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Resumo 

À necessidade de aumento da produtividade e melhoria dos processos da indústria da AEC estão 

associadas tecnologias de suporte. A metodologia BIM é baseada numa tecnologia emergente que tem 

vindo a demonstrar a sua eficácia na melhoria dos processos desta indústria. 

A presente dissertação foca-se na aplicação da metodologia BIM para a determinação de medições de 

quantidades de trabalhos de betão e cofragem de um projeto de estruturas de um empreendimento real, 

modelado no software Revit, com base nos guias COBIM 2012, e compatibilizado com as regras e critérios 

de medição nacionais do LNEC. Tal permitiu comparar resultados, extraídos através do Revit e com o 

recurso à extensão Sofistik BIM Tools, com as medições realizadas por métodos tradicionais, na fase de 

elaboração do projeto e em sede de reclamação de erros e omissões.  

A comparação de resultados confronta três situações distintas: medições tradicionais de projeto e de 

empreitada; medições tradicionais de projeto e em ambiente BIM; medições tradicionais de empreitada 

e em ambiente BIM. O estudo é complementado por uma análise critica da modelação e das relações 

geométricas e paramétricas dos elementos do modelo estrutural. 

Os resultados indicam que o modelo BIM é capaz de se ajustar aos requisitos do LNEC e, como tal, produz 

quantidades de estimação válidas. Sendo indicado para substituir as medições de trabalho em ambiente 

tradicional para a maioria dos elementos, complementados pela deteção automática de múltiplos erros 

e omissões. Dos valores obtidos, apenas as áreas de cofragem para os elementos de escadas e de 

cobertura não foram validadas em ambiente BIM, devido à sua complexidade na modelação.  
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Abstract 

Given the present need for productivity enhancement and effectiveness of procedures on the AEC 

industry, new support technologies play a big part. BIM is an emergent technology, which has been 

proving its value in the AEC industry. 

The present work focus on BIM methodology for application on quantity surveying of concrete and 

formwork on a structural project of a real development modeled in Revit software using COBIM 2012 

guides and further adapted to the national rules of measurement produced by LNEC. The developed work 

allows for quantities comparison, extracted on Revit and with additional use of Sofistik BIM Tools, with 

traditional methods of surveying, usually elaborated on design and bidding phases. 

This comparison was executed considering three different scenarios: traditional surveying of the design 

team versus the contractor team, traditional surveying of the design team versus BIM based results and 

traditional surveying of the contractor team versus BIM based results; alongside an analysis of the 3D BIM 

model and its elements’ geometrical and parametric relationships. .  

The analysis concludes that BIM based model is capable of adjust to LNEC rules and criteria of quantity 

surveying and of producing valid and could replace most of the traditional methods of surveying 

quantities, with additional detection of multiple errors and omissions produced in traditional surveys. The 

software was unable to extract formwork areas in elements of stairs and roof due to their complexity, 

being these too the only surveys not able to be validated.  
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e âmbito 
Aos profissionais da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) é exigida uma contínua atualização de 

conhecimentos, no sentido de procurar soluções optimizadas tendo em vista a sustentabilidade 

económicas, ambiental e social.  

Os avanços tecnológicos recentes têm atuado fortemente na agilização das operações diretas ou indiretas 

associadas aos diversos processos inerentes à construção. Nomeadamente, a base de suporte de trabalho 

tem vindo gradualmente a ser alterada, desde a representação em papel, para os sistemas digitais de 

software CAD/2D (Computer Aided Design bi-dimensional), e atualmente para uma modelação 

paramétrica tridimensional, inerente ao conceito Building Information Modelling (BIM). A inovadora 

metodologia BIM tem vindo a ser implementada em vários países, contribuindo para uma melhoria da 

qualidade e produtividade no sector. O processo de implementação é já significativo a nível internacional, 

principalmente nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, enquanto que em Portugal ainda não 

há muita experiência com a sua aplicação. Esta tecnologia tem um grande potencial de aplicação e 

aceitação no sector, pelo que é necessário conhecer a sua aplicabilidade e divulgar a sua relevância para 

a indústria AEC. 

Uma das vantagens na utilização de sistemas de base BIM é a sua capacidade de criar, arquivar e atualizar 

informação de um modo automático ao longo do desenvolvimento de um projeto e durante a construção 

e exploração de um empreendimento. A metodologia tem revelado uma importância significativa em 

diversas atividades inerentes ao sector da Construção, podendo contribuir de um modo positivo também 

na agilização de processos relacionados com a orçamentação em fase de concurso e à minimização de 

erros e omissões (E&O). A obtenção de estimativas de quantidades de trabalho, realizada sobre o 

desenho, é um processo associado frequentemente a erros, pois assenta em trabalho manual de perceção 

e interpretação humana. O modelo digital BIM, que vai sendo criado ao longo da elaboração do projeto, 

contém toda a informação inerente ao processo e, portanto, contém toda a informação requerida à 

atividade de orçamentação, aspeto que conduz a uma maior eficiência no desenvolvimento do projeto e 

facilita a comunicação entre as várias partes envolvidas num empreendimento de construção.  

Neste contexto, a presente dissertação aborda a aplicação da metodologia BIM a um caso de estudo, 

visando a extração de quantidades de betão e cofragem da estrutura de um edifício residencial com 2 

pisos elevados e uma cave, que representam uma área de construção de aproximadamente 2000 m2. 

1.2. Objetivos, metodologia e organização da dissertação 
O trabalho pretende estudar as vantagens e dificuldades da implementação BIM no que respeita à 

determinação de quantidades de trabalho, por comparação com os métodos e regras tradicionais para a 

estimativa e a extração de quantidades pelo projetista (fase de projeto) e pelo empreiteiro (fase de 
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orçamentação). Nesse sentido, são discutidos os ganhos de produtividade e as economias associados à 

utilização do modelo digital BIM face aos métodos tradicionais.  

A metodologia de trabalho inclui uma revisão inicial de conhecimentos sobre regras de medição utilizadas 

tradicionalmente, num âmbito nacional e internacional, e sobre a metodologia BIM, tendo em vista 

compreender a aplicabilidade das regras de medição em ambiente BIM. Posteriormente, estabeleceu-se 

a abordagem da análise comparativa das medições tradicionais e das medições em ambiente BIM. Esta 

abordagem baseia-se em recomendações da documentação técnica existente sobre regras de medição e 

modelação BIM, tendo sido aplicada a um projeto de estruturas de um edifício utilizado como o do caso 

de estudo. Obtidas as medições de trabalhos de betão e de cofragem do caso de estudo, comparam-se os 

resultados obtidos com as medições originais fornecidas com o projeto e faz-se uma análise crítica ao 

modelo e aos resultados e apresentam-se as conclusões. 

A metodologia seguida na realização do presente trabalho está esquematizada na Figura 1. 

 

 

FIGURA 1 – METODOLOGIA DE TRABALHO DA PRESENTE DISSERTAÇÃO 
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O presente capítulo 1 apresenta o enquadramento, objetivos, âmbito e plano geral da metodologia de 

trabalho a seguir. 

O capítulo 2 inclui uma revisão de conhecimentos das regras tradicionais de medição na construção, onde 

é descrita a sua história e analisados os principais documentos em vigor a nível nacional e internacional. 

O capítulo 3 é dedicado à apresentação dos conhecimentos da metodologia BIM, com enfoque nos 

métodos de extração de quantidades para fins de medição de quantidades de trabalho. 

O capítulo 4 descreve o método de comparação a utilizar na elaboração da análise, apresentando os 

modelos tradicionais de estimativas de quantidades (base comparativa da análise) e os processos de 

extração de dados utilizados em ambientes BIM. Nomeadamente, refere em detalhe os métodos de 

estimativas tradicionais realizados pelos engenheiros projetistas, numa primeira fase de orçamentação, e 

os métodos de estimativas tradicionais utilizados pela empresa construtora (empreitada) nas fases de 

concurso da proposta e de construção. 

O capítulo 5 é dedicado à modelação do caso de estudo BIM considerando os principais aspetos inerentes 

ao processo de geração do modelo BIM de estruturas, por recurso a uma ferramenta de base BIM, o Revit. 

No capítulo 6 é avaliada a adaptação do modelo tridimensional BIM às regras e critérios de medição 

exigidos no documento CSRMC do LNEC, para as medições de elementos de betão e cofragem, através do 

estudo de situações específicas verificadas ao longo da modelação. 

No capítulo 7 são discutidos e analisados os resultados provenientes das duas metodologias de forma a 

aferir quais as vantagens e limitações da implementação do BIM na atividade de orçamentação. Nesse 

sentido, é feita uma comparação do impacto das diferentes metodologias no processo de extração e 

estimativa de quantidades, visando entender qual a sua influência nos valores apresentados.  

O capítulo 8 encerra o texto da presente dissertação, apresentando as conclusões da mesma e projetando 

alguns temas de possíveis desenvolvimentos futuros. 
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2. Regras e critérios de medição 

2.1. Conceito e enquadramento 
A atividade de medição de um trabalho consiste na determinação quantitativa do trabalho a executar em 

obra. Para tal, é necessário o estabelecimento de regras e critérios que tenham como objetivo a medição 

correta e uniforme destes trabalhos, pois os seus valores servem de base ao desenvolvimento de tarefas 

relacionadas com gestão de um empreendimento como: 

 Orçamentação; 

 Planeamento; 

 Determinação das quantidades de recursos; 

 Elaboração de autos de medição; 

 Controlo da faturação; 

 Controlo de qualidade de recursos; 

 Controlo económico dos empreendimentos. 

Os resultados da medição são usualmente apresentados na forma de mapas de medição como o que se 

apresenta na figura 2. 

 

FIGURA 2 – MAPA DE MEDIÇÕES GENERALIZADO – RETIRADO DE DOCUMENTOS DE 
APOIO À DISCIPLINA DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE OBRAS, IST, 2017. 
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2.2. Contexto nacional 
A nível nacional, a bibliografia encontrada referente a regras de medição é reduzida, baseando-se apenas 

em alguns documentos publicados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). O primeiro 

documento sobre o tema de medição na construção começa a tomar forma durante os anos 60, sendo 

editado pelo LNEC, em março de 1969, o guia “Regras de Medição – Documento de Trabalho” (Mestre, 

2010). Este documento surge com a necessidade de normalizar e uniformizar os métodos de medição na 

construção da época, tornando-se uma referência nacional para o meio técnico de construção de edifícios. 

A elaboração deste documento baseia-se principalmente nas regras inglesas e francesas, então em vigor 

nos respetivos países, para os trabalhos de construção realizados à época. O texto compreende as regras 

de medição referentes aos capítulos de Trabalhos Preparatórios, Terraplanagens Gerais, Obras de Betão, 

Armaduras, Moldes e Alvenarias. 

Com base neste documento, foram ministrados cursos de formação e efetuados estudos de pesquisa. 

Novas regras e métodos de medição e uma gradual extensão dos mesmos a outros trabalhos existentes, 

têm sido adicionadas ao documento, aumentando o seu campo de aplicação no sector da construção e 

orçamentação. 

Em 1997, é publicado, igualmente pelo LNEC, o documento “Curso sobre Regras de Medição na 

Construção” (CSRMC). O documento compreende regras e métodos mais adequados à atual prática na 

indústria AEC nacional, sendo aceite pela comunidade técnica que o aplica nos autos de medição, mapas 

de quantidades e consequente orçamentação. No entanto, não possui o estatuto de norma oficial do LNEC 

e sobre a sua última publicação, em 2000, é referida alguma desatualização e omissão de alguns tipos de 

trabalho (Guilherme, 2008). Assim algumas entidades públicas recorrem ao estabelecimento dos seus 

próprios critérios, como o caso das Estradas de Portugal, S.A. (Guilherme, 2008). 

A limitada documentação e informação referente a regras e critérios de medição que possam ser aplicadas 

de um modo uniforme e amplo, conduz a uma crescente multiplicidade e variedade de critérios, 

prevalecendo aqueles que são acordados pelas entidades envolvidas, e registadas nos cadernos de 

encargos dos respetivos empreendimentos. 

A Portaria 959/2009 de 21 de agosto indica a seguinte ordem prioritária a aplicar nas regras de medição: 

 Normas oficiais de medição em vigor; 

 Normas definidas no projeto de execução; 

 Normas definidas pelo LNEC; 

 Critérios geralmente utilizados ou os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro. 

Note-se que não existem, atualmente, normas oficiais de medição nacionais ou normas oficiais definidas 

pelo LNEC. E assim é recomendável o estabelecimento e acordo de regras e critérios de medição nas 

cláusulas técnicas gerais do caderno de encargos. No entanto, o documento CSRMC, publicado pelo LNEC, 

tem vindo a ser utilizado em muitas ocasiões para tais acordos e resolução de conflitos (CSRMC, 2000). 
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2.3. Contexto internacional 
A nível internacional é possível encontrar uma maior gama de documentos e informação. No entanto, no 

âmbito do presente trabalho, é seguida principalmente a documentação nacional e são referidas 

pontualmente, as regras internacionais aplicadas à indústria da construção europeia, nomeadamente os 

documentos publicados pela RICS (conjuntos SMM, NRM, entre outros). 

As diretivas publicadas pelo organismo Standard Methods of Measurement of Building Works (SMM_BW) 

têm sido aplicadas na indústria da construção, desde em 1922, como uma tentativa de uniformizar os 

métodos segundo os quais eram medidas quantidades e orçamentados os trabalhos inerentes à 

construção (Cartlidge, 2011). A sétima edição deste documento foi publicada em 1988, tendo sido 

elaborada em colaboração pelos organismos RICS e Building Employers Confederation (BEC). Esta edição, 

revista em 1998, é considerada uma publicação de referência e que serve de base ao desenvolvimento do 

um segundo volume, New Rules of Measurement, editado mais tarde pela RICS. 

