para atingir máxima segurança e estabilidade. Também pode ser 

do interesse do arquiteto poder simular efeitos de conforto de iluminação e ventilação para promover a 

eficiência energética e ambiental do projeto, entre outros. 

A otimização dos aspetos anteriores implica realizar uma nova modelação dos elementos do projeto. 

Quando estas alterações são realizadas segundo os métodos tradicionais de desenho as entidades 

envolventes elaboram nova documentação que reflete essas alterações. Esta documentação inclui a 

elaboração de desenhos 2D e o recálculo de medições e quantidades. Por outro lado, utilizando a 

metodologia BIM estas alterações são menos morosas de concretizar e menos propensas a resultar 

em erros no modelo do projeto. Além de existirem muitas ferramentas BIM disponíveis para realizar 

análises das diversas áreas de um projeto, todos os cálculos bem como a produção de novos desenhos 

e documentação são realizados de forma automática, pelo que estas funcionalidades fazem da 

metodologia BIM muita vantajosa na fase de projeto. 
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4.3. CONTROLO PRÉVIO ANTES DA 

CONSTRUÇÃO 

 

A pós ao projeto de execução, o passo seguinte, antes da construção, é transforma o conceito de 

projeto em desenhos, textos e números (Sousa, A. 2019).  Estas documentações são fundamentais 

para o planeamento, controlo de custo da execução da obra. Entre os quais, o planeamento engloba a 

programação sequencial das tarefas no espaço temporal, em que algumas delas adicionam custos, 

cujo objetivo do planeamento é melhorar o desempenho dos processos de construção, através de 

controlo de prazo, fluxo continuo de trabalho, desenvolvimento simultâneo de tarefas independentes, 

evite tempos desperdiçados em atividades improdutivos ou retrabalho. Enquanto o controlo de custo 

aplica-se na precisão do orçamento da obra e dos cumprimentos do mesmo, isto é, executar elementos 

a obra conforme as quantidades do orçamento, evitando desperdício de materiais e eliminando mão-

de-obra desnecessário. 

Uma das grandes questões que dificulta o processo tradicional na construção de uma obra são as 

dificuldades na comunicação entre os diferentes intervenientes. Isto é devido à natureza das 

documentações e instruções utilizadas em obra, que na maioria casos, são baseadas em desenhos e 

tabelas e textos, os quais, em geral, não são suficientemente claros a visualização nos detalhes 

necessários para a execução da obra. Também a procura de esclarecimentos adicionais sobre a 

execução da obra implica um gasto extra de tempo e recursos. 

Segundo Kymmell, (2008), a metodologia BIM oferece as seguintes funcionalidades de planeamento e 

execução da construção: o BIM permite uma melhor visualização virtual do edifício real; permite uma 

rapidez na geração e avaliação de soluções alternativas de projeto; permite também a produção 

automática das documentações a partir do modelo BIM bem como uma melhor colaboração de equipas 

no projeto e na construção. 

Sendo o BIM facilita a visualização e deteção de problemas na fase de planeamento da obra, o que 

permite antecipar soluções, dada a capacidade de análise e simulação dos modelos BIM. Além disso, 

o BIM permite a otimização do programa das atividades com melhor colaboração entre os membros 

envolvidos da obra, para melhorar a qualidade geral do projeto e da obra, o que consequentemente 

melhora os processos construtivos, diminui os impactos ambientais, reduzindo desperdícios. 

De acordo com Florio, W. (2007), a metodologia BIM contribui para a integração das informações num 

modelo digital 4D, o que permite verificar os elementos construtivos de forma detalhada e analisar a 

sequência das tarefas para execução tendo em vista um melhor controlo do planeamento das 

operações e orientação dos técnicos profissionais na obra. Este planeamento resulta das diferentes 

simulações de execução da obra através do modelo BIM em quarta dimensão, a dimensão temporal, 

com o objetivo de procurar a melhor consequência de tarefa ao longo de tempo do processo de 

construção.  
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Além disso, quando o modelo BIM é elaborado corretamente, este contém informações detalhadas 

acerca do edifício e dos seus elementos, na quais podem também incluir informações acerca do tempo 

de execução dos elementos, o tempo necessário para o uso dos equipamentos, bem como o período 

de estabilização e secagem. Estas durações dados fundamentais para a programação da execução da 

obra. 

Por outro lado, a inclusão da informação detalhada dos elementos do modelo torna o BIM 5D uma nova 

metodologia de medição e orçamentação da obra. A automatização de produção de documentações 

aplica-se também na extração de quantidade de projeto e obter a mapa de quantidades total ou parcial 

de uma forma rápida. Isto é importante, não só para a fase de planeamento, como para todas as fases 

do ciclo de vida do edifício. Permite estimar o custo do projeto, sempre atualizado, facilita a decisão de 

viabilidade em qualquer altura. Pois o desenvolvimento do projeto nunca para, pode surgir novas ideias 

a qualquer momento, consoante as circunstâncias ocorridas no projeto e na construção. O BIM 5D 

possibilita o projetista ter maior liberdade na melhoria do projeto em qualquer altura e ao mesmo tempo 

cumprir os limites do prazo e orçamento. Isto é, sempre o projetista e o Dono de Obra decidir melhorar 

alguma parte do edifico, normalmente fica com mais gasto do custo e tempo nessa parte. Mas com o 

controlo de BIM, o problema é possível enfrentado, pois o BIM 5D (e 4D) consiste uma visualização 

global do projeto em tempo e custo, faz com que qualquer alteração necessária, as consequências são 

logo detetadas, facilitando a procura das soluções alternativas. 

A visualização multi-dimensional do modelo 5D, onde contem informações geométricas, técnicas, 

cronogramáticas e custos,  facilita a verificação dos erros existentes modelo/do projeto. Seja ao olho 

nu, seja pelas funções de deteção de erros disponíveis nas ferramentas BIM. a verificação e retificação 

dos erros contribui significativamente para o controlo de custo. Pois, permite evitar os possíveis erros 

antes de entrar executar a construção. Além de garantir a precisão do custo da obra, reduz aos 

(re)trabalhos desnecessários, otimizando o processo de projeto e de construção.  
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4.4. CONTROLO DURANTE A CONSTRUÇÃO 

, 

Quando a obra entra na fase de construção, pode considerar-se que se iniciou a utilização do edifício, 

uma vez que a partir do momento em que é assentado o primeiro elemento do edifício o mesmo passou 

de desenhos para elementos físicos. No método tradicional, esta transição traz consigo algumas 

variações, pois o projeto em arquitetura quando passa a fase de concretização muitas vezes é 

influenciado pelas questões técnicas de engenharia, da estrutura e das instalações, etc. Isto causa 

algumas modificações entre o projeto e a construção. Enquanto utilizando a BIM, o cálculo da estrutura 

é feito a partir de modelo e localização das instalações é desenhada diretamente no mesmo modelo, 

ou seja, qualquer modificação necessária já era prevista. 

A outra grande questão na fase da construção real é os desperdícios dos materiais, devido falta de 

informações suficiente e/ou baixo nível sistemático do planeamento. Eastman et al., 2011 defende que 

os projetistas devem preocupar-se em garantir que os processos construtivos dos edifícios evitem o 

desperdício de recursos, de forma a alcançar requisitos de sustentabilidade. Por um lado, esta 

preocupação permite reduzir o custo da obra. A metodologia BIM é muito vantajosa no que toca a estas 

considerações, permitindo uma análise do modelo virtual edifício de forma antecipa através de 

simulações do seu comportamento para uma melhor seleção dos materiais a utilizar em obra. 

O modelo BIM também permite o acompanhamento na encomenda, na preparação e na instalação das 

matérias, com as informações históricas das empresas colaboradoras da obra e técnicos profissionais, 

para estimar a previsão dos eventuais estragos dos materiais e das peças. Isto aplica-se também no 

controlo de equipamentos e na mão-de-obra. 

O outro aspeto da funcionalidade do acompanhamento de obra através do modelo BIM, serve como o 

elemento auxiliar do projetista ou engenheiro encarregado para o controlo as tarefas executadas e não 

executadas. Isto é, analisar se as executas estão de acordo com o cronograma definido para execução 

do projeto. Dando-se o caso de atrasos, deve-se identificar as suas razões e propor alternativas.  As 

ferramentas BIM permitem assim a análise dos problemas potencias do projeto para otimizar os seus 

processos construtivos.  
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4.5. CONTROLO APÓS DA CONSTRUÇÃO E ATÉ 

AO FIM DA VIDA ÚTIL DO ÉDIFICIO 

 

O custo do edifício distingue-se do custo da obra, pois o primeiro é a soma do segundo com todos os 

custos de operação e manutenção após a finalização da construção. Sendo que este custo representa, 

sempre, um valor superior a valor da obra, pois este é somando por um período muito longo do ciclo 

da vida do edifício. Segundo Meireles, A. (2015), o valor das operação e manutenção do edifício após 

a construção pode atingir cerca de 80% do custo total do edifício. Ou seja, este valor é quatro vezes 

maior que o valor da construção.  

Sendo este valor tão significativo, hoje em dia há cada vez mais interesse em tirar partido do BIM 7D 

para a gestão de ativos, redução de custos de operação e manutenção do edifício, bem como também 

o controlo a qualidade dos componentes do edifício. Isto é fundamental uma vez que os edifícios são 

cada vez mais complexos para corresponder às necessidades de conforto atuais da humanidade. Esta 

complexidade também se reflete, naturalmente, no custo destes edifícios que será mais alto  

A gestão de ativos de BIM tem como objetivo prever e controlar as operações de manutenção 

necessárias para garantir uma condição de edificação adequada para um uso regular do edifício. 