O documento designado por SMM7 é especificamente direcionado para a construção de edifícios e está 

organizado em vinte e quatro capítulos, considerando diferente natureza de trabalhos de construção. As 

regras de medição são apresentadas por classes de trabalho, em diferentes níveis de detalhe, 

proporcionando uma estrutura sistematizada de acordo com a natureza e a ordem cronológica dos 

trabalhos no decorrer da construção, facilitando significativamente o processo de elaboração de mapas 

de quantidades. Lee et al. (2011) comentaram que a organização e a disposição de regras referidas no 

documento, ajudam a manter a consistência na elaboração de mapas de quantidades na indústria e, 

consequentemente, admitem uma compreensão e uma avaliação melhoradas para todas as entidades 

participantes num empreendimento. 

No entanto, como o documento SMM7 foi elaborado essencialmente para a obtenção de mapas de 

quantidades, não é o mais eficiente para o estabelecimento de estimativas de custos e do planeamento 

do financiamento associado. Na sua aplicação verifica-se que é incapaz de apoiar e fomentar o trabalho 

de orçamentação, pois não se encontra em conformidade com os novos métodos de planeamento de 

custos, principalmente na obtenção de informação sobre o custo associado (Cartlidge, 2011).  

Contudo, face à ausência de um conjunto específico de regras e de critérios para a estimação e 

planeamento de custos existe uma natural tendência para usar o SMM7 como ferramenta a aplicar 

(Matipa et al., 2010; RICS, 2012). Lee e Smith (2010) e RICS (2012) reforçam que esta abordagem, usada 

para efeitos de medições e as descrições dos trabalhos para a estimação e o planeamento de custos, se 

revela frequentemente inconsistente, originando dúvidas entre as entidades envolvidas. 

A insuficiente regulamentação apropriada e a ambiguidade que subsiste no estabelecimento de custos 

associados a trabalhos, conduziram, a entidade RICS, à criação de novos documentos, especificando um 

novo conjunto de regras e critérios de medição, que viriam a tornar-se as New Rules of Measurement 

(NRM), mais dirigidos ao planeamento e à obtenção de custos associados, apoiando as atuais 

necessidades requeridas do mercado da construção. 
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As novas regras surgem após a revisão do SMM7 e do Elemental Standard Form of Cost Analysis (SFCA) e 

da intenção da RICS preencher as falhas e ambiguidades presentes nesses documentos. Como tal, a RICS 

Quantity Surveying and Construction Professional Group cria as novas diretrizes, providenciando um 

conjunto de regras de uniformização do processo de medição, entendível por qualquer entidade 

envolvida na construção (RICS, 2012). A primeira publicação das normas NRM, de 2012, é constituída por 

três partes: 

 Volume 1: NRM 1 – Order of cost estimating and cost planning for capital building works 

(publicado previamente em 2009); 

 Volume 2: NRM 2 – Detailed measurement for buildings works; 

 Volume 3: NRM 3 – Order of cost estimating and cost planning for building maintenance works. 

O primeiro volume contém os guias fundamentais para a obtenção da quantificação dos trabalhos de 

construção, com o objetivo de preparar as estimativas de custos e a elaboração do planeamento de 

custos. Assim, fornece as diretrizes referentes ao modo de quantificar itens que, embora formem parte 

dos custos de um empreendimento, não são mensuráveis nos trabalhos. Como, por exemplo, os trabalhos 

preliminares, os custos associados a equipas de projetistas e de construtoras, as considerações de risco, 

a inflação e os lucros. Este documento é considerado o “pilar essencial” a uma boa gestão de custo nos 

empreendimentos de construção, destacando a sua eficiência e eficácia no aconselhamento dado a 

clientes e a membros de equipas e a sua eficácia no controlo de custos (RICS, 2012). 

A NRM 2 foi preparada como um guia de preparação de medições detalhadas e de descrição dos trabalhos 

de construção para a obtenção de estimativas de custos. As diretivas abordam os aspetos presentes no 

mapa de quantidades, incluindo a disposição de informação requerida à sua elaboração, nomeadamente, 

os aspetos relacionados com a quantificação de trabalhos não mensuráveis e trabalhos e riscos projetados 

pela empresa construtora. Deste modo, este documento providencia o apoio essencial a uma adequada 

informação a ser fornecida aos colaboradores envolvidos no estabelecimento de mapas de quantidades, 

sobre os usos possíveis e benefícios dos mesmos (RICS, 2012). 

Finalmente, a NRM 3 providencia as diretrizes essenciais à quantificação e à descrição dos trabalhos, assim 

como os trabalhos relacionados com a manutenção, apoiando as estimativas de custo iniciais durante a 

preparação das fases de construção de um empreendimento, no planeamento de custo durante as fases 

de desenvolvimento de projeto e pré-construção, e, ainda, no controlo de custos detalhados associados 

a ativos durante as fases de pré-construção de um empreendimento (RICS, 2012). 

No entanto, com tal variedade de métodos de medição na construção atual, torna-se difícil para 

investidores, utilizadores e profissionais que usem diferentes métodos de medição, comparar com 

eficácia. A criação do organismo International Construction Measurement Strandards Coalition (ICMS) é 

um exemplo de busca de critérios internacionalizados. De facto, o foco atual não se encontra no estudo 

das regras de medição de cada país separadamente, mas sim num processo de consensualização das 

regras que minimizem erros e que visem a globalização e a uniformização da análise e da avaliação 
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necessárias à realização de um empreendimento de construção, de forma a evitar conflitos 

desnecessários derivados da inconsistência dos sistemas utilizados. O organismo ICMS formado em 2015, 

é atualmente composto por um grupo com mais de 40 entidades profissionais, não-lucrativas, englobando 

todo o mundo e que trabalham conjuntamente para desenvolver e implementar regras internacionais 

normalizadas (ICMS, 2017). Recentemente foi publicado o primeiro documento da série prevista, 

intitulado International Construction Measurement Standards: Global Consistency in Presenting 

Construction Costs (Julho 2017) que visa a globalização de apresentação de custos de empreendimentos 

na construção. 
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3. Metodologia BIM 

3.1. Conceito 
Building Information Modelling (BIM) é uma metodologia que tem vindo ser amplamente implementada 

na indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) a um nível mundial. Warren Frey (2015) afirma 

BIM can fundamentally change the way stuctures are built onde expressa a mudança tecnológica 

emergente e a inevitável adaptação da mesma aos mercados. No entanto, o BIM é um conceito com 

alguma história e é actualmente uma metodologia em fase de implementação e de reconhecimento no 

sector. 

A primeira referência a um sistema descritivo da composição de um edifício, Building Description System, 

é da autoria de Charles M. Eastman (1975). No final da década de 70, é iniciado o desenvolvimento 

tecnológico deste tipo de sistema e, assim, no início da década de 80, o mesmo conceito é designado nos 

Estados Unidos da América de Building Product Models, e na Europa de Product Information Models.  

O primeiro artigo científico, em que o termo Building Information Models (BIM) é aplicado, é da autoria 

de van Nederveen e Tolman, em 1992, Modelling Multiple Views on Buildings, na revista Automation in 

Construction. O termo BIM reúne consenso quando, de uma forma básica, é referido como uma 

representação digital de informação. Eastman (1999) detalha e define BIM como the digital 

representation of the building process to facilitate exchange and interoperability of information in digital 

format. Dez anos mais tarde, e visando a aplicação a diferentes mercados de construção, a Smart Market 

Report (McGraw Hill, 2010) e a UK´s BIM Working Group’s Strategy (2011), descrevem similarmente o 

conceito BIM como,  the digital representation of physical and functional characteristics of a facility… 

(and) shared resource for information… during its lifecycle… (involving) creation and use of digital models 

and related collaborative processes between companies to leverage the value of the models.”. A um nível 

prático, o BIM é referido, por Smith (2007), como um conceito de criação virtual de um modelo de um 

empreendimento de modo a identificar e analisar problemas, simular e examinar possíveis consequências 

e implicações antes da sua construção efetiva ou como “modeling techniques and processes to production, 

communication, and analysis of models of enterprises” por Eastman et al. (2011) e Boniface et al. (2010).  

BIM constitui uma metodologia que se baseia na geração de uma representação digital 3D, o modelo BIM, 

composto por objetos paramétricos ricos em informação. O modelo BIM, criado em cada projeto, admite 

uma adequada capacidade de partilha e de troca de informação, apoiando um trabalho colaborativo entre 

os membros e entidades que participam no projeto. A implementação da metodologia tem como objetivo 

uma maior facilidade no desenvolvimento do projeto e uma maior eficiência na gestão das distintas fases 

do projeto, promovendo uma melhor produtividade e um melhor desempenho a um nível económico e 

financeiro, durante todo o ciclo de vida do empreendimento. Sendo a indústria AEC, um sector que requer 

um trabalho conjunto de entidades e de organizações, sobre as quais depende o sucesso das soluções 

encontradas para satisfazer o cliente, o BIM tem vindo a posicionar-se como um recurso essencial no 
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apoio ao desenvolvimento de distintos tipos de atividades que se realizam sobre o projeto (Abanda et al., 

2017).  

A aplicação da metodologia BIM não se resume apenas à geração de um modelo 3D. Oferece ainda a 

possibilidade de elaborar várias atividades sobre a informação do projecto, designadas por modelos 

nD/BIM (Sampaio, 2018): 

 O modelo 3D/BIM representa os aspetos geométricos tridimensionais de todas as 

especialidades do projeto, nomeadamente, de arquitetura, de estruturas e de serviços e 

instalações. O modelo inclui as relações inter-espaciais entre objetos, as propriedades físicas e 

as suas identidades como elementos de famílias de objetos;  

 O modelo 4D adiciona o fator tempo a elementos do modelo 3D, relacionado com os aspetos de 

planeamento do processo construtivo. O modelo permite a visualização da evolução do 

processo construtivo apoiando a organização do estaleiro e a logística de recursos humanos e 

de materiais no estaleiro, em concordância com as redes de planeamento temporal estudadas; 

 O modelo 5D permite estimar custos associados à construção do empreendimento, no qual se 

estudam as quantidades de trabalho a realizar e se estabelecem as estimativas de custos em 

diferentes fases temporais da construção; 

 O modelo 6D engloba diverso tipo de análises sobre o modelo 3D, como a energética e de 

sustentabilidade, permitindo, em fase de projeto, a avaliação do consumo de energia do 

empreendimento e, posteriormente, a sua monitorização durante a ocupação. 

 O modelo 7D considera os aspetos relacionados com a gestão e a manutenção do 

empreendimento durante o seu período operacional, no qual inclui a monitorização de 

informação sobre o estado de conservação dos seus constituintes, especificação e garantia de 

equipamentos, manuais de funcionamento e, ainda, o planeamento de inspeções e de 

manutenção. 

Na figura 3 são ilustradas múltiplas áreas de atuação da metodologia BIM, englobadas pelas suas distintas 

dimensões. 
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FIGURA 3 – ÁREAS DE ACTUAÇÃO DAS DIMENSÕES ND/BIM  

 

3.2. Nível de implementação  
Ainda numa fase de implementação recente, a metodologia BIM aparece maioritariamente como um 

complemento aos métodos tradicionais de construção de empreendimentos, tendo como principal 

aplicação a coordenação das diferentes especialidades, de modo a reduzir e se possível mitigar, erros de 

incompatibilidade entre projetos. Deste modo, pretendem reduzir-se os custos associados a alterações 

não previstas, aumentando a eficiência na execução da obra e a posterior exploração do produto 

construído (Pontes, 2016). 

A implementação do BIM fomenta a colaboração interdisciplinar presente na construção de um 

empreendimento, apelando ao uso de um modelo único, centralizador de toda a informação, e entendível 

pela equipa envolvida. Um projeto, realizado de um modo mais colaborativo, permite aumentar a 

produtividade e eficácia de trabalhos e, consequentemente produzir melhores desempenhos financeiro 

e económico em todo o ciclo de vida de empreendimentos. Dada a natureza fragmentária, inerente ao 

desenvolvimento de um projeto, e da necessidade de, no processo, manipular e transferir uma vasta 

quantidade de informação entre os participantes, o crescente uso desta tecnologia tem-se tornado muito 

útil (Isikdag e Underwood, 2010). A metodologia BIM assenta assim na geração de um centro de troca de 

informação a qual deve ser atualizada pelas partes envolvidas no projeto, construção e gestão pós-

ocupação de um empreendimento. 

No entanto, a introdução da implementação da tecnologia BIM no sector tem-se revelado difícil, pois 

afeta vários subsectores de indústria AEC. A abrangência da utilização BIM implica a aquisição e a 

formação em novas ferramentas e a alteração do modo tradicional de trabalho tornando-o mais 

colaborativo e assente num modelo único. Apesar de a sua influência começar a ser reconhecida como 
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positiva, no meio empresarial, os organismos governamentais e de normalização, devem acompanhar 

mais essa tendência.  

O estudo de Jung e Lee (2015) revela que este interesse crescente se tem projetado mundialmente: 

destaca-se uma utilização significativa nos EUA, Médio Oriente, África e Austrália; no continente europeu, 

os países que apresentam uma maior penetração no sector são os países nórdicos e o Reino Unido; na 

Ásia e na América do Sul a implementação de BIM está mais atrasada. O inquérito reportado pelos autores 

determina o nível de implementação da metodologia BIM, com base em três fatores de avaliação: 

profundidade da implementação; nível de experiência (rácio de utilizadores em nível avançado ou de 

excelência); anos de uso da tecnologia BIM (figura 4.) 

O continente Norte-Americano destaca-se em todos os fatores analisados, face aos restantes continentes, 

sendo o mais avançado na utilização da tecnologia BIM. Em relação aos anos de trabalho com a tecnologia 

BIM, surgem em segundo e terceiro lugar a Oceânia e o Médio Oriente/África, respetivamente, enquanto 

que a Europa surge no quarto lugar seguido da Ásia e da América do Sul. 

Em 2016, a NBS resume o nível de implementação em 5 países: Reino Unido, Canadá, Dinamarca, 

República Checa e Japão. O estudo revela que o nível de conhecimento BIM se situa acima de 90%, com 

a exceção da República Checa, e que o seu uso é liderado pela Dinamarca, com 78% de adesão, seguido 

do Canadá, com 67%, o Reino Unido, com 48%, o Japão, com 46%. e finalmente a República Checa, com 

25%. 

A nível empresarial, a McGraw-Hill (2010) conclui que as principais entidades e profissionais utilizadores 

de BIM são as empresas de conceção e de arquitetura (47%), as empresas projetistas (38%) e por último 

as empresas construtoras (24%). Ora, no mesmo estudo de Jung and Lee (2015), foi simultaneamente 

analisado o avanço da metodologia BIM por continente e a frequência de uso nas diferentes etapas de 

construção de um empreendimento. Como se ilustra na figura 5, o BIM é essencialmente utilizado na 

coordenação de projetos de especialidades em todos os continentes, uma das capacidades BIM mais 

reconhecidas no sector. Na Ásia e na América do Sul é confirmada a sua forte aceitação na conceção do 

projeto de arquitetura. Na Europa, incluindo Portugal como participante no questionário, a 

implementação BIM é dirigida à coordenação de projetos de especialidade e à estimativa de custos. 

FIGURA 4 – NÍVEIS DE COMPROMETIMENTO DA METOLOGIA BIM POR CONTINENTE 
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FIGURA 5 – NÍVEIS DE IMPLEMENTAÇÃO BIM POR ATIVIDADE/PROCESSO POR CONTINENTE - ADAPTADO DE WOOYOUNG 
JUNG, GHANG LEE, 2015 

3.3. Modelação paramétrica  
A possibilidade de modelar objectos com a informação associada encontra-se, a par das capacidades de 

interoperbilidade, como um dos pilares fundamentais da metodologia BIM (Sampaio, 2018). A informação 

contida nos objectos paramétricos, utilizados no modelo BIM, engloba todo o tipo de dados, desde o seu 

carácter geométrico, tipologia, propriedades dos materiais utilizados ou aspectos relacionados com a 

manutenção. 

O modelo BIM, contrariamente aos desenhos CAD, é constituido por um conjunto de objectos 3D com 

informação, parte da qual geométrica, aspecto que permite que o processo de extração de quantidades 

para elaboração de mapas de quantidades e de custos. O processo de quantificação é efetuado de um 

modo fácil e imediato a partir do modelo BIM e com a possibilidade de atualização em função das 

eventuais alterações efetuadas sobre o projeto do empreendimento (Jiang, 2011; Kymmell, 2008; RICS, 

2014). 

O processo de modelação de um projeto deve seguir as diretrizes expressas em guias desenvolvidos para 

apoiar a preparação e a execução do modelo BIM, de forma a garantir a obtenção posterior de resultados 

fiáveis. 

O organismo BuildingSMART, com a participação da Finlândia, um dos países pioneiros na implantação do 

BIM, desenvolveu um conjunto de normativas apresentadas na publicação “Common BIM Requirements 

2012” (COBIM). Este guia tem como objetivo orientar o utilizador de ferramentas de base BIM, numa 

correta modelação, para que o modelo a criar possa ser utilizado com confiança nos diferentes setores da 

indústria da construção (COBIM, 2012). O documento apresenta treze capítulos: 

 Série 1: “General Part”; 

 Série 2: “Modeling of the starting situation”; 

 Série 3: “Architectural design”; 

 Série 4: “MEP design”; 

 Série 5: “Structural design”; 
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 Série 6: “Quality assurance”; 

 Série 7: “Quantity take-off”; 

 Série 8: “Use of models for visualization”; 

 Série 9: “Use of models in MEP analyses”; 

 Série 10: “Energy analysis”; 

 Série 11: “Management of a BIM project”; 

 Série 12: “Use of models in facility management”; 

 Série 13: “Use of models in construction”; 

No âmbito do presente trabalho, os capítulos referentes  a “Structural design” e “Quantity take-off” serão 

utilizados como o guias de requerimentos para o processo de modelação a efetuar em relação ao caso de 

estudo, sendo este um projeto estrutural a utilizar para extração de quantidades de trabalho. 

3.4. Medição de quantidades em ambiente BIM 
Os métodos tradicionais para a obtenção de estimativas de quantidades de trabalho e de custos, baseiam-

se na realização direta de medidas sobre os desenhos digitais ou em papel, executados através de 

sistemas gráficos CAD 2D, e que são fornecidos pela equipa de projetistas. 

Em empreendimentos de construção são frequentes as revisões e as atualizações do projeto o que exige 

naturalmente que sejam efetuadas as correspondentes revisões e atualizações sobre as medições, 

quantidades e custos. Este tipo de trabalho, desenvolvido pelos medidores, é desgastante e consome 

bastante tempo, prejudicando a produtividade da equipa na preparação de mapas de quantidades e de 

custos (Cartlidge, 2009). Neste trabalho, baseado na leitura de desenhos, facilmente se incorrem em erros 

de medição, obtendo-se resultados que apresentam frequentemente algum desvio do orçamento do 

cliente, produzindo erros e conselhos “pobres” sobre o custo do empreendimento em fases iniciais do 

mesmo (Bylund e Magnusson, 2011). De acordo com Aibinu e Pasco (2008) e Yaman e Tas (2007) as 

estimativas tradicionais podem ser problemáticas em termos de precisão, sendo que frequentemente são 

preparadas com limites temporais e/ou antes do projeto se encontrar na sua forma final. 

Adicionalmente, a aplicação de diferentes formatos de conjuntos de regras e critérios de medição, geram 

variação nos resultados de quantidades e planos de custos, Ashworth e Skitmore (1983). Lee e Smith 

(2010) e Cartlidge (2011) destacam ainda a ausência de regras específicas para o planeamento de custos 

e estimativas. A aplicação de distinta regulamentação e guias produzem algum desentendimento entre o 

cliente e a equipa de projeto. Há também alguma desconfiança em relação aos resultados obtidos sobre 

o projeto reduzindo a capacidade de aconselhamento sustentado por parte dos medidores (RICS, 2014).  

Como conclusão, a eficácia na coordenação entre entidades num empreendimento, deve ser conseguida 

com uma maior certeza, de modo a que os projetistas e os medidores, se encontrem em sintonia de 

trabalhos, aumentando a fluidez da troca de informação e a rapidez da resolução de conflitos, 

proporcionando o melhoramento da precisão de estimativas nas fases iniciais do empreendimento 
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(Raisbeck e Aibinu, 2010). Também Serpell (2004) opina que nas fases iniciais de um empreendimento, as 

estimativas são um assunto de abordagem complexa, onde geralmente estão associados várias restrições 

e problemas. Odusami e Onukwube (2008) e Raisbeck e Aibinu (2010) sugerem a consideração de 

multiplas variáveis numa fase inicial, devidamente controladas e monitorizadas, de forma a poder avaliar-

se a viabilidade de um empreendimento.  

O BIM surge como uma metodologia que pode atuar sobre o processo de medição, tornando-o mais ágil 

e correto. RICS (2014) recomenda o uso de tecnologias de processos integrados, como o BIM, de modo a 

que se possa contribuir significativamente para a precisão e eficiência dos processos de estimação de 

quantidades e custos de um empreendimento.  
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4. Análise comparativa 
Com o objetivo de se analisar como aplicar a metodologia BIM na medição de quantidades de trabalho, é 

efetuado inicialmente um estudo relativamente às regras que são tradicionalmente aplicadas na atividade 

de medição. Este estudo serve de suporte aos critérios a considerar relativamente ao modo de efetuar o 

processo de modelação do projeto, para que posteriormente se possam obter resultados corretos e se 

possa efetuar uma análise comparativa válida entre os métodos tradicional e BIM. 

4.1. Âmbito do estudo  
O caso de estudo é um projeto estrutural de um edifício existente, localizado em Lisboa, Portugal. O 

mesmo apresenta 2 pisos elevados e 1 enterrado, possuindo uma área de construção de 

aproximadamente 2000 m2. Por motivos de confidencialidade, não são apresentadas quaisquer imagens 

do projeto, perspetivas ou cortes, sendo limitada a exposição de informação. A análise comparativa é 

efetuada em relação às quantidades de betão e de cofragem diretamente relacionadas com a estimativa 

de custos. O processo de medição em ambiente BIM será baseado nos requisitos e regras impostas pelo 

documento nacional CSRMC - “Curso Sobre Regras de Medição na Construção” publicado pelo LNEC 

(2000). A comparação abrange as medições realizadas pela empresa projetista, pelo empreiteiro e as 

extraídas do ambiente BIM desenvolvido para o efeito (figura 6). 

 

FIGURA 6 – ESQUEMA DE ÂMBITO E ABORDAGEM COMPARATIVA 

4.2. Processo tradicional de medição de quantidades 
O processo tradicional de medição usualmente aplicado para efeitos de orçamentação em Portugal é 

apoiado no documento CSRMC. No caso de estudo considerado ambas as equipas de projeto e de 

empreitada adotaram o mesmo documento.  

Segundo o CSRMC, as regras e critérios de medição correspondem a simplificações de casos correntes e 

mais representativos da construção de edifícios. Quando as regras não são aplicáveis, devem ser 
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consideradas regras especificas em caderno de encargos, descriminadas, e sem qualquer tipo de 

ambiguidade na medição que permita a sua verificação.  

De seguida, são exploradas as regras do documento aplicáveis aos elementos que incluem a infraestrutura 

e a superestrutura, relativos a elementos de betão e cofragens. Como elementos da infraestrutura são 

consideradas as sapatas e as vigas de fundação e como elementos da superestrutura, são selecionadas as 

paredes estruturais, as lajes maciças, as escadas, os pilares, os montantes, as vigas, os lintéis e as cintas. 

4.2.1. Betão  
O processo de medição de betão serve um conjunto de regras gerais comuns a todos os elementos. São 

listadas, de seguida, as regras retiradas do CSRMC que são consideradas serem as mais relevantes no 

âmbito do presente trabalho. A organização do mapa de medições deve contemplar rubricas 

individualizadas relativas ao betão armado, betão armado pré-esforçado e outros betões: 

 Cada rubrica deverá ser descomposta em betões de diferentes características de betão 

projetadas, tais como: Classes de resistência e qualidade; Classes de exposição; outras 

características de composição (relação água/ligante, consistência, inertes); Condições de 

colocação; 

 A medição deverá ser obtida a partir das formas geométricas presentes no projeto, nas quais 

não devem ser deduzidos: Volumes de armadura de qualquer tipo, incluindo bainhas; 

Volumes relativos a reentrâncias até um máximo de 0,15 m de comprimento do perfil de 

cada reentrância; Volumes relativos a chanfros até um máximo de 0,10 m de comprimento 

do perfil sem chanfro; Volumes correspondentes a aberturas, furações e cavidades 

existentes, de volume inferior a 0,10 m3, nos elementos de construção. 

Em relação ao material betão a unidade de medição a considerar é o m3. Na componente de 

infraestruturas do projeto as regras a aplicar na medição dos distintos elementos correspondem aos 

seguintes requisitos: 

 A medição de sapatas isoladas com uma forma geométrica complexa é efetuada por 

decomposição em figuras geométricas simples. Para sapatas contínuas ou vigas de fundação, o 

volume é obtido pela multiplicação da área da secção transversal de cada troço pelo respetivo 

comprimento. Os comprimentos dos troços das sapatas são determinados segundo figuras 

geométricas simples. Para sapatas contínuas, cuja secção pode ser decomposta num retângulo e 

num trapézio, serão de desprezar as diferenças de volume resultantes da aplicação do método 

indicado na alínea anterior relativamente ao seu valor real. No caso de a secção transversal das 

sapatas contínuas ser variável, a medição poderá ser realizada a partir da secção transversal 

média, tal como se exemplifica na figura 7. 
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FIGURA 7 – MEDIÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS (CSRM, 2000) 

 

Para elementos de betão da superestrutura, devem considerar-se os seguintes requisitos de medição: 

 A unidade de medição a utilizar é o m3. Na medição de paredes o cálculo de volume é 

determinado sobre figuras geométricas simples e entre a face superior das vigas ou lajes de betão 

(figura 8). Em caso de secções variáveis, adotar-se-á a secção transversal média. As regras a 

aplicar em lajes maciças consideram que o comprimento e a largura devem ser determinados 

entre as faces das vigas, lintéis, pilares e paredes entre as quais as lajes se inserem, como 

ilustrado na figura 9. 

FIGURA 8 – MEDIÇÃO DE PAREDES (CSRMC, 2000) 
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FIGURA 9 – MEDIÇÃO DE LAJES MACIÇAS (CSRMC, 2000) 

 

 Em relação às escadas (figura 10) devem ser admitidas as seguintes indicações: devem ser 

incluídos os seguintes elementos como constituintes das escadas: “patins, patamares, lanços de 

degraus e cortinas das guardas”, podendo estes ser contados separadamente sempre que se 

revele necessário; as medidas determinadas de cálculo devem obedecer às regras dos elementos 

de construção equivalentes aos constituintes da escada. 