Durante a vida útil do edifício a manutenção dos equipamentos e instalações é de grande importância. 

Becerik-Gerber. B. Et al. (2012) define a operação de manutenção como uma atividade necessária e 

de custo relativamente reduzido, para o desempenho ideal do edifício e seus equipamentos durante 

toda a vida útil dos mesmos. 

O modelo BIM em 7D contem informação acerca das instalações dos equipamentos e serviços, que 

com base destas informações permite a gestão e a previsão das respetivas operações de forma mais 

precisa para assegurar o bom funcionamento do edifício.  
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5. CASO DE ESTUDO 

 

O caso de estudo esta dissertação tem como objetivo demonstrar o processo de extração de 

quantidades e elaboração de um orçamento através da metodologia BIM, analisando e comparando os 

valores obtidos com os valores medidos tradicionalmente.  

Com base na revisão bibliográfica e aprendizagens anteriores, optou-se pelos softwares mais 

adequados à realização do presente estudo: Autodesk Revit na modelação e análise do respetivo 

modelo; Cype Arquimedes na extração de quantidades e elaboração de orçamento.  

Os elementos base para o caso de estudo são fornecidos pelo Atelier dos Remédios, os quais contêm 

um modelo Revit de projeto de execução de um edifício, projetado pela equipa do Atelier, e um mapa 

de medição do mesmo edifício elaborado por empresa especializada de medição que utiliza métodos 

tradicionais de medição a partir de ficheiros de plantas. 

O edifício do caso de estudo trata-se de um conjunto de três moradias em banda, cada moradia de três 

pisos, a ser construído no Porto Covo, projetado pelo Atelier dos Remédios, cuja perspetiva/Render da 

fachada, planta do piso 1 e corte longitudinal estão representados nas figuras 8, 9 e 10, respetivamente. 

 

 

Figura 8 - Render da fachada do edifício de caso de estudo, Fonte: Atelier dos Remédios 
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Figura 9 – Planta piso 1 do edifício de caso de estudo, Fonte: Atelier dos Remédios 

 

Figura 10 – Corte longitudinal do edifício de caso de estudo, Fonte: Atelier dos Remédios 
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5.1. REVISÃO DO MODELO BIM/REVIT 

 

Conforme Ferreirinha, P (2019), um dos primeiros passos para avançar o projeto a partir de um modelo 

BIM existente, é a revisão do modelo, pois, consoante as diferentes fases, finalidade e exigência do 

projeto, o modelo construído pode não corresponder às necessidades de cada tipo de trabalho. Neste 

caso específico do presente trabalho, o objetivo é compreender BIM no processo de estimativa de custo 

e comparar com o mapa de medições existente, o qual contém as seguintes medições: estaleiro; 

alvenarias e divisórias; impermeabilizações, isolamentos e cobertura; cantarias, revestimento de 

paredes; revestimento de pavimentos e rodapés; revestimento de tetos; carpintarias; serralharias; 

pinturas; equipamentos sanitários e torneiras; cozinhas; espelhos e vidros; diversos.  

Para a eficácia do estudo e para o resultado se tornar mais claro, opta-se por dar foco à análise da 

estrutura do modelo do edifício e à medição das paredes estruturais para comprar os valores do mapa 

de medições de alvenarias e divisórias. 

Sendo assim, a primeira etapa adotada para a revisão do modelo Revit é simplificar o mesmo, 

eliminando os componentes inúteis e Famílias desnecessárias à medição da estrutura. Para começar, 

são removidas as Famílias que não foram utilizadas neste modelo de projeto, através da função Purge 

Unused, localizada em: Ribbon > Manage > Purge Unused, a seguir seleciona-se manualmente as 

que se pretende eliminar ou selecionar tudo com Check All, e no fim um clique em OK.  Conforme 

apresentada na Figura 11. Assim sendo, foram removidas todas as Famílias inutilizadas do modelo, 

reduzindo as informações inúteis nas análises seguintes, o que também torna o ficheiro mais leve e 

consequentemente aumenta a velocidade da execução do programa. 

 

Figura 11 – Purge Unused, Fonte: Autor 
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De seguida, analisa-se a lista de Famílias e remove-se manualmente as Famílias desnecessárias para 

a medição de estrutura do modelo a ser estudado, como equipamentos elétricos, móveis, armários, 

plantas, etc. Esta etapa é feita através de: Project Browser > Families > seleção e botão direito de 

rato > Delete.  

O passo final consiste em verificar os erros e omissões de modelação que provêm da incoerência e 

incompatibilidade do projeto, tais como sobreposição dos elementos que consequentemente causa 

extração de quantidades duplicadas. O processo de verificação pode ser através de visualização 

tridimensional ou de uma combinação dos desenhos bidimensionais a olho nú, porém, além deste 

requerer muito conhecimento e prática profissional, requer também muito tempo na busca dos mesmos. 

Todavia, o Revit disponibiliza uma função automática para verificar as interferências do modelo. Em 

Ribbon > Collaborate > Interference Check > Run Interference Check, é aberta a janela de 

verificação de interferências, escolhidos os itens pretendidos para verificar e finalizado com um clique 

em OK, conforme a Figura 12. 

 

Figura 12 – Interference Check, Fonte: Autor 

 

O tempo de execução da verificação de interferências depende da quantidade de Famílias e de 

informação a serem analisadas. Quando maior for a quantidade, mais extenso será o tempo de 

execução. Após a sua conclusão, deteta a existência ou não das interferências. Neste modelo, foram 

detetadas várias sobreposições dos elementos. As Figuras 13, 14, 15 e 16 seguintes mostram algumas 

delas.  
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Figura 13 – Interference Check 1, Fonte: Autor          Figura 14 – Interference Check 2, Fonte: Autor 

  

Figura 15 – Interference Check 3, Fonte: Autor          Figura 16 – Interference Check 4, Fonte: Autor 

 

É necessário retificar todos os elementos atestados com interferência para corrigir o modelo ao ponto 

de ser fiável para a extração de quantidades. A retificação baseia-se na retificação das Famílias, 

essencialmente na modificação das suas propriedades geométricas. As Figuras 17 e 18 seguintes 

mostram a Família retificada da última Interference Check acima referida. 

    

Figura 17 – Retificação modelo 1, Fonte: Autor         Figura 18 – Retificação modelo 2, Fonte: Autor 

  Figura 19 – Retificação feita, Fonte: Autor 
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Após todas as retificações, refaz-se o Interference Check, como prova da resolução das interferências, 

como a Figura 19 demonstra. Isto significa que o modelo atual não contém nenhum erro ou incoerência 

na sobreposição dos elementos e se apresenta com qualidade suficiente para se poder extrair as 

quantidades d a estrutura do edifício.  

 

 

5.2. EXTRAÇÃO DE QUANTIDADES DO MODELO 

REVIT 

 

Como o modelo refinado já preenche os requisitos do modelo de quantidades, pode-se proceder ao 

processo de criação do mapa de medições do projeto através do modelo Revit atualizado. Esta criação 

pode ser realizada somente com o Revit, ou com outras ferramentas auxiliares de BIM. No Revit, os 

procedimentos são como se segue: 

Cria-se uma tabela de materiais através de Project Browser > procura-se e seleciona-se com o botão 

direito do rato a Schedules/Quantities > e clica-se na New Material Takeoff. 

Em seguida, é aberta a janela de New Material Takeoff e selecionada a categoria pretendida, neste 

caso são escolhidas apenas as paredes, Walls, pois para o caso de estudo só interessam as 

quantidades das paredes. Confirma-se no OK e passa para a janela de seleção das propriedades do 

material, Material Takeoff Properties. Nesta janela, adiciona-se por ordem de preferência as 

propriedades pretendidas para constarem na tabela de quantidades a partir das propriedades 

disponíveis à esquerda, Available fields. Neste caso, foram adicionados o nome, área, volume e tipo 

de material, de forma a fazer corresponder os dados do mapa de mediações existente.  

Após a seleção confirma-se no OK e é gerada automaticamente uma tabela com as quantidades de 

todas as Famílias da categoria parede (Figura 20).  

 

Figura 20 – Material Takeoff 



53 
 

Aqui, é detetado mais um erro na modelação em que o material da Parede exterior em alvenaria-

300mm deveria ser de bloco de betão e não tijolo cerâmico, consoante os materiais referidos no Mapa 

de Medições (Anexo 3). Assim sendo, é necessário proceder a uma correção através de um duplo 

clique na Família incorreta Parede exterior em alvenaria-300mm > clique no material errado Brick, 

Common > Structutre > Edit > seleciona-se Concrete Masonry Units > OK. 

Após a retificação de todos os materiais, a nova tabela é conforma a Figura 21 seguinte. 

 

 

Para uma melhor visualização e organização, sugere-se exportar esta tabela para Excel, cujo 

procedimento é Ribbon > File > Export > Reports > cilque no Schedule, e é exportado um ficheiro 

em formato de texto. A seguir, abrir o programa Excel para importar os dados do ficheiro através de 

Dados > Obter Dados Externos > Do Texto, e importar o ficheiro guardado anteriormente e obtém-

se uma tabela com informações das quantidades das paredes do modelo Revit (Figura 22).

 

Figura 22 – Excel, Fonte: Autor 

Figura 21 – Material Takeoff 1 
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Por fim, organiza-se a tabela consoante os tipos de parede e correspondência em relação ao mapa de 

medições feito através do método tradicional. Utilizando as funções matemáticas do Excel, são 

calculadas as somas das áreas totais de diferentes tipos de paredes, obtém-se a medição de 

quantidades de paredes do modelo Revit do projeto do caso de estudo (Anexo 4). Os valores são 

apresentados na Tabela 2, na qual são apresentados os valores do Mapa de Medições do método 

tradicional (Anexo 3), para se poder tecer comparações. 

 

 Quantidades extraídas do Revit Quantidades do Mapa de Medições 

Paredes de alvenaria simples em blocos betão com 50x20x25cm 94,20 m2 94.63 m2 

Paredes de alvenaria simples em blocos betão com 50x20x20cm 302,50 m2 303.00 m2 

Paredes de alvenaria simples em tijolo cerâmico com 

30x20x11cm 

182,40 m2 184.04 m2 

Paredes de alvenaria simples em tijolo cerâmico com 30x20x7cm 40.40 m2 44.51 m2 

Tabela 2 – Comparação da quantidades, Fonte: Autor 

 

 

5.3. ESTIMATIVA DE CUSTO ATRAVÉS DE 

BIM/CYPE 

 

Após a obtenção do mapa de quantidades, é necessário adicionar os respetivos valores de custo para 

completar o orçamento. Como o modelo Revit do caso de estudo não possuía as informações dos 

custos nas Famílias, o que acontece em muito casos reais na modelação BIM, a tabela de quantidades 

extraída também não os possuiu. Para fazer a estimativa de custo de projeto nestes casos, é necessária 

a adição dos respetivos valores na tabela de quantidades manualmente, o que é trabalhoso para um 

orçamento oficial. No entanto, não é o caso desta investigação, pois o objetivo é perceber o 

funcionamento e as várias etapas duma estimativa de custos e não elaborar um orçamento completo. 

Como a adição manual de custos na tabela de quantidades é demorada, o BIM disponibiliza as 

ferramentas especializadas para a estimativa de custo, sendo uma delas o software Cype. 
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Figura 23 – Cype, Fonte: Autor 

 

Com o programa integrado do software Cype, Arquimedes, é possível extrair as quantidades do modelo 

BIM/Revit de modo eficaz (desde que o Revit tenha instalado o complemento Plug-in de Cype) e 

exportar os dados para o formato “.mscv”. conforme as Figuras 23 e 24. Dessa forma é possível 

exportar e importar os dados dos componentes/Famílias em ambas as direções.  

   

Figura 23 – Exporta .mscv, Fonte: Autor                     Figura 24 – Importa .mscv, Fonte: Autor 
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Seguem-se os passos da Figura 25 e 26, para preparar a estimativa de quantidades e custos do modelo 

do caso de estudo. É importante referir que o custo de uma construção depende de muitos fatores 

como o tipo de construção (nova construção, reabilitação ou espaço urbano), localização (países e 

cidades), a volumetria e altura do edifício, e outras variáveis como acessibilidade, topografia, etc. Todos 

estes e outros fatores podem influenciar o valor do custo. Sendo que o programa Cype disponibiliza a 

filtração d estas opções, permite assim que o custo estimado seja o mais próximo possível ao mercado 

real.  

       

Figura 25 – Cype 1, Fonte: Autor                                                         Figura 26 – Cype 2, Fonte: Autor 

 

O passo seguinte é organizar a tabela por capítulos e subcapítulos consoante o objetivo do orçamento. 

Neste caso em específico, foca-se na estimativa de quantidades e custos das paredes do projeto 

conforme a lista do Mapa de Medições (Anexo 3), cujos elementos são: paredes de alvenaria simples 

em blocos betão com 50x20x25cm; paredes de alvenaria simples em blocos betão com 50x20x20cm; 

paredes de alvenaria simples em tijolo cerâmico com 30x20x11cm; paredes de alvenaria simples em 

tijolo cerâmico com 30x20x7cm. Com base nisso é elaborada uma tabela cuja ordem é começada por 

capítulos genéricos, separando detalhadamente, consoante a classificação interna dos códigos de 

Cype. Tal como demonstrado na Figura 27.  

 

Figura 27 – Cype 3, Fonte: Autor 
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Após a organização dos subcapítulos, entra-se no Gerador de preços para selecionar as referências 

dos elementos necessários à estimativa. Como se demonstra nas Figuras XXYY. É importante referir 

que no Gerador de preços são englobados quase todos os elementos necessários ao processo de 

construção, sejam materiais ou serviços. Neste caso particular, foram escolhidos o Pano exterior de 

fachada, de alvenaria de bloco de betão para revestir e Pano exterior de fachada, de alvenaria 

de tijolo cerâmico para revestir conforme solicitado na Mapa de Medições (Anexo 3). Percebe-se que 

na mesma janela, é possível escolher as diferentes dimensões e acabamentos existentes do material, 

os respetivos custos e informações da sua instalação.  Após a seleção dos elementos pretendidos, 

regressa-se à janela de Arquimedes e é atualizada a tabela com os elementos escolhidos e respetivos 

custos unitários.  

 

   

Figura 28 – Gerador de preço 1, Fonte: Autor.          Figura 29 – Gerador de preço 1, Fonte: Autor 

 

Após a tabela pré-definida, é importado o ficheiro “.mcsv” do modelo Revit para Arquimedes, como 

anteriormente referido, e automaticamente é dirigido para a janela de Atribuição de artigos e extração 

de medições, para fazer a conexão de articulado das Famílias do modelo Revit ao Cype Arquimedes.  

 

Figura 30 – Atribuição de artigos e extração de medições 1, Fonte: Autor. 
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Figura 31 – Atribuição de artigos e extração de medições 2, Fonte: Autor. 

 

 

Figura 32 – Atribuição de artigos e extração de medições 3, Fonte: Autor. 

 

O processo é feito manualmente, escolhendo os elementos de Famílias de Revit da coluna superior 

direita e fazendo a correspondência aos articulados de Cype, Arquimedes na coluna superior esquerda. 

Depois, um clique no Aplicar para a confirmação, e assim os elementos de dois softwares ficam 

articulados. Sendo assim, já é permitida a extração ou transferência de informação quantitativa do 

modelo Revit para tabela de Arquimedes. Apesar do processo ser manual, e potencialmente alongado 
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consoante a quantidade de Famílias existentes, tem outra vantagem significativa, que é, quando as 

Famílias já estiverem articuladas, qualquer alteração necessária posteriormente a estas Famílias é 

atualizada automaticamente na tabela de Arquimedes. Também permite a visualização e controlo de 

custo a qualquer modificação do projeto. 

No fim de ter todas as Famílias articuladas, seleciona-se Aceitar e volta-se à janela principal. Agora, 

com todas as informações disponibilizadas, a tabela de Arquimedes é atualizada com novos dados, 

nomeadamente as quantidades de paredes e respetivos custos. É importante referir que o Cype tenha 

considerado todas as deduções na extração de quantidades, quando existem vãos ou sobreposições 

de elementos, assim o exemplifica a Figura 33. 

 

 

Figura 33 – Cype tabela medições, Fonte: Autor. 
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5.4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 Quantidades extraídas do Cype Quantidades extraídas do Revit Quantidades do Mapa de Medições 

Paredes de alvenaria simples em blocos 

betão com 50x20x25cm 

94,20 m2 94,20 m2 94.63 m2 

Paredes de alvenaria simples em blocos 

betão com 50x20x20cm 

302,50 m2 302,50 m2 303.00 m2 

Paredes de alvenaria simples em tijolo 

cerâmico com 30x20x11cm 

182,43 m2 182,40 m2 184.04 m2 

Paredes de alvenaria simples em tijolo 

cerâmico com 30x20x7cm 

40,386 40.40 m2 44.51 m2 

Tabela 3 – Comparação da quantidades 2 , Fonte: Autor 

 

Findo o caso de estudo prático, os resultados foram recebidos com alguma surpresa devida à 

expetativa desenvolvida durante a escrita do Estado de Arte. Teoricamente a metodologia BIM deveria 

produzir resultados mais precisos do que na metodologia tradicional, ou seja, era expectável uma 

diferença superior à da experiência. É caso para dizer que se verificou uma medição tradicional 

competente, já que a margem de erro rondou um ponto percentual, como referiram os autores Avila, A. 

et al. (2003) e Dias, P. (2011), anteriormente referidos no subcapítulo 2.2. 

Uma possível razão para que esta margem de erro tivesse sido tão diminuta, para além de se tratar de 

uma empresa especializada em orçamentações, é o facto de se tratar de um projeto pouco extenso e 

construtivamente simples.  

Na fase de revisão do modelo verificou-se que este cumpria as corretas regras de modelação com 

detalhes e informações suficientes para o desenvolvimento deste estudo, o que certamente teve 

influência nos resultados tão semelhantes. 
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CONCLUSÕES 

 

A indústria de AEC, devido à natureza complexa dos seus processos e ao elevado número de 

intervenientes, é uma das indústrias que ainda hoje apresenta falhas no controlo orçamental e de 

prazos. Nesse sentido, o aparecimento das tecnologias digitais permitiu procurar novos caminhos para 

que os processos construtivos tendam a vir a ser executados de forma eficaz, sem desperdícios de 

tempo e custo. A necessidade de desenvolver um maior número de ferramentas e tecnologias 

auxiliares, impõe uma mudança da mentalidade dos intervenientes no processo de projeto, de 

construção e de manutenção. O aparecimento das ferramentas CAD alterou a forma de desenhar e 

representar o edifício no último quartel metade do século XX. O Building Infomation Model (BIM) abre 

campo a uma mudança de paradigma na forma de o projetar. 

Foi objetivo da presente dissertação, explorar o impacto que a metodologia BIM tem na otimização dos 

processos de Projeto de Arquitetura, nomeadamente no controlo de custo e redução de tempo.  