 

FIGURA 10 – MEDIÇÃO DE ESCADAS (CSRM, 2000) 

 

 Para pilares e montantes (figura 11) devem considerar-se as seguintes hipóteses: as alturas são 

determinadas entre as faces superiores dos elementos lajes ou vigas de betão; altura acima da 

fundação determinada entre a face superior do elemento de fundação sapata ou viga e o nível 

do primeiro pavimento; no caso de existir secção variável, considerar a secção transversal média. 
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 FIGURA 11 – MEDIÇÃO DE PILARES E MONTANTES (CSRM, 2000) 

 

 Na medição de elementos tipo vigas, lintéis e cintas, como ilustrado na figura 12, os requisitos a 

considerar são: os comprimentos são determinados segundo formas geométricas simples, entre 

faces de pilares ou vigas que intersectem as vigas, lintéis ou cintas; no caso de existir secção 

variável deve ser considerada a secção média do elemento. 

 

FIGURA 12 – MEDIÇÃO DE VIGAS, LINTÉIS E CINTAS (CSRM, 2000) 

4.2.2. Cofragem 
Segundo o CSRMC, as medições de trabalho relativos a cofragens devem seguir um conjunto de regras 

gerais comuns ao projeto e a todos os elementos existentes no mesmo. Assim para a medição deve 

considerar-se como unidade de medição o m2, artigos individualizados por tipos (corrente ou especial), 

natureza de materiais (madeira, metálicos e outros) e elementos para cofragem perdida; a medição deve 
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ser feita considerando formas geométricas simples e de acordo com as superfícies de moldagem 

presentes no projeto: Necessidade de cofragem superior para os elementos lajes e vigas que possuam 

inclinação superior a 15o; dedução de aberturas a criar nos moldes só deve ser contabilizada quando a 

área da mesma se verificar superior a 0,50 m2 (casos exemplo de aberturas em elementos de construção, 

atravessamento de tubagem e cablagem, e intersecções de elementos que exijam abertura nos moldes); 

considerar todos os elementos igualmente presentes nas medições de betão, devendo ser separadas por 

tipo de elemento de betão. 

Em relação a paredes, cortinas e pala, lajes maciças, escadas, pilares e montantes, vigas, lintéis e cintas 

deve admitir-se: medições obtidas através das superfícies moldadas, limitadas por elementos indicados 

na rubrica de betão; nos elementos escadas, a medição da cofragem dos degraus deve ser medida 

separadamente. 

4.3. Processo BIM de extração de quantidades  
Os mapas de quantidades devem ser obtidos com uma elevada precisão e exatidão em relação às 

atividades a suceder em obra, como garantia de sucesso de um empreendimento. Os mapas 

desempenham um papel crítico nas fases de leilão do projeto e nas fases iniciais de produção, 

principalmente, quando o empreendimento é de grande volume e a sua estrutura é de betão armado. 

Cavieres et al. (2010) refere que um empreendimento de grande dimensão exige um cálculo de volumes 

do projeto estrutural preciso, pois a componente estrutural incluindo as fundações, tem um custo que 

pode atingir cerca de 25% do valor total da construção. 

A utilização da metodologia BIM na construção permite, aos elementos da equipa colaborativa, uma 

adequada visualização da forma do edifício. O modelo sendo constituído por objetos permite a sua 

contabilização, a decomposição em componentes e ainda a visualização de zonas de intersecção entre 

elementos. Deste modo o processo de estimação de quantidades e custos é facilitado quando comparado 

com a medição sobre o desenho (Matipa et al. 2008). Adicionalmente o uso do modelo BIM proporciona 

a automatização do processo com a extração direta de dados a partir desse modelo (Sabol, 2008), 

ilustrado pela figura 13. Como se analisará em relação ao caso de estudo modelado, é possível adaptar o 

modelo de forma a verificar a regulamentação vigente, na obtenção de quantidades, medições e custos, 

e em diferentes fases do empreendimento. As alterações realizadas sobre o modelo gerado, são 

facilmente consideradas nos mapas de quantidades e de orçamentos (Autodesk, 2007).  

O recurso a ferramentas de base BIM no processo de medição contribui para a redução de tempo 

despendido pelos medidores nos processos de estimativa quando comparados com os modos 

tradicionais. O tempo gasto (numa quantificação potencial de 50 a 80%) pode ser utilizado a estudar casos 

críticos do empreendimento com um maior detalhe, proporcionando uma estimativa de melhor 

qualidade. Os guias COBIM (2012) indicam que a mudança de operações manuais e rotineiras para 
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software automatizado permite que o medidor orçamentista eleve as suas capacidades técnicas e se torne 

um especialista na área da quantificação de custos. 

 

Apesar da sua capacidade de automatização e geração de quantidades, o BIM ainda não tem a capacidade 

de automatizar a produção de estimativas de custos (Autodesk 2007, citado em RICS 2014). Pode 

considerar-se, no entanto, um acelerador dos processos de quantificação (Eos Group, 2008, citado em 

RICS 2014). Refira-se que, se encontram disponíveis no mercado múltiplas ferramentas de apoio ao 

processo de extração de quantidades. Para efeitos desta dissertação serão utilizadas as ferramentas 

intrínsecas ao software Revit complementadas com uma ferramenta de extensão intitulada Sofistik BIM 

Tools. 

  

 

 

  

FIGURA 13 – COMPARAÇÃO ENTRE PROCESSO DE ESTIMAÇÃO DE BASE BIM E MÉTODOS TRADICIONAIS 
(RETIRADO DE RICS 2014 , FONTE EASTMAN 2011) 
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5. Geração do modelo BIM 
O projeto de estruturas é desenvolvido sobre o projeto arquitetónico, previamente elaborado. A 

modelação BIM da componente de estruturas deve ser realizada sobre a componente arquitetónica do 

modelo BIM criado pelo arquiteto. A solução de pré-dimensionamento estrutural a estabelecer pelo 

engenheiro deve considerar as condicionantes arquitetónicas que se impõem, contribuindo para o bom e 

correto desenvolvimento do projeto, evitando a existência de conflitos indesejáveis entre ambas as 

especialidades. O modelo BIM, contendo as duas disciplinas em sobreposição, é uma adequada 

plataforma de colaboração proporcionando um melhor entendimento entre os dois especialistas. 

Em relação ao caso de estudo, o documento disponibilizado como base de trabalho refere-se apenas ao 

projeto de estruturas, apresentado na forma digital de um conjunto de desenhos 2D realizados com 

recurso ao software Autocad. Com base nos desenhos fornecidos, facilmente importados para o sistema 

de base BIM utilizado, foi elaborado o modelo BIM de estruturas. O tipo de material indicado no projeto 

fornecido foi também considerado na composição dos objetos paramétricos utilizados na modelação.  

A ferramenta de modelação BIM escolhida foi o Revit, da Autodesk (Autodesk 2018). O Revit é um dos 

softwares mais utlizados no âmbito da modelação BIM e admite as capacidades de modelação 

pretendidas no presente trabalho. O Revit possui as funcionalidades requeridas à automatização de 

processos baseados no modelo, nomeadamente, a organização e o planeamento necessário ao 

desenvolvimento do projeto. 

A metodologia BIM assenta no processo de modelação paramétrica. Os objetos paramétricos, além da 

componente geométrica 3D, estão associados a um conjunto de parâmetros contendo a informação 

relativa a propriedades físicas. Esta informação, centralizada no modelo BIM criado, é utilizada em 

diferentes aplicações sobre o modelo, nomeadamente, a gestão do empreendimento durante todas as 

fases do seu ciclo de vida útil. A elaboração do modelo paramétrico revela a sua importância desde a fase 

de conceção e desenvolvimento dos projetos de especialidades até às fases de construção e, posterior, 

ocupação. 

Na geração de um elemento do modelo, deve ser inicialmente selecionada qual a disciplina (arquitetura 

ou estruturas), uma família (paredes ou pilares) e o tipo de objeto (parede simples de alvenaria ou pilar 

de secção retangular de betão). Neste processo, podem ser utilizadas as famílias da biblioteca do sistema 

Revit ou proceder à criação de novas famílias com os parâmetros pretendidos. As famílias presentes na 

biblioteca servem de base à modelação podendo ser adaptadas à situação concreta por alteração de 

forma ou composição, mas não de família. Estas famílias estão associadas às disciplinas, pelo que quando 

se inicia a modelação de um novo projeto deve ser selecionado o template correspondente, que neste 

caso é o de natureza estrutural. 
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5.1. Requisitos prévios de modelação 
Uma modelação correta, que vise a obtenção de resultados eficazes e precisos, exige o seguimento de 

regras de modelação elaboradas por entidades de referência, com base em estudos e trabalhos 

realizados, sobre a metodologia BIM. Como referido, nesta tese são seguidas as regras definidas na 

publicação “Common BIM Requirements 2012”, intitulada de COBIM, um documento desenvolvido com a 

colaboração da Finlândia, um país impulsionador do desenvolvimento e aplicação de BIM, constituindo 

atualmente um guia de referência para o sector AEC a um nível europeu.  

Em relação ao caso de estudo considerado, pretende-se efetuar a modelação do projeto estrutural, com 

o objetivo de orientar o processo para uma adequada extração de mapas de quantidades de trabalho 

referentes à execução de betonagem e da necessária cofragem, de forma a poder obter resultados 

comparáveis com a metodologia de medição tradicional em termos temporais e onerosos. 

No sentido de estabelecer os requisitos prévios à modelação pretendida, foram analisados os documentos 

de COBIM relacionados com o processo, nomeadamente, os relacionados com o projeto de estruturas (5. 

Structural design) e com a obtenção de quantidades de trabalho (7. Quantity take-off). 

5.1.1. COBIM: 5. Structural design 
O guia é direcionado, essencialmente, à modelação de projectos de estruturas numa perspectiva de 

análise estrutural do modelo. Em relação ao caso de estudo, são parcialmente seguidas as indicações 

contempladas no guia e, posteriormente, o modelo criado é analisado e ajustado de forma à obtenção 

correta de quantidades e de custos associados ao projecto. Justifica-se, deste modo, o necessário 

cumprimento da modelação segundo o documento “5. Structural design” considerando que apoia uma 

melhor produção de resultados mais realista e que permite uma análise crítica mais sustentada. 

O documento COBIM apresenta a informação necessária para que o projetista ou a equipa de projeto 

obtenha um modelo estrutural correcto, segundo a metodologia BIM. O uso de um modelo fiável facilita 

a comunicação entre a empresa de projeto, o cliente e a empresa construtora, numa perspetiva de uma 

tomada de decisões sustentada. 

O guia descreve em detalhe os aspetos de modelação necessários para uma boa execução do modelo 

estrutural, sendo considerados neste estudo os de maior relevância para o aspeto da medição e 

quantificação. Na tabela 1 são apresentados em detalhe os requisitos descritos no presente documento 

e a sua aplicação e explicação para o processos de modelação efetuados. 
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TABELA 1 - REQUISITOS COBIM 5. STRUCTURAL DESIGN E APLICAÇÃO AO MODELO 

Requisitos/ Guias COBIM Aplicação no modelo 

Estruturas a ser modeladas 

All load-bearing structures and non-load-bearing 

concrete structures are modeled in the structural 

model. In addition, building products which size 

and location affects other designers should be 

modeled. 

No presente caso foram modelados tanto os 

elementos estruturais como os não estruturais e, 

ainda, outros elementos que afetem a geometria 

dos anteriores. Por exemplo, as paredes de 

contenção, estando ligadas à estrutura 

condicionam a sua geometria, mas não foram 

englobadas no estudo final, por fazerem parte de 

uma outra fase de construção do 

empreendimento 

Structures must be modeled such that the 

location, name/type, geometry and content of the 

structure will be exported within data transfer. 

The structural designer must ensure that the 

building parts shown in the IFC model are correct 

– a wall is shown as a wall and a beam as a beam. 

O Revit permite que o processo de modelação seja 

bastante automatizado, com base em objetos 

paramétricos específicos relacionados com o 

comportamento da estrutura. O padrão de 

intercâmbio de informação, IFC (Industry 

Foundation Classes), foi estabelecido pelo 

organismo BuilingSmart e útilizado em ambiente 

BIM. 

Definição de secções e níveis 

Requirements Structures are modeled in stories 

and sections according to the planned 

construction order and in compliance with the 

agreed project coordinates. The coordinates are 

defined in Section 1.General part. The story and/or 

section information is defined in the structural 

model so that it is transferred in the IFC-file. Story 

and section information is utilized, for example in 

visualization, inspections and quantity surveying. 

O processo de modelação BIM requer o 

estabelecimento inicial de uma grelha de 

alinhamentos e dos diferentes níveis de trabalho 

ou pisos. No caso de estudo, a modelação teve por 

base uma grelha de coordenadas e níveis, onde 

foram introduzidos os elementos de acordo com 

a consulta das plantas do projeto de estruturas 

fornecidas. 