Primeiramente procurou-se entender como se constituem e avaliam os diversos custos de uma obra. 

Segundo as pesquisas bibliográficas, foram aprendidos os diferentes termos de CUSTO, entre os quais, 

os que têm mais influência na construção tais como CUSTOS DIRETOS e CUSTOS INDIRETOS, a soma 

destes com a margem de lucro e a taxa de imposto obtém-se o CUSTO DA OBRA. 

Este valor é estimado antecipadamente à execução da construção, com a finalidade de controlar o 

aspecto financeiro da obra. Tem um papel fundamental em todas as fases do ciclo de vida do edifício, 

desde a decisão da viabilidade do projeto, até à gestão de manutenção após a construção. Sendo um 

documento tão importante, continua ainda hoje a haver erros na sua elaboração. Porém, quando é feito 

detalhadamente é possível obter um valor aproximado ao custo real, mas para isso requer-se muito 

tempo e custo quando efetuado segundo o método tradicional.  

Com a nova metodologia BIM, é possível efetuarem-se reduções significativas de tempo e de custo na 

execução orçamental de um projeto e obra e igualmente obter aproximações orçamentais estimadas – 

em fase de projeto – mais próximas do valor real da construção. Pela pesquisa bibliográfica realizada, 

podemos afirmar que, do ponto de vista teórico, a extração de quantidade e estimativa de custo são 

feitos de forma automática e instantânea com auxilio das ferramentas BIM, em que os valores 

estimados são automática e diretamente extraídos de um modelo tridimensional de simulação do 

edifício, facto que garantiria haverem erros na medição. Todavia, com a experiência do caso de estudo 

e as intervistas a profissionais da área do projeto e da orçamentação, percebe-se que na pratica esta 

exemplaridade pode não vir a existir, uma vez que, para elaborar corretamente uma estimativa  BIM, o 

modelo tem que corresponder a um determinado mínimo LOD pretendido e as FAMÍLIAS têm que cumprir 

as regras de modelação. Caso estes requisitos não sejam cumpridos, o tempo e trabalho de revisão e 

de retificação do MODELO BIM podem ser muito maiores que o processo de orçamentação e em casos 
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em que o modelo está mal elaborado, a tarefa de estimar em BIM pode tornar-se mais longa e menos 

vantajosa do que método tradicional.  

Por outro lado, quando o MODELO BIM é desenvolvido cuidadosamente e alcançados todos os critérios 

para determinado fim, traz contributos significativos ao controlo de custo e gestão de tempo. No caso 

do controlo de custo, além da rapidez de produção de documentos orçamentais, a sua exatidão também 

é um ponto relevante. Outro aspecto a ter em consideração é o facto de, trabalhando com um MODELO 

BIM, este permitir a visualização e a prevenção de erros causados no projeto, na comunicação e na 

execução de obra. Devido à visualização multidimensional do MODELO BIM, é possível rever o projeto 

em todos os aspectos detalhadamente. Enquanto a gestão de planeamento da construção, o 

acompanhamento das tarefas através de um edifício virtual, torna os processos construtivos mais 

eficazes e produtivos.  

Da experiência do caso de estudo, em que os resultados da medição obtidos através de Revit e Cype 

são praticamente iguais aos valores do Mapa de Medições feitos pela empresa especializada podemos 

inferir a fiabilidade dos resultados da medição automática a partir do modelo, facto que é positivo, pois 

significa que, quer o modelo Revit, quer o Mapa de Medições são corretos e coerentes.  

No entanto, refletindo através de uma visão mais abrangente, para além dos números da tabela de 

medição, com BIM conseguiu-se realizar um orçamento (parcial), com apenas alguns “cliques” no 

software, e, mesmo somando o tempo de revisão do modelo, este acabou por não ser considerável. 

Caso contrário, através da metodologia tradicional, primeiro, não seria tão fácil de fazer, e o tempo 

seria, sem dúvida muito superior. “O tempo é dinheiro”. E nesse prisma o BIM, aos olhos da 

investigação, encerra uma grande vantagem que é a eficiência do processo de projeto.  

Pode assim concluir-se com o presente estudo que um processo de projeto desenvolvido em BIM 

apresenta elevadas vantagens em relação aos métodos tradicionais no sentido de controlo de custo 

face ao apuramento e fiabilidade dos resultados obtidos e à drástica redução do tempo investido. 

Como caminho futuro de desenvolvimento da presente investigação apresenta-se desafiante elaborar 

um estudo exaustivo de mais do que um caso de estudo para poder ensaiar hipóteses de exploração 

que permitam concluir sobre o papel do BIM no controlo e otimização do custo de projeto. 
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ANEXOS 

1. Entrevista com o arquiteto Pedro Miguel 

Completo Ferreirinha da Teixeira Duarte S.A., 

sobre o uso do BIM no controlo de custo 

 

Entrevistado no dia 16 de Abril de 2019, em Oeiras, Lisboa. 

 

JY: A razão pela qual estamos aqui reunidos, prende-se ao facto de procurar informação útil referente 

à tecnologia BIM para o controlo de custos no processo de projeto de Arquitetura. 

 

PMCF: Em primeiro lugar, a meu ver, BIM é mais uma metodologia do que uma tecnologia. É um método 

de trabalho, que está a ser desenvolvido e está a ser implementado a nível mundial. Por isso a 

metodologia BIM não é uma tecnologia. Dentro desta metodologia existem várias tecnologias e 

softwares que podem ajudar a metodologia BIM a ser mais poderosa que a metodologia tradicional. 

Em relação aos custos, como é que vais abordar este tema? 

 

JY: Como falámos anteriormente, estou a fazer a minha dissertação para obter o grau de mestrado de 

Arquitetura no Instituto Superior Técnico, cujo tema da minha tese é “BIM no Processo de Arquitetura: 

Controlo de Custos”. Como o custo é um elemento muito importante para a execução de um projeto de 

obra e muitas vezes, o custo ou orçamento para concretizar uma obra, pode alterar significativamente 

o conceito do projeto, sendo que por vezes até impede a finalização da obra e às vezes muitas obras 

acabam mesmo por parar, pois os custos não correspondem ao orçamento inicial do projeto e não 

sendo suportável para o dono de obra. 

 

PMCF: Muito bem. Relativamente ao controlo de custos, as medições já estão feitas? 

 

JY: As medições tradicionais, sim, já foram feitas pela equipa do Atelier dos Remédios. As medições 

em BIM ainda não. Neste momento, já tenho alguns conhecimentos sobre os programas de Cype, sei 

fazer as medições com os seus programas através do modelo Revit. Também já estou a fazer as 

medições com este método no projeto do meu caso de estudo.  
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PMCF: Conheces o Vico? 

 

JY: Já ouvi falar e também já realizei algumas pesquisas sobre ele, mas ainda não tenho um 

conhecimento muito profundo sobre o mesmo. 

 

PMCF: O programa Vico, ou melhor, o Vico Office, é uma ferramenta de gestão de obra. Este consegue 

fazer o planeamento, com as linhas de balaço ou com gráfico Gants (barras de Gants), fazer o controlo 

de custo e toda a gestão das pessoas da obra.  

Para o controlo de custo, ele é muito poderoso, porque nós conseguimos com apenas uma família 

associar vários artigos. Por exemplo, nós temos uma laje, precisamos do seu volume, mas imagina, se 

for uma laje da cobertura precisamos da área da impermeabilização. O Vico Office é muito bom, pois 

independentemente da família que ele tenha, consegue associar o articulado. O articulado é uma lista 

de artigos arredondado depois para um preço. Com este software o que nós podemos fazer é: pegar 

num articulado, introduzi-lo dentro de um modelo, dentro do Vico Office e começar a associar o modelo 

3D ao articulado, e tudo fica ligado. Qual é a vantagem de estar tudo ligado. É, primeiro, as quantidades 

serem perfeitas, porque estão associadas diretamente. Depois, se houver alguma alteração ao projeto, 

imagina que uma parede aumenta, automaticamente o articulado já está definido, e as quantidades 

aumentam, ou seja é automático. Porém se aparecer um trabalho novo ou um artigo novo, ele não o 

insere automaticamente e temos que ser nós a realizar a associação do trabalho ao artigo. Se já 

tivermos tudo ligado, se houver alteração ao projeto, se houver quantidades a mais ou a menos, os 

ajustes são feitos de forma automática sendo só necessário colocar o modelo da aplicação para o Vico 

Office e automaticamente temos as quantidades perfeitas, sendo possível ver o que aumentou. Depois, 

também se faz um gráfico onde se pode visualizar: quais as quantidades que subiram ou quais 

desceram, o preço final, quanto é que aumentou, quanto é estava antes e no presente, a percentagem 

e a proporção dos custos dos artigos sobre o global. Ou seja, por exemplo, o artigo de betão pesa 1% 

do total da obra. Outro exemplo, imagina que a obra custa cem mil euros,  se betão tiver lá 10% do 

volume ou custo total da obra, equivale a dez mil euros, mas se alteramos o pilar para ser mais fino ou 

esbelto, devido à alteração da arquitetura, automaticamente as quantidades ajustam-se e o programa 

diz-nos que a quantidade de betão baixou 2%, isso é importante e serve para que nós possamos gerir 

as alternativas.  