In large projects, it may be necessary to divide the 

structures into several models.  Structures are 

modeled as actually building elements. For 

example, a column that is three stories high is 

modeled as passing through the stories intact. The 

structural model is divided into stories so that each 

story includes loadbearing walls/columns and the 

No caso de estudo não se efetuou qualquer 

partição do modelo pois o edifício modelado 

constitui já por si uma partição de um projeto de 

maiores dimensões. No processo de modelação, 

os elementos verticais foram divididos por níveis 

como recomendado. 
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Requisitos/ Guias COBIM Aplicação no modelo 

intermediate floor above. Structures that pass 

through several stories are attached to the lowest 

story on which they appear. When separately 

agreed, the structural designer produces an IFC 

model for each story based on the architectural 

division (load-bearing walls/columns and the 

intermediate floor underneath). 

Numeração e anotação 

BIM software tools number the objects 

individually (GUID) so that they can be identified 

as needed throughout the project up to 

manufacturing and installation. Whenever 

possible, GUID identifiers must be retained by 

modifying already existing objects, instead of 

deleting them and creating new objects.  In 

addition to the automatic GUID numbering, 

structures are labelled and numbered logically as 

agreed in the project and by the owner, so that 

structures can be identified, for example for 

quantity take-off and logistics. The labelling and 

numbering list used should be distributed among 

the project group members for the purpose of 

facilitating the use of the model. 

Uma correta e lógica numeração e anotação do 

modelo permite uma base sólida e eficiente de 

comunicação entre as partes envolvidas no 

empreendimento. Para o tema das medições de 

quantidades de trabalho, a numeração e anotação 

individual de elementos prevê uma análise eficaz 

dos valores obtidos, tomando ainda uma maior 

relevância quando se verifica a necessidade de 

identificar elementos e/ou comparar 

singularidades e valores de projeto de forma o 

mais correta possível. 

 

Nas considerações gerais descritas não foram referidos os seguintes tópicos: “Tipos de Estruturas”, “Grau 

de Leitura” e “Qualidade”. Os dois primeiros estão associados a valores de boa prática e partilha de 

informação do modelo estrutural, entre áreas distintas da engenharia envolvidas no empreendimento, 

para um bom complemento do modelo estrutural a nível global. Contudo, não influenciam a construção 

do modelo, mas apenas a partilha que deste é feito. O último faz referência à utilização de cópias de 

elementos similares provenientes de outros projetos de referência, atendendo que este processo não 

deve ser realizado, devendo ser criada uma base de elementos novos, para cada projeto individual, de 

modo a assegurar os parâmetros de qualidade da empresa projetista.  

5.1.2. COBIM: 7. Quantity take-off 
Segundo o documento 7 de COBIM 2012, a utilização de modelos BIM na medição de quantidades de 

trabalho tornam o processo de extração de informação mais eficiente, pois facilita a obtenção de dados 



31 
 

em diferentes fases de desenvolvimento do projeto, apoiando uma tomada de decisão sustentada em 

quantidades e custos. O processo de extração pode ser efetuado sobre os modelos de arquitetura, de 

estruturas e de serviços, incluindo o relacionamento entre disciplinas, permitindo novas e diferentes 

perspetivas sobre o processo, para todas as entidades englobadas na construção do empreendimento 

(Figura 14).  

 

FIGURA 14 – ESQUEMA DE DISCIPLINAS PROCESSOS AFETOS À MEDIÇÃO DE TRABALHOS (RETIRADO DE COBIM 2012 – 

QUANTITY TAKE-OFF). 

Contudo, a capacidade das atuais ferramentas BIM na extração de dados apresenta ainda limitações. Nem 

todas as quantidades necessárias para uma adequada análise do projeto podem ser extraídas. A validação 

dos dados extraídos exige a experiência profissional e técnica de especialistas de orçamentação, que 

assegurem a qualidade da fonte de extração e dos dados provenientes do processo BIM. 

O documento de trabalho COBIM analisado é omisso quanto ao modo de extração de quantidades a partir 

de modelos BIM. Providencia apenas algum entendimento dos processos de extração BIM, não incluindo, 

no entanto, qualquer sugestão de como devem, posteriormente, ser utilizados os dados em ferramentas 

comerciais para a sua análise. 

Assim, no presente trabalho, apenas é explorado o subcapítulo refente aos requerimentos relacionados 

com a extração de quantidades a partir do modelo BIM. Não serão alvo de estudo os requisitos e guias 

destinados à gestão de projeto, processos de decisão e fases de modelação, entre outros disponibilizados 

para consulta no documento completo. Os requisitos referentes à extração de quantidades do modelo 

BIM abordam a consistência do modelo, os níveis de detalhe que devem ser alcançados, a adequação das 

ferramentas disponíveis e, ainda, o tipo de informação que deve ser extraída, descritos e justificados na 

tabela 2. 
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TABELA 2 - REQUISITOS COBIM 7:QUANTITY TAKE-OFF E APLICAÇÃO NO MODELO 

Requisitos/ Guias COBIM Aplicação no modelo 
Consistência de modelação 

From the perspective of quantity take-off, the most 
important attribute of a model is consistency: all 
building and building services elements are modeled 
according to BIM requirements and the modeling 
method used is documented in the BIM 
specification. 

A consistência no processo de modelação, 
segundo as regras e especificações BIM é, como 
referido no requerimento, um dos mais 
importantes atributos do modelo no processo 
de extração, revelando dificuldades quando tais 
normas não são cumpridas e a modelação é 
realizada de diferentes maneiras em partes 
distintas do projeto. Note-se que, o guia permite 
a possibilidade de modelar elementos com 
diferentes níveis de detalhe no mesmo modelo, 
desde que tal seja anotado e considerado na 
validação e análise de dados provenientes da 
extração de quantidades. No presente caso de 
estudo todos os elementos foram modelados 
com o mesmo nível de detalhe. 
 

Difficulties arise in situations where the design 
solution is not modeled according to requirements, 
and in addition, the modeling was done differently 
in different parts of the same model. However, the 
model may contain building elements that are 
modeled to a different level of detail than other 
elements of the same model, for example when a 
building element is first “experimented with” in one 
section of the building only. Another example is a 
model where only type elements are modeled to a 
detailed level, while other elements contain only the 
geometric information of the structure. The 
designer records such situations in the BIM 
specification and the quantity specialist must take 
them into consideration in quantity take-off. 

Nível de detalhe 
The level of detail (LoD) of BIM is defined when an 
order is placed for the modeling. Levels of details are 
described in the modeling requirements for different 
design disciplines. 

No caso de estudo, a modelação é de natureza 
estrutural e, como tal, apresentará apenas esse 
nível de detalhe associado ao modelo de 
estrutura. Serão considerados os elementos de 
betão armado em que o detalhe engloba a 
geometria real dos elementos estruturais em 
betão e o material intrínseco aos elementos. Se 
for necessário definir um modelo de outra 
natureza, deverá ser efetuado de acordo com o 
guia de forma atingir o nível de detalhe 
associado ao modelo estrutural 

The level of detail of the BIM determines the level of 
accuracy of the quantities taken off from it. When 
the architectural, structural and building services 
models are modeled to the same level of detail 
throughout the building, the situation is clear in 
terms of quantity measurement and the quantities 
can be assessed unequivocally relative to the 
model’s level of detail. 

A par da importância do atributo de consistência 
no modelo BIM, surgem os níveis de detalhe 
associados ao mesmo. Este guia prevê que uma 
modelação de nível de detalhe constante 
produza melhores e mais esclarecedores 
resultados de quantificação, facilitando a sua 
análise e validação. 
 

Ferramentas BIM 
In terms of quantity take-off, it is of utmost 
importance to use modeling tools that enable the 
production of the measurement information 
required for quantity take-off. This requirement is 
best met when a building element is modeled using 
the modeling tool that is intended for the element, 
for example when walls are modeled using a wall 
tool, e ainda If a tool that is incompatible with 
quantity take-off purposes was used for modeling a 

O uso de ferramentas corretas à modelação de 
elementos BIM permite uma correta extração 
de dados. Como tal, neste modelo serão 
utilizadas as ferramentas disponíveis pelo 
software Revit de modo a cumprir com o 
requisito descrito. 
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Requisitos/ Guias COBIM Aplicação no modelo 
building element, the quantities for that element 
cannot be taken off automatically 

Identificação de elementos 
From the perspective of quantity take-off, the 
spaces and building elements and building services 
parts must be identifiable individually. For example, 
the structural type of the walls or the ventilation 
duct type must be identified because total quantities 
are calculated by adding up single quantities 
[…]Structural type is the clearest identification 
information of building elements, although 
identification can also be done on the basis of any 
information pertaining to the building element, such 
as wall height. For example, wooden walls of 
different height which from the architect’s 
perspective are of the same type may from the 
perspective of construction be of a different 
structural type, in which case they are, from the 
perspective of quantity take-off, of a different type 

A identificação de elementos do modelo tem o 
propósito de distinguir e anotar elementos 
como fundações, vigas, lajes, cobertura e outras 
designações de elementos pertencentes ao 
quadro estrutural do projeto fornecido. 
 

In conventional quantity take-off, simplified 
measurements are frequently used, for example, 
using projection surface area instead of the actual 
surface area. Building elements’ quantity data can 
be derived from the model according to the 
situation that corresponds to modeling principles.  
The following measurement information is 
commonly used in quantity take-off: Number of 
pieces, Measure of length, Length, Perimeter, 
Height, Area, measure, Net surface area, Gross 
surface area, Volume measures, Net volume, Gross 
volume, Weight,  Net weight, Gross weight 

A extração de informação no modelo terá como 
base os atributos de elementos referidos no 
guia, podendo existir a adição ou a eliminação 
de atributos que se considerem relevantes e que 
contribuam para o objetivo do estudo do caso 
analisado. 
 

Ferramentas de software e de transferência de dados 
The information exchange solution used in the 
project and the software application used for 
quantity take-off, impact the quantity and 
measurement information available for use by the 
quantity surveyor. They also affect the reliability of 
the information.   In quantity take-off, the BIM can 
be used either in its native file format or in the IFC 
file format. The information content of BIM is most 
complete in the native file format of the BIM. It is 
recommended that the native model created by the 
designer is used for quantity take-off, if available.  
When an IFC-type file is used in quantity take-off, 
the quantity surveyor must ascertain which building 
elements have been exported into the IFC file from 
the native file, and how the software tool used in 
quantity take-off is capable of processing the 
building objects contained in the IFC file. The model 
must always be accompanied by a BIM specification 
entailing the fundamental coverage of the model's 
information content and the model's purpose of use 

É importante ter presente que, quando se 
obtêm quantidades de medições afetas a um 
projeto, o objetivo é utilizar os resultados 
obtidos noutras aplicações de cálculo, gestão ou 
organização, pelo que os formatos de ficheiros 
de resultados devem ser compatíveis com 
outras aplicações de uso frequente na 
metodologia tradicional. No caso de estudo os 
dados são transferidos para ficheiros Excel e 
manipulados no mesmo software para a análise 
de resultados. Deve-se, no entanto, garantir e 
verificar que na transferência não são perdidos 
quaisquer dados. 
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5.2. Requisitos iniciais da modelação 
Previamente ao processo de modelação de um novo projeto, é requerida a definição de alguns requisitos 

de base. O sistema de unidades métrico de duas casas decimais foi o adotado para a modelação, de acordo 

com a documentação do LNEC relativa à quantificação de volumes de betão e áreas de cofragem. 

Adotadas as unidades de trabalho, procede-se ao traçado da grelha de alinhamentos ou eixos que servem 

de referência à localização de elementos de projeto. No presente caso os alinhamentos foram definidos 

com base nos desenhos importados para o Revit. No entanto, os desenhos CAD apresentavam grande 

complexidade e alguma informação desnecessária para o presente trabalho pelo que se procedeu 

previamente, no sistema CAD, à eliminação ou ocultação de alguns elementos e à adaptação de alguns 

dos alinhamentos para definição de grelha mais adequada para a geração do modelo BIM. 

O traçado dos alinhamentos é efetuado sobre uma planta estrutural, por recurso à função Eixo. O 

utilizador coloca os alinhamentos com a orientação e o espaçamento pretendidos, ancorados a uma 

designação automaticamente atribuída. Esta informação pode ser ajustada ao longo do desenvolvimento 

de projeto. 

Devido à complexa grelha de alinhamentos do caso de estudo, verificou-se ser necessária, em alguns 

casos, a construção de alinhamentos múltiplos ou alinhamentos contínuos, de posição e direção variável 

ao longo do seu percurso. Por exemplo, para o traçado dos alinhamentos 1,2, e 4 identificados na figura 

15, recorreu-se à ferramenta Eixo (GR) → Multissegmentos.  

De seguida, ilustrados pela figura 16, são representados os níveis relativos a pisos ou a cotas de interesse 

no modelo de estruturas. O edifício a modelar apresenta um desenvolvimento em altura de quatro níveis, 

sendo dois elevado, um rés-do-chão e uma cave. No entanto, para efeito de modelação estrutural são 

englobados na modelação níveis que, com base na avaliação do projeto, se mostram como cotas de 

interesse acrescido, por definirem níveis do edifício ou por se mostrarem frequentes como limites ou 

referências para elementos. Assim, foram definidos oito níveis de designação e cotas distintas, em 

conformidade com a sua localização no projeto: Fundações (0.30 m), Piso -1 (0.70 m), Piso 0 (m), Piso +1 

(7.60 m), Piso +2 (10.57 m) e Cobertura (11.69 m) e, adicionalmente, Cota 0.00 (0.00m), Cota -0.60 (-

0.60m) e Piso Técnico (13.50 m). 
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FIGURA 15 – GRELHA DE ALINHAMENTOS. 

 

FIGURA 16 – NÍVEIS DE SUPORTE À MODELAÇÃO. 