 

JY: Esta alteração da quantidade de betão, ou dos materiais, é realizada no Revit ou diretamente no 

Vico? 
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PMCF: A alteração é feita no Revit, mas o Vico já está associado a este artigo, pois não é um artigo 

novo, por exemplo, uma parede de espessura 20, que nós colocámos em mais uma parede do mesmo 

tipo, o Vico consegue automaticamente selecionar este artigo, pois o artigo já existe. Contudo, no caso 

de, por exemplo, se trocar uma parede de alvenaria de tijolo para uma parede de cimento, ele não vai 

associar automaticamente, porque para ele é um artigo novo. Aí como é um material novo, o programa 

não advinha, temos que ser nós a adicionar, associar aquela família àquele artigo, assim, depois 

quando queremos adicionar mais paredes daqueles no Revit, o Vico já consegue fazer as atualizações 

das quantidades. Ou seja, tudo o que é trabalho novo, ele não atualiza, tem que ser adicionado 

manualmente, enquanto que os artigos já estão definidos e associados e se o projeto sofrer alterações 

ele atualiza os custos automaticamente.  

Na minha tese, tem um capítulo que fala 5D, que talvez encaixe melhor no teu estudo e também foi a 

parte onde eu tinha mais interesse.  

 

JY: Uma questão em relação ao software Vico. Os programas de Vico, principalmente na função de 

planeamento e de orçamentação, depois de se tirar as medições das quantidades é necessário, como 

é obvio, adicionar os respetivos valores dos custos ou preços dos artigos. Os valores que os utilizadores 

do software usam são definidas pelos utilizadores ou são fornecidos pelo software? 

 

PMCF: Os preços, ou aliás, a base de dados dos preços é criada pela própria empresa. Não existe 

uma base de preços em Portugal. Existe sim, uma referência, mas não pode ser usada no orçamento, 

pois o preço da tua empresa pode ser diferente da minha. O que acontece no Vico, é que criamos uma 

base de dados para a nossa própria empresa, coloca-se no Vico e ele depois automaticamente trabalha 

com esses valores.  

A outra vantagem do Vico é, depois de ter o modelo em Revit, associando o articulado ao Vico, o 

próximo passo é a tarefa para fazer o planeamento. O que é tarefa? A tarefa é juntar o conjunto de 

artigos a uma tarefa. Ou seja, quando já tem artigos associados ao modelo, quando passa para o 

planeamento, tem que pegar nos artigos, e esses artigos têm o modelo associado e consegue-se ter a 

simulação em 3D para trabalho o planeamento.  

As medições são feitas à mão no papel ou no computador e depois de se ter feito as medições de 

certas partes, se calhar tem que pintá-lo ou identificá-lo para distinguir as partes que ainda não foram 

medidas. Enquanto no Vico depois de associado os elementos 3D aos articulados, tens várias opções 

como: observar o que é que o modelo ainda não tem associado ao artigo ou articulado, ou seja, ele 

mostra o que está em falta. É uma vantagem uma vez que, a pessoa não se vai esquecer de nada. Se 

aparecer alguns elementos que estão em falta ou não estão articulados, significa que estes elementos 

não estão orçamentados, logo estas quantidades não estão a ser avaliadas no preço final e o 

orçamento não está correto.  
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JY: Realmente o Vico e Revit, ou melhor, o BIM, traz bastantes vantagens. Sendo assim, a sua 

empresa, Teixeira Duarte, S. A., neste momento, realiza todos os trabalhos com BIM ou ainda com o 

método tradicional? 

 

PMCF: Nós trabalhamos das duas maneiras. Porque temos muitos trabalhadores na nossa empresa, 

de diferentes ramos e também de diferentes idades. Normalmente as pessoas com mais idade têm 

mais jeito a trabalhar com métodos tradicionais e as pessoas mais novas já têm mais facilidade de 

trabalhar e aprender os novos métodos como o BIM. 

 

JY: Trabalham das duas maneiras nos projetos ou também no planeamento e orçamento. Pois, como 

já referiu existem muitas vantagens do BIM relativamente ao método tradicional.  

 

PMCF: Isso depende dos trabalhos. Se o trabalho, desde a conceção até à execução, for todo feito 

pela nossa equipa, é normalmente utilizado o BIM. Quando o trabalho vem de fora e com o BIM, o 

primeiro passo é validar o modelo BIM e quando percebemos que o modelo não está bem ou não 

corresponde aos nossos critérios, nesse caso, ou passamos o projeto para o método tradicional, CAD, 

ou investimos no modelo e o desenvolvemos para o adaptar aos nossos padrões ou em última instância 

refazemos o modelo. 

 

JY: Sendo assim, os modelos BIM em Portugal podem vir de maneira, exigência ou detalhes diferentes, 

certo? 

 

PMCF: Correto, até porque não é obrigatório fazer modelos BIM de uma certa maneira. Ou seja, cada 

um pode fazer o modelo como bem entender. Isto é um problema real, porque, assim, as pessoas não 

criam o modelo com os cuidados necessários e só pegam naquelas partes que lhes interessam. Dessa 

forma origina-se muito trabalhos. Porém quando o trabalho chega a nós já não é bem assim, 

dependendo das fases, as exigências são diferentes. Mas, se houver no futuro, uma regulação 

obrigatória, digamos que temos que fazer assim e toda a gente tem que fazer igual, automaticamente 

já é mais fácil, pois somos todos obrigados a fazer dessa forma e assim há uma garantia dos modelos. 

Só com modelos bem modelados de garantia, é que podemos trabalhar neles e fazer planeamentos ou 

tirar as medições. Por isso, mesmo quando recebemos de fora os modelos BIM e não sentimos 

segurança e o tempo de concretização do trabalho não é suficientemente para refazer o modelo, 

passamos para a metodologia tradicional.   
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JY: Como é que a vossa equipa decide se o modelo não é suficientemente bom para trabalhar nele e 

é preciso voltar ao método tradicional?  

 

PMCF: Isso depende um pouco de projeto a projeto, normalmente, quando recebemos um projeto 

exterior que vem com o modelo BIM, primeiro, começamos por ver as partes principais do modelo, ás 

vezes basta olha para o nível de pormenores de um elemento, por exemplo uma parede e através da 

nossa experiência conseguimos logo perceber que vale a pena avançar com o modelo BIM. Caso assim 

seja, avançamos com o trabalho em duas frentes. Uma equipa de BIM, que valida, estuda e aperfeiçoa 

o modelo BIM. Caso, dentro do prazo de trabalho, consigamos ter um modelo BIM perfeito e retirar as 

informações nele contidas, será sempre uma mais valia para nós. Mas como o prazo normalmente é 

curto e o desenvolvimento do modelo BIM demora algum tempo, se no fim ou no meio de período 

percebemos que o resto do modelo não serve ou não é suficiente para a execução do trabalho, aí já 

não temos tempo para voltar e começar o trabalho de novo. Por isso, temos sempre a segundo equipa 

que trabalha paralelamente com a equipa de BIM, mas com método tradicional. Assim evitamos os 

riscos e garantimos que o trabalho seja concluído dentro do prazo. Mas por outro lado, esta forma de 

operar dá mais trabalho e necessita de mais investimento da empresa. Isto é reflexo, talvez, de uma 

transição do tradicional para o BIM.  

 

JY: Até que nível de qualidade mínima ou nível de pormenor de detalho do modelo BIM é que a vossa 

empresa exige ou aconselha para que se possam efetuar medições de quantidade? 

 

PMCF: O LOD, Level of Development, em português significa o nível de desenvolvimento, por outras 

palavras, o nível de detalho do modelo. Este tem uma escala entre 100 a 500, quanto mais alto for o 

LOD, maior será o nível dos pormenores do modelo e consequentemente acaba por ter mais 

informações nesse modelo. O LOD ideal para fazer medições é LOD350 para cima, mas no mínimo 

poderá-se utilizar o LOD300, com LOD300 já se pode fazer mais ou menos 80% dos articulados. É 

importante dizer que não sei o que é o LOD500. Tenho experiência com o LOD400 e LOD450 já vi num 

ou dois casos, contudo era demasiado informação para tirar quantidades e como tem muitas 

informações também prejudica a rapidez da análise do modelo.  Isto porque, na verdade, não custa 

nada pegar nas tabelas e validar as quantidades, seja no LOD350 ou LOD450, mas a diferença é que 

depois de se ter as tabelas de quantidade, tem que se analisar e verificar se os elementos e as 

quantidades estão todas corretas. Quanto mais informação mais tempo se tem que levar para fazer 

análises e o tempo também é custo e acaba por aumentar o custo de trabalho e do projeto.  

 

JY: Então no caso da deficiente entrega do modelo, ou seja, o modelo não estar 100% correto ou ter 

informações insuficientes, a responsabilidade deverá ser de quem fez o modelo ou do cliente que o 

entregou? 
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PMCF: Na prática não é bem assim, pois não há ninguém que nos diga que o modelo esteja totalmente 

em condições, nem o dono de obra nem o desenhador do modelo, pois além de, para eles, o modelo 

ja estar bem, normalmente, o modelo serve ainda como um elemento de apoio. Mas quando chega às 

nossas mãos temos o dever de garantir que o nosso trabalho está bem feito.  

 

JY: Quando o cliente vos entrega um trabalho ou um projeto, ele tem que vos entregar um elemento 

base para que os trabalhos e especialidades posteriores, possam ser desenvolvidas a partir desse 

elemento de base. Então neste caso, esse elemento ou documento, é normalmente em BIM ou em 

desenhos tradicionais.  

 

PMCF: Quando recebemos o projeto para o desenvolvermos, normalmente vem sempre em 

documentos de método tradicional, ou seja, em plantas, cortes e alçados. Hoje em dia também já 

começam a chegar projetos para além dos documentos tradicionais acompanhados do modelo BIM 

como um elemento de apoio. Assim, em regra, o que conta continuam a ser os desenhos tradicionais. 

Mas também já houve um caso ou dois, em que o projeto chega só com modelo BIM, mas aí, exigimos 

que o modelo seja bem feito, que pelo menos cumpra com as nossas exigências. O melhor para todos, 

é como eu disse, seria se toda a gente fizesse o modelo BIM com os mesmos critérios. Mas, 

infelizmente, ainda não há regulamentos ou leis que assegurem isso. Futuramente quando existirem 

leis sobre a modelação de BIM, aí sim, o modelo de BIM já poderá ser o elemento valido como a base 

de projeto. 

 

JY: Sendo assim, em Portugal, isso ainda não acontece, ou seja, não há leis que suportem isso. Em 

relação a outros países mais desenvolvidos nesta área de BIM, como Inglaterra e Estados Unidos de 

América, já é possível trabalhar só com o modelo de BIM? 

 

PMCF: Dizem que já se pode fazer 100% com BIM, mas nos casos que eu conheço não é bem assim. 

Apesar de eles estarem mais preparados, há mais marketing do que propriamente utilização do produto, 

ou seja, mostram mais o que é o BIM do que o que ele propriamente faz. É verdade que os construtores 

nesses países já têm mais conhecimento sobre BIM para ser utilizado em obras. Mas mesmo assim, já 

é muito positivo saberem usar o BIM como elemento de apoio, apesar de a maioria das obras ainda ser 

feita com base nos desenhos tradicionais, já estão preparados para trabalhar com o BIM. Assim, se um 

dia a utilização do BIM tornar-se obrigatória, eles já têm conhecimentos suficientes para esta transição.   
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JY: O projeto do Hospital da Luz - Clínica de Oeiras da sua tese “Do início do ciclo à vida do edifício à 

gestão de informação; BIM - metodologia e estudo de um caso”, sendo já um projeto recente, este 

projeto já é desenvolvido em BIM certo? 

 

PMCF: Não, o projeto não foi feito em BIM, na verdade o projeto foi desenvolvido em AutoCAD. Nós, 

Teixeira Duarte, internamente é que convertemos em BIM, mas só em modelo 3D. Eu é que peguei 

neste modelo e o desenvolvi para todas as dimensões, de forma a que fosse investigado para a minha 

tese. Nós tínhamos um modelo para a arquitetura, um para interior, um para as fachadas, depois 

tínhamos um para as águas e esgotas, um modelo para a instalação elétrica, e mais um ou dois que já 

não me lembro ao certo. Mas a obra continua a ser executada com o método tradicional, ou seja, com 

as plantas, cortes e alçados, e nós, em paralelo, iremos um passo à frente, com BIM, e começamos a 

completar, aos poucos, o desenvolvimento da obra. Na verdade, o diretor da obra, não conhecia o BIM, 

achava desnecessário este trabalho. Mas depois, ao mostrarmos os trabalhos feitos em BIM, 

rapidamente apercebeu-se das vantagens do BIM e mandou fazer o projeto em paralelo, com processo 

tradicional e BIM ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, o método tradicional ficou de lado e o 

nosso projeto em BIM tornou-se 100% oficial.  

 

JY: Isso já é um passo para o desenvolvimento e implementação do BIM para Portugal. Nesse projeto 

do hospital foram desenvolvidos vários modelos de BIM. Mas não era suposto utilizar um único modelo 

para todo o projeto e todas as especialidades.  

 

PMCF: Sim é verdade, teoricamente devia-se usar só um modelo. Mas na prática isso não é possível. 

Por exemplo, eu fiz há pouco tempo, um projeto de uma obra relativamente pequena, não tem nada a 

ver com a dimensão desse hospital, em modelo BIM e ainda não tem as especialidades todas. O LOD 

também ainda não chegou a LOD300 e o ficheiro já tem 2 GB. Eu queria era desenvolver o modelo 

para LOD350, mas com esta dimensão e complexidade do ficheiro, na prática é impossível trabalhar 

nos computadores normais de hoje em dia. Para ultrapassar esta barreira há um modo de trabalho 

disponível, oficialmente do Autodesk, na qual cada uma das pessoas da equipa do projeto trabalha no 

seu próprio modelo de especialidade e além disso há um modelo central, que é a base de todos e dá 

controlo dos modelos. Assim, cada modelo tem um peso de ficheiro mais leve, e facilita a rapidez de 

trabalho, por outro lado, isso também é bom, porque os trabalhos que outros fazem não ficam por cima 

do meu modelo. Isto é, eu trabalho no modelo e os outros trabalham nos seus, não há sobreposição 

direta entre os modelos, mas por trás há uma ligação virtual que associa todos os modelos no modelo 

central. Eu no meu computador, consigo ver todos os outros trabalhos em simultâneo, mas não existe 

uma ligação física, ou seja, um peso físico. Se tivermos um modelo só com todas as informações e 

especialidades para uma grande obra, facilmente chega aos 100GB e isso é impossível de trabalhar 

na prática.  
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JY: Esta técnica, ou metodologia, na prática como é que funciona? 

 

PMCF: O termo oficial chama-se Worksharing, Nós trabalhamos no Cloud de BIM360 Design, que é 

um Cloud do próprio Autodesk, é mesmo próprio para trabalhar em BIM. Gera todas as coisas lá dentro, 

todos os ficheiros, as divisões, as pessoas, as pastas comuns e trocas de informação. Nesse Cloud, 

nós conseguimos gerir quem é que tem acesso ao quê, o que é que a pessoa pode fazer e não pode 

fazer. Isso por uma questão de segurança, porque uma pessoa pode sem querer apagar ou alterar um 

trabalho do outro, por isso, toda gente pode ver os trabalhos dos outros, mas nem todos podem mexer 

no trabalho. A vantagem é que eu consigo ver tudo o que os outros faziam e quais são as diferenças 

das diferentes versões. E depois existe os tais BackUps, quase de 10 em 10 minutos, o nosso projeto 

demorou quase seis meses, no Cloud tínhamos quase todas BackUps desde início ao fim, assim 

permite-nos visualizar as alterações do desenvolvimento, e se por algum azar, temos sempre 

disponibilidade de voltar para trás.  

 

JY: Esta tecnologia é fantástica para resolver os problemas do BIM. Há algumas desvantagens nessa 

técnica? 

 

PMCF: Desvantagens, há! É que o servidor muitas vezes vai a baixo. E quando cai, ninguém trabalha, 

e normalmente fica-se três horas à espera e sem trabalhar. Estas três horas, não é só arquitetura, é 

toda a equipa, a arquitetura, a engenharia, a estrutura, as especialidades. Às vezes são 20 pessoas, 

às vezes são 30, esta quantidade de pessoas vezes 3 horas ou mais, são muitas horas e muito dinheiro.  

 

JY: Quando o servido cai, é só da vossa empresa, ou é em Portugal ou no mundo inteiro? 

 

PMCF: É a nível mundial. Porque é servidor central de Autodesk. Quando cai, quer dizer que todos os 

afetou toda a gente. Por isso, mesmo que queira arranjar outro computador, ou outro lugar, mesmo se 

quiser pedir ajuda a pessoas de outro país, não dá. Por existir só um servidor central. Mas isso é sempre 

temporário e resolve-se, às vezes pode ser mais rápido, uma hora ou duas horas.  

 

JY: Sendo assim, existem outras maneiras ou outros servidores em vez do Cloud de Autodesk? 
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PMCF: Sim, existem, mas normalmente estes servidores são internos, ou seja, não podem fazer 

comunicação com as equipas externas. Sabes que, para trabalhar em BIM, a comunicação é muito 

importante. Estar a trabalhar em Portugal e poder ter colegas de equipa que estão na Suíça, Inglaterra. 

O Cloud de BIM360 Design de Autodesk permite esta comunicação e de forma instantânea. Enquanto 

que outros servidores ou programas que eu conheço ainda não conseguem fazer como o Autodesk.  
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2. Entrevista com o arquiteto Artur Sousa da 

DIMSCALE, sobre a gestão e controlo de custo 

no projeto de Arquitetura 

 

Entrevistado no dia 16 de Abril de 2019, em Alverca do Ribatejo. 

 

JY: Em primeiro lugar quero apresentar os meus agradecimentos pela a sua disponibilidade de me 

receber e fornecer apoios para o meu estudo da tese. Como falámos anteriormente no telefone, estou 

a fazer a minha tese de mestrado de Arquitetura, e o estudo está no controlo de custos em projetos de 

Arquitetura. Após assistido uma conferência sua em Roca Lisboa Gallery sobre a gestão de custos de 

projeto, fiquei aprendido muitos conhecimentos uteis para o meu estudo, por isso é que tentei marcar 

esta reunião, para me poder dar mais informações sobre o controlo e gestão de custos. Sendo assim, 

se calhar é melhor começar uma introdução da sua empresa e qual é a maneira de ela trabalha.  

AS: Nós criamos, em 2012, um conceito que chamámos “Architecture Cost Management”. Lá fora no 

mercado internacional, principalmente no mercado anglo saxónico, existe o Cost Management que faz 

a gestão de custos de projetos, mas que na realidade, essa gestão de custos, acaba por ser muito 

básica e não vai ao detalhe que nós vamos. Daí criámos o conceito: Architecture Cost Management 

que tem a arquitetura como base. Assim associamos 4 áreas distintas que deveriam falar a mesma 

linguagem, mas que na realidade, quando se trabalha num projeto elas não se comunicam entre si. 

Estamos a falar: da parte da arquitetura, a arquitetura como palavra abrangente de arquitetura e 

especialidades, da parte da construção, da parte da economia e da parte da sustentabilidade. Estas 

são as 4 áreas que suportam o Architecture Cost Management.  