36 
 

5.3. Objetos paramétricos 
Criada a base de projeto é iniciada a modelação dos elementos estruturais recorrendo à utilização de 

objetos paramétricos. Não existindo nenhum requisito que explicite uma ordem para a modelação, 

deixando ao utilizador essa decisão. na presente dissertação foi definida uma ordem de modelação por 

piso e por tipo de elementos a modelar, isto é, foram modelados os tipos de elemento afetos ao primeiro 

nível, passando de depois para o nível seguinte e assim sucessivamente.  

5.3.1. Maciços de fundação 
A criação de um elemento de maciço de fundação deve ser executada no separador Estrutura e 

selecionando a opção fundação isolada. De seguida, deve ser selecionada a família, o tipo e cotas que 

definem geometricamente o elemento a inserir no modelo. A criação de um elemento pertencente a uma 

família pode ser executada com recurso à duplicação de um tipo já existente, à sua renomeação e, à 

alteração dos parâmetros relativos a dimensões, de acordo com o projetado. Este é o procedimento 

normalmente seguido em edifício correntes, no entanto, quando o elemento requerido não se pode 

considerar regular, no âmbito da biblioteca Revit, o novo objeto pode ser definido através de Editar 

família→Tipos de familia→Novo tipo. 

A criação de uma nova família, por sua vez, envolve aceder ao separador Arquivo→Novo→Família, onde 

na nova janela poderá ser feita a edição e a criação da mesma família recorrendo às ferramentas 

disponíveis. A família criada deve ser carregada no projeto para a sua utilização futura. 

A tabela 3 apresenta os elementos de função estrutural de maciços de fundação, onde são referidos os 

diferentes tipos, quantidades, material estrutural e família de objetos paramétricos sobre as quais foram 

modelados. A designação atribuída refere-se aos distintos tipos de maciços modelados, sendo que cada 

um apresenta diferentes características geométricas. 

TABELA 3 - LISTA DE MACIÇOS DE FUNDAÇÃO MODELADOS E PROPRIEDADES GERAIS  

Tipo Contador Material estrutural Família 

M1.800.2 2 Betão C25/30 XC2 - in situ M_Sapata-Retangular 

M2.600.1 3 Betão C25/30 XC2 - in situ M_Sapata-Retangular 

M2.800 21 Betão C25/30 XC2 - in situ M_Sapata-Retangular 

M4.600.1 1 Betão C25/30 XC2 - in situ M_Sapata-Retangular 

M6.600.1 1 Betão C25/30 XC2 - in situ Fundação não regular - M6.600.2 

M6.600.2 1 Betão C25/30 XC2 - in situ Fundação não regular - M6.600.3 

M6.600.3 1 Betão C25/30 XC2 - in situ Fundação não regular - M6.600.3 
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Em relação ao maciço M6.600.1, foi exigida a criação de uma nova família de modo a poder modelar-se o 

elemento de acordo com as propriedades geométricas previstas em projeto, como se ilustra na figura 17. 

Esta prática foi aplicada também ao elemento M6.600.2. A figura 18 apresenta uma perspetiva dos 

maciços de fundação presentes no modelo, destacando como exemplo, a azul, o maciço M6.600.1 onde 

é possível verificar que este pertence à família criada como Fundação não regular – M.600.1 e outras 

propriedades que a ele se associaram. 

 

FIGURA 18 – PERSPECTIVA DE MODELAÇÃO DOS ELEMENTOS MACIÇOS DE FUNDAÇÃO. 

O elemento representativo de uma viga de fundação é criado no modelo como uma viga estrutural e, 

portanto, deve ser modelada através do separador Estrutura segundo o ícone Viga. As vigas de fundação 

foram criadas, tendo como referência de posicionamento, o nível da planta estrutural Fundações, de 

acordo com os alinhamentos estabelecidos e os elementos de fundação já modelados. Apresenta-se na 

tabela 4 os elementos modelados como vigas de fundação, os tipos, famílias e respetivas propriedades 

geométricas. Note-se que para a modelação destes elementos não foi necessária a criação de novas 

famílias. 

FIGURA 17 – PLANTA DE PROJETO E INTERFACE DE MODELAÇÃO REVIT DO MACIÇO M6.660.1. 
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TABELA 4 - LISTA DE VIGAS DE FUNDAÇÃO MODELADAS E PROPRIEDADES GERAIS. 

Tipo Contador Material estrutural Família 

VF1 (0,3 x 0,4 m) 13 Betão C25/30 XC2 - in situ M_Concreto-Viga retangular 

VF2 (0,3 x 0,7 m) 8 Betão C25/30 XC2 - in situ M_Concreto-Viga retangular 

 

Na figura 19 é ilustrado o modelo após a adição dos elementos representativos de vigas de fundação, 

destacando-se (a azul) um elemento do tipo VF1 e as suas respetivas propriedades de modelação.  

 

FIGURA 19 – PERSPECTIVA DE MODELAÇÃO DOS ELEMENTOS VIGA DE FUNDAÇÃO (DESTAQUE VIGA DE 
FUNDAÇÃO TIPO VF1) 

5.3.2. Pilares 
Os pilares afetos ao modelo são criados através do separador Estrutura seguido do ícone Coluna. De um 

modo semelhante à modelação dos restantes elementos, foram criados novos tipos para elementos 

distintos, considerando as suas características geométricas. Os elementos verticais são modelados com 

base na sua secção e pela indicação de níveis restritivos. Os pilares são dispostos segundo a respetiva 

posição em planta, considerando os níveis restritivos de base e superior. Estes elementos devem ser 

modelados por piso e/ou nível, sendo o processo repetido para os níveis seguintes após a colocação de 

todos os elementos parte no nível antecessor e nunca é dada continuidade do elemento para pisos 

superiores.  

Na tabela 5 é possível observar-se uma lista exemplificativa de tipos de elementos estruturais de função 

de pilar modelados, níveis de modelação associados, assim como as características de interesse dos 

mesmos. 

TABELA 5 - LISTA DE PILARES MODELADOS E PROPRIEDADES GERAIS 

Tipo Contador Material: Nome Família Nível Base 

PC.1 (0,2 x 0,8 m) 2 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Retangular-Coluna Fundações 

PC.2 (0,25 x 1,15 m) 7 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Retangular-Coluna Fundações 

PC.2 (0,25 x 1,00 m) 7 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Retangular-Coluna Piso 0 
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PC.3 (0,25 x 1,15 m) 2 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Retangular-Coluna Piso -1 

PC.4 (0,20 x 1,50 m) 2 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Retangular-Coluna Piso -1 

PC.5 (0,25 x 0,45 m) 1 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Retangular-Coluna Piso 0 

PC.5 (0,25 x 0,45 m) 1 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Retangular-Coluna Piso +1 

PC.6 (0,25 x 0,80 m) 8 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Retangular-Coluna Piso -1 

PC.7  (0,25 x 0,80 m) 1 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Retangular-Coluna Piso +1 

PC.8 (0,20 x 1,00 m) 2 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Retangular-Coluna Piso +2 

 

Em relação à modelação dos pilares da tabela, não foi necessária a criação de novas famílias de elementos, 

mas apenas de novos tipos dentro da sua família. A figura 20 ilustra a modelação e as propriedades de 

pilares segundo os níveis de fundação e cota 0.00 m, e a figura 21 uma perspetiva do modelo criado até 

esta fase de modelação. 

 

FIGURA 20 – PESPECTIVA E PROPRIEDADES DO PILAR PC.5 MODELADO A PARTIR DO NÍVEL FUNDAÇÃES 

 

FIGURA 21 – PERSPECTIVA DO PILAR PC.5 MODELADO A PARTIR DO NÍVEL COTA 0.00. 

 

Consideram-se singularidades de modelação de pilares, elementos que não se encontram coincidentes 

com os níveis de modelação. Para elementos que apresentem estas características a sua modelação deve 

ser processada com a associação de valores de deslocamentos relativos face aos níveis inferior e superior 

que limitam o seu ambiente de modelação, editáveis nas suas propriedades. 



40 
 

5.3.3. Paredes 
Os elementos do tipo paredes estruturais são inseridas no modelo através do separador Estrutura seguido 

do ícone Parede: estrutural. Estes elementos foram modelados consoante a sua localização e respectivas 

propriedades geométricas definidas em projecto de estruturas. O processo de modelação foi executado 

por níveis, à semelhança dos restantes elementos. A tabela 6 apresenta os elementos modelados como 

paredes, destacando as propriedades gerais respetivas de cada tipo de elemento. 

TABELA 6 - LISTA DE PAREDES MODELADAS E PROPRIEDADES GERAIS 

Tipo Contador Material: Nome Família 

N.C.C.3 9 Betão C30/37 XC1 - in situ Parede básica 

Par ESC1 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Parede básica 

Par ESC2 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Parede básica 

PAR.C.1 9 Betão C30/37 XC1 - in situ Parede básica 

PAR.C.2 8 Betão C30/37 XC1 - in situ Parede básica 

PAR.C.3 8 Betão C30/37 XC1 - in situ Parede básica 

PAR.C.4 6 Betão C30/37 XC1 - in situ Parede básica 

Paredes de Contenção EXT 6 Betão C30/37 XC1 - in situ Parede básica 

Parede Piso Técnico 0,15 m 4 Betão C30/37 XC1 - in situ Parede básica 

Saguão p/ ventilação 3 Betão C30/37 XC1 - in situ Parede básica 

Varandas 36 Betão C30/37 XC1 - in situ Parede básica 

 

Refira-se que, tal como para pilares, as paredes (parte integrante dos elementos verticais) apresenta na 

sua modelação elementos modelados com recurso a deslocamentos relativos aos níveis de restrição 

inferior e superior, caso recorrente para as Varandas.  A necessidade de recorrer a este tipo de modelação 

é justificada por o elemento não coincidir nenhum dos seus limites com os níveis definidos no modelo. Os 

elementos verticais devem ser referenciados em relação a níveis estabelecidos, mas a sua definição 

geométrica requer um posicionamento relativo mais acima ou mais abaixo em relação aos níveis de 

referência. 

Uma outra situação a analisar refere-se ao caso em que se decide não adotar uma das restrições de nível 

afetas ao elemento. O respetivo parâmetro restritivo apresenta a indicação de Não conectado. Esta 

situação é identificada em elementos como, por exemplo, do tipo Varandas. De forma a ilustrar esta 

situação admita-se o caso de um elemento de uma varanda situado entre o Piso +1 e o Piso +2. Na figura 

20 é visível o elemento no modelo 3D complementado com as respetivas propriedades, e é apresentado 

em corte. As paredes das varandas são identificáveis pela cor azul. 
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Verifica-se também, na figura 22, que este elemento apenas apresenta uma restrição inferior. Encontra-

se, assim, modelado segundo o parâmetro Altura desconectada, que consiste na altura do elemento sem 

que este esteja conectado a qualquer nível superior. A este parâmetro deu-se a altura projetada para o 

elemento considerada desde o seu nível de referência Piso +1. Procedeu-se de igual modo para todos os 

outros elementos, segundo os respetivos os níveis de referência.  

 

FIGURA 22 – DETALHE DE ELEMENTOS VARANDA EM PERSPECTIVA E EM CORTE. 

5.3.4. Vigas 
As vigas identificadas no projeto estrutural foram modeladas recorrendo ao separador Estrutura e seleção 

da família Viga. À semelhança dos casos anteriores as vigas foram modeladas por níveis e colocadas na 

sua posição correta em planta em conformidade com desenhos fornecidos. Por predefinição as vigas são 

modeladas com Justificação de topo, isto é, o elemento tem a sua face superior alinhada com os níveis 

adotados no modelo. A generalidade das vigas presentes em projeto verifica o alinhamento por face 

superior. No entanto, quando necessário, procedeu-se à alteração da justificação e/ou aplicação de 
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deslocamentos relativos aos níveis respetivos. A figura 23 exemplifica um corte onde se pode observar a 

colocação de várias vigas afetas ao modelo e a sua colocação relativa aos níveis do mesmo.  

FIGURA 23 – CORTE EXEMPLIFICATIVO DE COLOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE VIGA NO 

MODELO TRIDIMENSIONAL POR NÍVEIS DE MODELAÇÃO E PERSPTIVA TRIDIMENSIONAL. 

O conjunto exemplificativo de vigas modeladas é apresentado na tabela 7, onde é visível o material 

estrutural do qual são constituídas e as respetivas famílias adotadas. 

TABELA 7 – LISTA DE VIGAS MODELADAS E PROPRIEDADES GERAIS. 

 

Tipo Contador Material estrutural Família 

V.+3.C.I.1 (0,20 X 0,60 M) 2 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Viga retangular 

Viga de Bordadura 10 Betão C30/37 XC1 - in situ Viga de Bordadura 

V.0.C.6'.1 (0,20 x 0,80 m) 1 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Viga retangular 

V.0.C.6.1 (0,8 x 1,27 m) 4 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Viga retangular 

V.0.C.8'.1 (0,20 x 0,98 m) 1 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Viga retangular 

V.0.C.9'.1 (0,20 x 1,42 m) 1 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Viga retangular 

V.0.C.9'.1 (0,20 x 2,22 m) 1 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Viga retangular 

V.0.C.9'.2 (0,20 x 0,95 m) 1 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Viga retangular 

V.0.C.10'.1 (0,25 x 0,95 m) 1 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Viga retangular 

V.0.C.10'.1 (0,25 x 1,27 m) 1 Betão C30/37 XC1 - in situ M_Concreto-Viga retangular 
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A modelação da viga de bordadura exigiu a criação de uma nova família de vigas dado apresentar uma 

secção transversal com uma geometria específica. A nova família “Viga de Bordadura” foi criada, no 

projecto, recorrendo à ferramenta Arquivo→Novo→Família→Fundação estrutural métrica – Vigas e 

contraventamentos. Procedeu-se à definição geométrica da sua secção seguindo-se a aplicação de uma 

Extrusão de forma a obter a viga de bordadura requerida. A figura 24 ilustra a geometria da secção 

transversal e uma perspectiva da família criada e que foi utilizada no modelo. 

 

FIGURA 24 – MODELAÇÃO DO ELEMENTO VIGA DE BORDADURA EM CORTE E PERSPECTIVA.  

5.3.5. Escadas 
A modelação das escadas colocadas para o acesso entre pisos foi executada com recurso ao separador 

Arquitectura, visto não existir qualquer tipo de modelação para escadas no separador Estrutura. Seguida 

a ordem de selecção de funções Arquitectura→Escadas, recorre-se às ferramentas disponíveis em 

Componentes para a modelação dos degraus de escadas e dos patamares. O processo de modelação foi 

realizado por níveis, considerando como patamares os elementos de união entre lances de degraus e os 

patamares iniciais ou finais quando não coincidentes com os níveis do modelo. A tabela 8 apresenta os 

elementos modelados como escadas e as respectivas propriedades.  

Como ilustração do processo de modelação de escadas, é caracterizado o bloco EC1. A figura 25 inclui 

vistas em corte e em perspectiva do bloco, respectivamente, representativas de um elemento de escadas, 

a azul, pertencente ao bloco EC1, modelado de acordo com os desenhos 2D entre os níveis Piso +1  e Piso 

+2, com uma profundidade real do piso (profundidade do degrau) de 0,285 metros, 16 degraus e 3 
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patamares na sua totalidade e, uma perspectiva do conjunto de elementos que formam o bloco EC1, a 

azul claro, inserido no modelo BIM 

TABELA 8 - LISTA DE ESCADAS MODELADAS E PROPRIEDADES GERAIS. 

Tipo Contador Material: Nome Família 

EC1 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Escada moldada no local 

EC1 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Escada moldada no local 

EC1 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Escada moldada no local 

EC2 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Escada moldada no local 

EC2 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Escada moldada no local 

EC2 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Escada moldada no local 

EC3 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Escada moldada no local 

EC4 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Escada moldada no local 

 

.  

FIGURA 25 – INTERFACE DE MODELAÇÃO REVIT E PERSPECTIVAS DO ELEMENTOS  EC1 ENTRE O PISO+1 E O PISO+2 E 
GLOBAL. 

5.3.6. Lajes 
Concluídos os elementos verticais, posicionados em relação aos níveis de referência, procede-se à 

modelação de lajes. O processo é executado através da criação de novos pisos estruturais pela sequência 

Estrutura→ Piso: estrutural, procedendo-se à criação de um novo tipo de piso consoante as características 

geométricas do mesmo. Cada tipo de laje foi identificado pela sua cota superior e espessura, tal como a 

informação dada nos desenhos de projeto. A tabela 8 apresenta, os tipos de lajes modeladas, níveis de 

referência respetivos, famílias de modelação e propriedades gerais dos elementos. Como executado para 
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os elementos anteriores, e existindo a necessidade de modelar lajes não alinhadas com os níveis definidos, 

é feito recurso do deslocamento relativo aplicável às mesmas. 

TABELA 9 - LISTA EXEMPLIFICATIVA DE PISOS MODELADOS E PROPRIEDADES GERAIS.   

Tipo Contador Nível Material Estrutural Família 

Laje 3,69 m  esp 0.22 m  1 Piso 0 Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

Capitel 1,80 x 2,00 m 1 Piso 0 Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

Laje 4,47 m  esp 0.80 m 1 Piso 0 Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

Laje 3,93 m  esp 0.26 m 1 Piso 0 Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

Laje 4,25 m  esp 0.20 m 1 Piso 0 Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

Laje 3,30 m  esp 0.25 m 1 Piso 0 Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

Laje 2,50 m  esp 0.25 m 1 Piso 0 Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

Laje 7,60 m  esp 0.23 m 1 Piso +1 Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

Laje 10,57 m  esp 0.23 m 1 Piso +2 Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

Zona Técnica esp. 0,15 m 1 Zona Técnica Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

 

 Os desenhos fornecidos contemplam, nos elementos de laje segundo a sua espessura, aberturas e/ou 

vazios para efeitos de passagem de elementos de outras especialidades de projecto. As aberturas estão 

presentes nas medições de projecto e portanto devem ser consideradas no modelo. 

O Revit permite efectuar a sua inserção por recurso à ferramenta Abertura por face, sendo solicitada a 

definição do perimetro da respectiva abertura. Esta ferramenta possibilita a criação de uma abertura na 

espessura da laje selecionada. A figura 26 ilustra uma perspectiva e alçado das lajes modeladas onde é 

visível a execução de aberturas. 

É, do mesmo modo, identificável a maior complexidade associada à modelação da laje do Piso 0 devido 

aos elementos de diferentes cotas e espessuras que apresenta. A divisão da laje em distintos elementos 

permitiu e facilitou o processo de modelação, sem comprometer os requisitos requeridos. De facto, a 

divisão da laje do piso segundo os desenhos de projeto é mais adequada à extração posterior e permite 

uma análise mais correta e consistente segundo COBIM: 7. Quantity take-off. 
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FIGURA 26 – PERSPETIVA E ALÇADO DOS ELEMENTOS DE LAJES MODELADOS NA GLOBALIDADE DO 

CASO DE ESTUDO. 

5.3.7. Cobertura 
A cobertura do edifício, embora seja um elemento de betão armado, e, portanto, estrutural, foi modelada 

por acesso ao separador Arquitetura e à ferramenta Telhado. Foi indicado o perímetro pretendido e 

definido um novo tipo de telhado básico com a espessura requerida. 

Uma modelação da cobertura por perímetro permite ao utilizador a definição dos limites da cobertura e 

a imposição da inclinação projetada para as respetivas águas. Tal como efetuado para os elementos do 

tipo lajes, após a execução do elemento de cobertura, foram modeladas as aberturas a estas associadas, 

provenientes de janelas, varandas e claraboias. A análise dos desenhos do projeto permite verificar que 

os tipos de aberturas presentes no elemento são de natureza vertical, obrigando assim à execução de um 

corte vertical e não segundo a direção perpendicular à face da cobertura. Para tal efeito, recorre-se à 

ferramenta Abertura vertical no separador Arquitetura e define-se o perímetro das mesmas sobre a 

cobertura. Ambos os processos podem ser observados na figura 27, onde se apresenta um excerto da 

modelação em planta e um detalhe de corte vertical. 

Decidiu-se, para o caso de estudo, modelar a cobertura como um elemento único, pois para efeito de 

extração de quantidades, pode ser considerado um único elemento. A tabela 9 apresenta o único 

elemento de cobertura identificado por tipo, família e propriedades geométricas respetivas.  

A  figura 28 ilustra uma perspetiva do elemento na sua forma final e suas propriedades e uma perspetiva 

do modelo atualizado até à atual fase de modelação, inclusive. 
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TABELA 10 - COBERTURA MODELADA E PROPRIEDADES GERAIS 

Tipo Contador Material: Nome Família 

Cobertura esp. 0.21m 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Telhado básico 

 

FIGURA 28 – PERSPETIVA DE COBERTURA E PROPRIEDADES DO ELEMENTO (CIMA) E PERSPETIVA DO MODELO 

ATUALIZADO (BAIXO). 

FIGURA 27 – AMBIENTE DE MODELAÇÃO DA COBERTURA POR PERÍMETRO E INCLINAÇÕES DE ÁGUAS (ESQ.) E ABERTURA 
VERTICAL (A AZUL) NA FACE DO ELEMENTO DE COBERTURA (DIR.). 
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5.3.8. Poço de bombagem e reservatório 
Os conjuntos relativos ao poço de bombagem e ao reservatório foram modelados separadamente e após 

a execução da modelação dos restantes elementos do projeto. Da consulta do projeto hidráulico, que não 

fazia parte da documentação fornecida inicialmente, os elementos que constituem aqueles elementos 

estão quantificados de um modo separado do resto dos elementos do projeto. Os elementos estão 

descritos e quantificados nos separadores das respetivas montagens (reservatório e poço de bombagem) 

e não nos separadores da sua tipologia (Vigas, lajes, entre outros). Procede-se assim à modelação destas 

componentes igualmente de um modo individual de forma a poder, posteriormente, obter a quantificação 

individualizada a partir do modelo BIM, facilitando o processo de análise comparativa. 

Assim o processo de modelação destes conjuntos consiste no conceito de montagem, isto é, em agrupar 

elementos individuais do tipo paredes, lajes, vigas, aberturas, entre outros, de modo a obter uma peça 

única. Na modelação dos elementos constituintes foram criadas novas famílias e novos tipos de 

elementos. De seguida é utilizada a ferramenta Criar Montagem, selecionando os elementos a agregar.  

As características da geometria e composição do elemento Poço de Bombagem são apresentadas na 

tabela 10 e figura 29, e do elemento Reservatório, na tabela 11 e figura 30. A criação de montagens gera 

automaticamente um separador próprio para as mesmas, onde se pode consultar toda a informação 

referente à montagem e aos elementos constituintes, como por exemplo, cortes, levantamento de 

materiais e perspetivas. 

 

TABELA 11 - LISTA DE ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO DA MONTAGEM POÇO DE BOMBAGEM E PROPRIEDADES GERAIS  

 

Tipo Contador Material: Nome Família 

Cantos Sutados P.Bombagem 4 Betão C25/30 XC2 - in situ M_Concreto-Viga triangular 

Laje P.Bombagem esp. 0,20 m 3 Betão C25/30 XC2 - in situ Piso 

Parede P.Bombagem esp. 0,20 m 8 Betão C25/30 XC2 - in situ Parede básica 

FIGURA 29 – PERSPETIVA E CORTE COTADO DA MONTAGEM POÇO DE BOMBAGEM. 
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TABELA 12 - LISTA DE ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO DA MONTAGEM RESERVATÓRIO E PROPRIEDADES GERAIS 

Tipo Contador Material: Nome Família 

Cantos Sutados 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

Laje Reservatório esp. 0,20 m 1 Betão C30/37 XC1 - in situ Piso 

Parede Reservatório 0,15 m 1 Betão C25/30 XC2 - in situ Parede básica 

Parede Reservatório 0,15 m 1 Betão C25/30 XC2 - in situ Parede básica 

Parede Reservatório 0,15 m 1 Betão C25/30 XC2 - in situ Parede básica 

Parede Reservatório 0,15 m 1 Betão C25/30 XC2 - in situ Parede básica 

Parede Reservatório 0,31 m 1 Betão C25/30 XC2 - in situ Parede básica 

 

Em conclusão, refira-se que o processo de modelação é bastante complexo, extenso e exaustivo para os 

utilizadores não familiarizados com o software Revit e os conceitos BIM. A aprendizagem de uma nova 

ferramenta e a execução do próprio modelo tridimensional, pode tornar-se bastante demorada e, 

portanto, dispendiosa em tempo, para um primeiro projeto. Com uma maior prática, o tempo consumido 

deve ser gradualmente menor.  

Neste caso foi considerada uma especial atenção para a execução de uma modelação muito aproximada 

ao real caso de estudo, com elevado nível de detalhe para a obtenção de resultados com um alto grau de 

validade onde se incluem nomeadamente, os processos de criação de novas famílias e de novos tipos 

complexos de objetos paramétricos, elaboração de montagens de elementos e peças complexas e 

estabelecidos níveis de posicionamento relativo de elementos em relação a níveis de referência. 

 A figura 31 ilustra várias perspetivas realistas do modelo final obtido. 

 

 

FIGURA 30 – PERSPETIVA E PLANTA COTADA DA MONTAGEM RESERVATÓRIO. 
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FIGURA 31 – PERSPETIVAS DO MODELO ESTRUTURAL BIM FINAL. 
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6. Adaptação do modelo 3D  
Os modelos tradicionais de medição do presente caso de estudo são, como referido, apoiados segundo 

regras e critérios de medição elaborados pelo LNEC. Assim, deve proceder-se a uma adaptação do modelo, 

construído em Revit, ao conjunto de requisitos expressos no documento de forma a permitir a extração 

de dados com uma maior exatidão e no sentido de posterior análise comparativa. 

O processo de adaptação às regras e critérios do LNEC baseia-se na análise previamente executada aos 

requisitos para medição do LNEC no subcapítulo 4.2. e da exploração de hipóteses de alteração ao 

modelo, sem que este perca quaisquer dos requisitos impostos pelos guias COBIM que se tomaram como 

base de modelação do caso de estudo. 

Assim, verifica-se que quando modelamos em Revit, a modelação adota aspetos automáticos de 

sobreposição de elementos, uniões e cortes provenientes de intersecções, de forma predefinida e não 

passível de alteração no início da mesma. O processo de adaptação ao guia do LNEC pode ser efetuado 

durante o processo de modelação ou posteriormente, que é a presente situação. As alterações são 

impostas sobre o modelo por recurso ao mesmo sistema modelador. 

A análise abrange as situações relativas aos elementos de betão e cofragem, representativas de cenários 

existentes no modelo, que refletem necessidade de ajuste. É analisado o modo de modelação aplicado e 

as alternativas que podem ser consideradas no processo de modelação. São referidas algumas 

recomendações e medidas preventivas e facilitadoras que podem ser adotadas durante a modelação de 

modo a mitigar as alterações que são necessárias realizar posteriormente.  