Nós associamos a estas áreas por uma razão simples. Normalmente o arquiteto tem uma visão do 

projeto, a empresa construtora tem outra visão do projeto, o financeiro, o promotor ou o investidor tem 

outra visão do projeto e a sustentabilidade tem uma outra visão do projeto. São visões que deveriam 

ter um mesmo objetivo, mas, na realidade, cada um possui interesses específicos que se refletem na 

visão prosseguida. Isto faz com que o custo seja uma coisa que não é falada com clareza. O que nós 

fizemos foi perceber as diferentes linguagens e criar apenas uma. O objetivo do nosso conceito é esse.  

Associado a isto temos o problema que se traduz no construtor ter uma noção de economizar custos 

diferente da do arquiteto e da do promotor. Essa noção pode alterar o projeto. A vantagem que trazemos 

é olhar para um projeto na ótica da arquitetura. Se precisamos de reduzir custos não vamos alterar o 

conceito do arquiteto, o que procuramos são soluções que se encaixem naquele projeto sem desvirtuar 

o mesmo. Enquanto o construtor baixa o custo pelo custo, nós baixamos o custo sem alterar o projeto. 
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Baixando esse custo, muitas vezes, as questões técnicas que ficam para segundo plano, ou seja, baixa-

se o custo e baixa-se a qualidade técnica. Nós baixamos o custo sem alterar o conceito arquitetónico 

e sem alterar a especificação técnica do plano. Isto é que é complicado de se fazer, pois, no caso de 

um projeto de um edifício onde dizemos que vai custar 5 milhões, posto a concurso um empreiteiro dá 

um preço de 5,6, ou 7 milhões e o cliente diz que só tem 4 milhões, pedindo ao empreiteiro que 

proponha alternativas para chegar aos 4 milhões, sendo que o que vai propor implica alterar o projeto. 

Nós antecipamos várias fases desta situação, isto é, a realidade é que se faz uma estimativa no ar. 

 O que acontece no mercado em geral é que só se faz a medição do projeto na fase do processo de 

execução. Faz-se a medição e faz-se a estimativa que é feita ou por medidores ou pelo arquiteto que 

está a desenvolver o projeto. Mandam para o investidor ou para o promotor e não havendo um estudo 

anterior, chega-se à conclusão que o projeto de execução está caro. O que se faz é trabalhar com o 

empreiteiro para baixar esse custo. O nosso trabalho é exatamente ao contrário disto tudo, isto é, em 

vez do promotor só saber do valor do projeto quando está a lançar o concurso ou 1 mês ou 2 antes de 

lançar o concurso, saberá muito antes.  

A grande maioria dessas estimativas são feitas de forma muito aleatória, não têm nada de concreto 

relativamente à obra, com preços de referência da obra x ou y. O que acontece é que nós não 

trabalhamos desta forma. O conceito de Architecture Cost Management para além das 4 vertentes de 

que falámos. Para ser funcional e uma mais valia para o cliente, tem que começar logo pelo estudo 

prévio do projeto. Isto é, é feito um estudo prévio do projeto, com esse estudo é feita uma medição e 

uma estimativa orçamental do estudo prévio e esse trabalho é desenvolvido fase a fase. No estudo 

prévio começamos logo a ter a noção se o projeto está ou não dentro dos valores que o promotor ou 

investidor tinham em mente. A realidade é que quando nós trabalhamos em projetos desta natureza 

nós somos portadores das más notícias que são a realidade.  

É muito comum um investidor dizer a um consultor que quer construir um edifício num determinado sítio 

e o consultor dizer o preço por metro quadrado. O que acontece é que no valor que passa a ser uma 

verdade quase empírica para o cliente, é um valor que está assente numa perceção teórica que pode 

não ter ligação á realidade. Quando damos um preço ao cliente nunca damos por metro quadrado.  

Nós temos que ter informação que para nós tem relevância, nomeadamente: quem é o arquiteto; onde 

é o projeto, qual a logística associada ao projeto, qual a classe do projeto, quando é que é para 

construir. Há uma série de dados que levamos em consideração e que depois nos vai dar o valor por 

metro quadrado. Desta forma conseguimos transmitir um valor mais realista. 

É relevante saber que, no mercado nacional e internacional, por norma existe um desvio de 20% ou 

mais do preço orçamentado das obras. Nós transformamos um desvio de 20% num desvio de 1 a 3%.  

Qual é o resultado prático disto? O cliente saber antecipadamente que vai gastar 10 e não 15, o cliente 

não ter surpresas e fazer uma previsão de Cash Flow em termos de investimento muito mais efetiva, 

do que não ter noção nenhuma de quanto é que se vai gastar. 
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Todas estas coisas eram antigamente feitas por processos semi-manuais. O BIM está feito para ser 

utilizado com um pensamento construtivo. Quem está a modelar, e a modelação tem vários níveis, tem 

que saber exatamente como é que vai modelar e como é que vai construir uma parede. Com base nisso 

é possível extrair listas de quantidades em que é necessário colocar no BIM a associação de preços 

aos trabalhos. Para isso é preciso modelar corretamente e saber como é que se constrói uma obra.  

Este nível de execução BIM está pouco implementado em Portugal pois é uma ferramenta nova no 

nosso pais, apesar de já existir há vários anos. O próximo passo é conseguirmos fazer estes trabalhos 

associados a sistemas BIM. Não só perceber os modelos, mas também como é que se podem associar 

os custos a isto. O BIM por si só não funciona sozinho, isto é, podemos modelar, mas se não colocarmos 

lá os valores não dá nada. Precisamos de saber como colocamos lá os valores e como modelar 

corretamente. 

O que nós fazemos é, em fase de projeto, antecipamos o que acontece em obra e precavemos 

imprevistos que poderiam ser custos mais tarde. Os promotores têm que começar a perceber que as 

coisas têm que ser feitas antecipadamente.  

O nosso objetivo é dizer ao cliente que é viável fazer aquela obra por aquele determinado valor e já 

prevemos uma margem do empreiteiro. Assim temos uma noção da margem que o empreiteiro pretende 

obter e posso negociar com ele. 

 

JY: No caso de realizarem um estudo e o valor é idêntico ao valor de mercado do empreiteiro, caso o 

cliente queira baixar o valor do custo como é que se processa? 

 

AS: Isso é a otimização do custo. Está relacionada com o conhecimento do projeto, arquitetos e 

soluções ao nível da arquitetura de forma a baixar o valor. Num projeto em que estamos a trabalhar 

tivemos que fazer isso. Foi preciso, perante os materiais de construção de elevado custo, arranjar 

alternativas semelhantes e dessa forma conseguimos baixar o custo da obra, não pondo em causa o 

conceito arquitetónico.  

Falando agora só na fase de execução, nós quando medimos um projeto de execução, estamos a 

antecipar tudo aquilo que possa existir em obra. Isto é, eu pego num determinado desenho e 

transformo-o em números e texto. Tenho que fazer um artigo que salvaguarde o meu cliente e o 

arquiteto em como tudo está incluindo naquele artigo relativamente aquele trabalho. 

Um erro é uma situação em que tens um artigo e uma quantidade e medes erradamente. Esse erro faz 

com que o empreiteiro tenha que pedir dinheiro a mais ao cliente. Outra coisa é ter desenhado um 

determinado trabalho e não haver nas medições um artigo e uma quantidade relativamente aquele 

trabalho. É uma omissão que por norma tem duas situações complicadas. Como não há um preço 

contratual, o empreiteiro pode aplicar um preço superior. Vai sempre sair mais caro do que se estivesse 

previsto no processo de execução.  
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A medição implica medir bem e todas estas questões. 

 

JY: A vossa equipa trabalha muito à base de CAD? 

 

AS: Neste momento não. Nós trabalhamos com os sistemas de REVIT, sistemas BIM, começámos há 

um ano a fazer essa transição. O nosso processo neste momento é híbrido. Podemos medir mais em 

Autocad e menos em REVIT ou o contrário. 

 

J:Y Na sua opinião qual é o melhor sistema para fazer medições? Em CAD ou BIM? 

 

AS: Boa pergunta. Se o modelo de REVIT estiver bem modelado a diferença é mínima. O sistema 

REVIT para se poder medir bem é necessário estar bem modelado. Grande parte do nosso trabalho 

quando temos o processo em REVIT é rever o modelo. Por isso não confiamos no REVIT. Enquanto 

que no Autocad olhamos para o desenho e conseguimos facilmente detetar um erro, no REVIT isso 

não acontece. Se não for bem indicado onde começa e acaba uma parede, o que acontece é que essa 

parede não vai ter a quantidade correta.  

 

JY: Se um projeto em CAD e outro em BIM tiverem o mesmo nível de detalhe e perfeição, qual é que 

na prática é mais trabalhoso de se utilizar?  

 

AS: Já fizemos esse teste. Supostamente num projeto em REVIT deverá ser mais rápida a medição. 

No REVIT tenho que extrair as tabelas das quantidades e perceber se me falta alguma coisa ou não. 

Em termos de medição é mais rápido, mas na verificação do modelo é mais demorado.  
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3. MAPA DE MEDIÇÕES ELABORADO PELO 

COLABORADOR DE ATELIER DOS REMÉDIOS 
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4. MAPA DE MEDIÇÕES EXTRAÍDO DO REVIT 

 

 

Nome Área (m2) Volume Tipo V. Unitário 

Concrete Masonry Units 
7,3 

1.34 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
7,3 

0.40 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 7,3 

ARGAM - Estuque 
14,5 

0.27 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

 
 

   

Concrete Masonry Units 
1,6 

0.34 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
2 

0.17 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 1,6 

ARGAM - Estuque 
2,6 

0.08 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

 
 

   

Concrete Masonry Units 
3 

0.51 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
3,5 

0.24 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 3 

ARGAM - Estuque 
4,9 

0.11 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

 
 

   

Concrete Masonry Units 
2,8 

0.46 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
3,3 

0.22 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 2,8 

ARGAM - Estuque 
4,5 

0.10 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

 
 

   

Concrete Masonry Units 
15,5 

2.77 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
15,5 

0.83 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 15,5 

ARGAM - Estuque 
31 

0.55 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

 
 

   

Concrete Masonry Units 
5,9 

1.11 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
6 

0.34 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 6 

ARGAM - Estuque 
11,9 

0.22 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  
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Concrete Masonry Units 
4,1 

0.62 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
3,5 

0.17 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 4,1 

ARGAM - Estuque 
7,5 

0.12 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

 
 

   

Concrete Masonry Units 
15 

2.73 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
15,4 

0.87 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 15 

ARGAM - Estuque 
29,3 

0.55 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

 
 

   

Concrete Masonry Units 
1,4 

0.23 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
1,4 

0.07 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 1,4 

ARGAM - Estuque 
2,9 

0.05 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

 
 

   

Concrete Masonry Units 
1,5 

0.23 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
1,5 

0.07 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 1,5 

ARGAM - Estuque 
3 

0.05 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

 
 

   

Concrete Masonry Units 
8,1 

1.36 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
8,1 

0.41 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 8,1 

ARGAM - Estuque 
16,1 

0.27 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

 
 

   

Concrete Masonry Units 20,2 3.87 m³ Parede interior em alvenaria - 300mm  
Brick, Common 24,3 4.92 m³ Parede interior em alvenaria - 300mm 20,2 

ARGAM - Estuque 40,4 0.77 m³ Parede interior em alvenaria - 300mm  

 
 

   

Concrete Masonry Units 
7,9 

1.16 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

EIFS, Exterior Insulation 
10,2 

1.31 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm 7,9 

ARGAM - Estuque 
15,9 

0.237 m³ 
Parede exterior em alvenaria - 
300mm  

 
 

 Total: 94,2 
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Nome Área(m2) Volume Tipo V. Unitário 

Concrete Masonry Units 77,3 12.63 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 77,4 3.80 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 77,3 

ARGAM - Estuque 154,4 2.53 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 74,1 12.39 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 76,4 3.97 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 74,1 

ARGAM - Estuque 143,8 2.52 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 2 0.29 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 2,2 0.11 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 2 

ARGAM - Estuque 3,6 0.06 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 1,7 0.23 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 1,9 0.10 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 1,7 

ARGAM - Estuque 2,9 0.05 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 1,3 0.17 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 1,5 0.07 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 1,3 

ARGAM - Estuque 2,3 0.04 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 4,3 0.69 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 4,6 0.24 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 4,3 

ARGAM - Estuque 8 0.14 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 1,2 0.14 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 1,4 0.06 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 1,2 

ARGAM - Estuque 2,1 0.03 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

     

Concrete Masonry Units 5,6 1.02 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 5,6 0.31 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 5,6 

ARGAM - Estuque 11,1 0.21 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 5,6 1.02 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 5,6 0.31 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 5,6 

ARGAM - Estuque 11,1 0.21 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 5,2 1.02 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 5,2 0.31 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 5,2 

ARGAM - Estuque 10,3 0.21 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 5,9 1.11 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 6 0.34 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 5,9 

ARGAM - Estuque 11,9 0.22 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 8 1.34 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 7 0.37 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 8 
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ARGAM - Estuque 14,8 0.26 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 7 1.35 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 6,6 0.39 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 7 

ARGAM - Estuque 13,5 0.27 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 41,9 6.59 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 38,9 1.88 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 41,9 

ARGAM - Estuque 80,1 1.30 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 19,5 5,22 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 19,6 1,55 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 19,5 

ARGAM - Estuque 38,4 0,66 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 11 1.51 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 12 0.56 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 11 

ARGAM - Estuque 20 0.32 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

     

Concrete Masonry Units 30,9 5,88 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  
EIFS, Exterior Insulation 30,9 1.63 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm 30,9 

ARGAM - Estuque 65,1 1.23 m³ Parede exterior em alvenaria - 300mm  

    302,55 

 

  



88 
 

Nome Área(m2) Volume Tipo V. Unitário 

Brick, Common 8,6 0.95 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 17,3 0.35 m³ Parede alvenaria 150mm 8,6 

     

Brick, Common 4,1 0.40 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 8,2 0.15 m³ Parede alvenaria 150mm 4,1 

     

Brick, Common 1,4 0.15 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 2,7 0.05 m³ Parede alvenaria 150mm 1,4 

     

Brick, Common 4,2 0.46 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 8,4 0.17 m³ Parede alvenaria 150mm 4,2 

     

Brick, Common 8,6 0.95 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 17,3 0.35 m³ Parede alvenaria 150mm 8,6 

     

Brick, Common 10,8 1.07 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 21,6 0.39 m³ Parede alvenaria 150mm 10,8 

     

Brick, Common 4,2 0.46 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 8,4 0.17 m³ Parede alvenaria 150mm 4,2 

     

Brick, Common 18,8 1.78 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 37,5 0.65 m³ Parede alvenaria 150mm 18,8 

     

Brick, Common 7,3 0.51 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 14,5 0.22 m³ Parede alvenaria 100mm 7,3 

     

Brick, Common 4,3 0.47 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 8,6 0.17 m³ Parede alvenaria 150mm 4,3 

     

Brick, Common 5,9 0.56 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 11,8 0.20 m³ Parede alvenaria 150mm 5,9 

     

Brick, Common 1,6 0.17 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 1,5 0.03 m³ Parede alvenaria 150mm 1,6 

     

Brick, Common 5,5 0.60 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 11 0.22 m³ Parede alvenaria 150mm 5,5 

     

Brick, Common 5,5 0.60 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 11 0.22 m³ Parede alvenaria 150mm 5,5 

     

Brick, Common 5,5 0.60 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 11 0.22 m³ Parede alvenaria 150mm 5,5 

     

Brick, Common 16,5 1.59 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 32,8 0.58 m³ Parede alvenaria 150mm 16,5 
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Brick, Common 1,6 0.18 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 3,2 0.06 m³ Parede alvenaria 150mm 1,6 

     

Brick, Common 3,1 0.27 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 6,1 0.10 m³ Parede alvenaria 150mm 3,1 

     

Brick, Common 3,7 0.40 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 7,3 0.15 m³ Parede alvenaria 150mm 3,7 

     

Brick, Common 5,6 0.61 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 11,2 0.22 m³ Parede alvenaria 150mm 5,6 

     

Brick, Common 3,1 0.34 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 6,1 0.12 m³ Parede alvenaria 150mm 6,1 

     

Brick, Common 1,7 0.19 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 3,4 0.07 m³ Parede alvenaria 150mm 1,7 

     

Brick, Common 4,5 0.49 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 9 0.18 m³ Parede alvenaria 150mm 4,5 

     

Brick, Common 3,1 0.34 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 6,1 0.12 m³ Parede alvenaria 150mm 3,1 

     

Brick, Common 5,6 0.61 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 11,2 0.22 m³ Parede alvenaria 150mm 5,6 

     

Brick, Common 13,5 0.34 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 26 0.12 m³ Parede alvenaria 150mm 13,5 

     

Brick, Common 15,5 1.49 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 30,8 0.54 m³ Parede alvenaria 150mm 15,5 

     

Brick, Common 4,4 0.43 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 8,7 0.16 m³ Parede alvenaria 150mm 4,4 

     

Brick, Common 4.2 0.59 m³ Parede alvenaria 150mm  
ARGAM - Estuque 9.5 0.22 m³ Parede alvenaria 150mm 4.2 

     

    182,4 

 

 

Nome Área(m2) Volume Tipo V. Unitário 

Brick, Common 7,3 0.51 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 14,5 0.22 m³ Parede alvenaria 100mm 7,3 
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Brick, Common 8,2 0.51 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 15,8 0.22 m³ Parede alvenaria 100mm 8,2 

     

Brick, Common 1,7 0.12 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 3,4 0.05 m³ Parede alvenaria 100mm 3,4 

     

Brick, Common 2,4 0.17 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 4,9 0.07 m³ Parede alvenaria 100mm 2,4 

     

Brick, Common 1,7 0.12 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 3,4 0.05 m³ Parede alvenaria 100mm 1,7 

     

Brick, Common 2,4 0.17 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 4,9 0.07 m³ Parede alvenaria 100mm 2,4 

     

Brick, Common 1,2 0.08 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 2,3 0.03 m³ Parede alvenaria 100mm 1,2 

     

Brick, Common 1,7 0.12 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 3,3 0.05 m³ Parede alvenaria 100mm 1,7 

     

Brick, Common 1,7 0.12 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 3,4 0.05 m³ Parede alvenaria 100mm 1,7 

     

Brick, Common 2,2 0.15 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 4,4 0.07 m³ Parede alvenaria 100mm 2,2 

     

Brick, Common 1,2 0.08 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 2,3 0.03 m³ Parede alvenaria 100mm 1,2 

     

Brick, Common 1,2 0.08 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 2,3 0.04 m³ Parede alvenaria 100mm 1,2 

     

Brick, Common 5,5 0.58 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 10 0.22 m³ Parede alvenaria 100mm 5,5 

     

Brick, Common 2 0.15 m³ Parede alvenaria 100mm  
ARGAM - Estuque 3,9 0.06 m³ Parede alvenaria 100mm 2 

    40,4 

 

 

 