6.1. Volume de betão 

6.1.1. Interação entre os maciços e as vigas de fundação  
A situação ilustrada na figura 32 refere-se à viga de fundação VF2 (0,3 x 0,7 m) localizada entre os 

alinhamentos 6L e 6N. O elemento foi modelado considerando os seus limites, desde o seu ponto mais à 

esquerda até ao ponto mais à direita, passando “por dentro” do maciço. Analisa-se de seguida o possível 

impacto desta forma de modelação contínua com sobreposição de elementos, através da verificação de 

volumes em casos distintos de modelação: como elemento único (figura32) e como dois elementos 

separados pelo maciço de fundação intermédio (figura 33). Os volumes totais calculados são idênticos e 

de valor 1,642m3. 
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FIGURA 32 – PLANTA E PERSPECTIVA DA INTERSEÇÃO DE UM ELEMENTO VIGA DE FUNDAÇÃO COM MACIÇO DE FUNDAÇÃO. 

 

 

FIGURA 33 – PERSPECTIVAS DOS ELEMENTOS VIGAS DE FUNDAÇÃO MODELADOS INDIVIDUALMENTE. 

As regras hierárquicas do Revit colocam o maciço de fundação como o elemento predominante na relação 

geométrica com a viga, isto é, quando se intersectam estes elementos, a viga será sempre cortada pela 

geometria do maciço de fundação e nunca o contrário (regras predefinidas pelo Revit). A diferença nos 

valores volumétricos calculados é nula, entre a modelação através de um elemento único ou da separação 

deste em vários. E, assim, assume-se a concordância geométrica com as regras de medição do CSRMC e 

destaca-se a intuição da modelação.  

No entanto, a modelação contínua não verifica a concordância com as regras de medição em tabela, pois 

apenas é contabilizado um elemento e não dois elementos. Para efeitos de comparação com uma 

medição tradicional (elemento a elemento) conclui-se que este método contínuo só pode ser comparável 

em totais de volumes. Note-se que, por exemplo, o comprimento do elemento em modelação contínua 

não é igual à soma do comprimento de ambos os elementos individuais, mas ao comprimento de 

modelação gerado inicialmente “por dentro” do maciço intermédio, não verificando as regras e critérios 

propostos. 

A adaptação às regras LNEC e a análise que se pretende efetuar, exigem a divisão do elemento nos seus 

dois comprimentos, gerando duas medições individuais distintas. Procedeu-se, assim, em concordância à 

adaptação do modelo BIM. 
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6.1.2. Interação entre viga e pilar 
Na análise da intersecção de um pilar com uma viga, verifica-se que quando a viga é modelada como um 

elemento único, a viga fica sobreposta ao pilar, e portanto, é “cortada” automaticamente pelos pilares 

quando modelada. Tal como no caso anterior, explorem-se os dois cenários de modelação contínua (figura 

34) ou separada (figura 35).  

 

 

Verifica-se que, à semelhança do caso entre maciço e viga estudado, que a modelação mantém as suas 

características volumétricas em qualquer dos cenários adotados, sendo a soma das vigas modeladas 

separadamente coincidente com a viga contínua e igual a 23,940 m3. Porém, da mesma forma que no 

caso anterior para modelação contínua, o elemento é medido de forma contínua e não conforme as 

medições apresentadas em ambiente tradicional. É necessário a adoção da modelação por elementos 

individuais. 

FIGURA 33 –  

FIGURA 34 – PERSPETIVA DE MODELAÇÃO CONTÍNUA DE VIGAS E RESPETIVAS PROPRIEDADES. 

FIGURA 35 – PERSPETIVA DE MODELAÇÃO SEPARADA DE VIGAS E RESPETIVAS 
PROPRIEDADES. 
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6.1.3. Interação de viga e pilar com a laje  
A modelação da laje pelo perímetro exterior do modelo tem como consequência o facto de que a mesma 

intersecta e se sobrepõe às vigas e aos pilares existentes. Deste modo é violada a regra de medição dos 

elementos envolvidos, que determina que a laje deve ser medida pelo interior das vigas e dos pilares que 

a delimitam e, portanto, a intersecção deve admitir prioridade de sobreposição às vigas e pilares. 

Para a resolução deste problema podem considerar-se duas opções: no processo de modelação deve 

admitir-se previamente que a ordem de sobreposição dos elementos deve ser alterada, devendo seguir a 

sequência de comandos Modificar → Unir → Alterar ordem da união; a segunda possibilidade encontra-

se no processo de modelação do perímetro da laje ou piso estrutural, devendo este ser executado pelo 

perímetro interior às vigas e aos elementos que o delimitam. 

Note-se que o segundo caso é fácil de adotar para elementos de vigas e pilares que se situem no perímetro 

exterior da laje, mas torna-se complexa quando existem vários elementos interiores, sendo muitas vezes 

necessário recorrer à primeira solução adicionalmente, sistema adotado na presente modelação. 

6.1.4. Interação entre laje e parede 
A intersecção entre os elementos laje e parede estruturais apresenta características algo distintas em 

relação às situações já analisadas. Neste caso, a intersecção aparenta não acontecer, visto nenhum dos 

elementos ficar com sobreposição ou verificar-se algum “corte” entre elementos. 

Da análise das imagens da figura 36 é percetível que a parede estrutural identificada se situa no interior 

do perímetro de modelação da laje associada ao piso +2 (a cor-de-rosa) e, como tal, se torna um caso 

exemplificativo do problema que se pretende avaliar. Verifica-se na análise, que os volumes dos 

elementos se mantêm com ou sem a presença do outro, concluindo-se, portanto, que existe uma dupla 

contagem de material e que tais elementos não efetivam a real interseção entre eles, sendo necessário 

atuar face a este problema. 

 

FIGURA 36 – PLANTA E PERSPETIVA DE LOCALIZAÇÃO DA INTERSECÇÃO LAJE E PAREDE. 
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Podem ser consideradas duas hipóteses de resolução. A primeira consiste em criar a intersecção entre os 

elementos, pois este processo não é automático, devendo recorrer-se às opções Modificar → Unir, 

seguido da seleção dos respetivos elementos. O resultado é visualizado na mesma figura, podendo 

verificar-se que a sobreposição dos elementos está correta com as regras CSRMC. Se subsistir ainda 

alguma incorreção deve proceder-se à alteração da ordem de sobreposição, recorrendo a Modificar → 

Unir → Alterar ordem da união. A segunda hipótese consiste na modelação do perímetro da laje em redor 

da parede para que nunca se intersectem e, como tal não exista uma sobre contagem, sendo que ficaria 

igualmente de acordo com as regras do CSRMC, mas é altamente dispendiosa de tempo face à anterior 

onde a laje é modelada segundo o perímetro exterior do piso e só depois ajustada em casos singulares 

como este. 

A figura 37 ilustra as propriedades finais dos elementos quando aplicadas as soluções anteriores, de 

acordo com o CSRMC, onde a parede deve sobrepor-se à laje que intersecta. Como tal, o volume da 

parede mantém-se igual a 5.966 m3, enquanto que a laje sofre uma diminuição relativa ao corte gerado 

pelo elemento parede, passando de 209.973 para 209.881 m3. 

 

 

6.2. Área de cofragem 
O processo de medição de cofragens considera tradicionalmente a medição das superfícies livres dos 

elementos à qual se destina a cofragem, e como tal, é feito analisando a globalidade dos elementos 

simultaneamente no projeto com o intuito de serem feitas medições considerando a intersecção de 

elementos. Este aspeto toma elevada importância dado que a intersecção de elementos torna 

frequentemente superfícies que seriam livres, quando analisados como elementos individuais, em 

superfícies não livres, quando interligados em desenho ou por modelação, não contribuindo para a 

medição de cofragem dos respetivos elementos. 

Segundo o LNEC e o documento do CSRMC, a medição de quantidades relativas a material de cofragem 

deve seguir as regras e as considerações descritas no subcapítulo 3.2. Processo tradicional de medição 

FIGURA 37 – PERSPETIVAS DE INTERSEÇÃO LAJE E PAREDE COM CORREÇÃO. 
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será, assim, nessa base que se procurará executar a extração de medições de trabalhos de cofragem no 

modelo BIM. 

O software Revit não proporciona a possibilidade de medição automática por predefinição e, como tal, 

procurou-se associar ao software uma extensão que possibilitasse a medição. Nesse sentido recorrer-se 

a uma extensão denominada Sofistik BIM Tools, a qual providencia várias capacidades relacionadas com 

a medição. A aplicação permite obter do modelo BIM as áreas de cofragem lateral, inferior e superior, 

sendo estes dependentes de parâmetros definidos a priori pelo utilizador e, portanto, passíveis de 

adaptação. 

Os parâmetros de medição passiveis de serem manipulados são os apresentados na figura 38: aberturas 

em paredes, lajes e vigas e o ângulo mínimo limite a partir do qual se deve considerar o uso de cofragem 

(medido em relação à horizontal). A janela de interação é visualizada quando requerida a medição de área 

de cofragem através da ferramenta Formwork Areas localizada no separador BIMTOOLS. Segundo as 

regras de medição presentes no CSRMC do LNEC, os valores dos parâmetros a considerar para trabalhos 

de cofragem são: 

 Deduções de aberturas só deverão ser incluídas na medição quando as mesmas ultrapassam os 

0,50 m2, em casos como aberturas em elementos, atravessamentos de condutas técnicas e 

intersecções de vigas e paredes, a titulo exemplificativo.  

 Deverá considerar-se cofragem das superfícies superiores quando a sua inclinação ultrapassar os 

15o face ao plano horizontal. 

 

 

FIGURA 38 – CONSIDERAÇÕES DE MEDIÇÃO DE COFRAGEM EM 
AMBIENTE BIM. 
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É necessário que o utilizador entenda o funcionamento da ferramenta a utilizar de forma a poder julgar 

quanto à validade dos resultados que extrai ou mesmo para adaptar o seu funcionamento de forma a 

verificar as regras propostas, objetivo deste documento.  

Propõe-se assim o estudo de casos exemplificativos aos que acontecem ao longo do modelo 3D criado e 

que seja complexo o suficiente para poder prever adaptações a outros casos. Considere-se assim, no 

modelo, as interseções entre os elementos pilar e laje, viga e laje e viga pilar, identificadas pelas figuras 

39, 40 e 41, respetivamente. À falta de explicitação sobre a intersecção de outros elementos além de vigas 

e paredes, estime-se as duas opções como estudo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 41 – INTERSEÇÃO ENTRE ELEMENTOS PILAR E VIGA. 

FIGURA 40 – INTERSEÇÃO ENTRE ELEMENTOS VIGA E LAJE. 

FIGURA 39 – INTERSEÇÃO ENTRE ELEMENTOS PILAR E LAJE. 
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TABELA 13 - MEDIÇÕES DE COFRAGEM: ANÁLISE DE CASOS SINGULARES DE ESTUDO  

 

Pela análise da tabela 12 verifica-se a correta consideração de abertura em lajes quando nas condições 

de interseção acima enumeradas. Note-se que a consideração de aberturas não se aplica para interseções 

entre elementos do tipo vigas e pilares segundo os ambientes tradicionais de medição, isto é, a interseção 

é sempre contabilizada. Este aspeto verifica-se correto pelos resultados apresentados nas medições 

destes elementos em ambiente BIM, onde é sempre descontada a quantidade de interseção.  

Conclui-se assim que a medição obtida através da extensão de software BIM está de acordo com os 

requisitos apresentados nas regras do LNEC para intersecção de elementos e considerações de aberturas 

em lajes e paredes e, pode produzir resultados válidos e corretos para a análise que pretende apoiar. A 

extração de medições de áreas de cofragem deve seguir o processo acima descrito para todos os 

elementos, sempre que possível.  

Ambiente de Medição: Tradicional BIM 

Tipo de 

Interseção 

Elemento Secção/ 

Área 

Comp. / 

Esp. (m) 

Intersecção ≥ 

0,50 m2 

Área de 

cofragem 

(m2) c/ 

desconto 

Área de 

cofragem 

(m2) s/ 

desconto 

Área de 

cofragem 

BIM (m2) 

Pilar e Laje 

Pilar 
0,20 x 

0,80 m 
3,13 

Não 

5,8 6,26 5,8 

Laje 
2,70 x 

3,00 m 
0,23 10,56 10,72 10.72 

Viga e Laje 

Viga 
0,20 x 

0,60 m 
3,00 

Sim 

3.06 4,44 3.06 

Laje 
2,70 x 

3,00 m 
0,23 10,03 10,63 10.03 

Viga e Pilar 

Pilar 
0,20 x 

0,80 m 
3,13 

Não 

6.02 6,26 6,02 

Viga 
0,20 x 

0,60 m 
3,00 3.32 4,44 3,32 
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7. Resultados e análise 
Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através de ambas as metodologias, tradicional e 

BIM. São comparados os valores fornecidos pelo projetista e pelo empreiteiro com os dados extraídos do 

modelo BIM. O modelo foi modelado e posteriormente adaptado em conformidade; como descrito, para 

a medição do volume betão e área de cofragem.  

A organização dos dados obtidos deve ser coerente e compatível, providenciando uma leitura e 

comparação correta e objetiva. Em BIM, os dados associados a quantidades de betão e cofragem no 

modelo podem ser extraídos e organizados de forma semelhante, podendo estes ser ainda alvo de 

tratamento a posteriori se necessário, em Excel. O processo de tratamento de dados pode ser facilitado 

com a escolha certa de características sobre as quais se pretende extrair a informação e com uma 

organização de dados em ambiente BIM relevante para a medição e a comparação.  

O processo de extração adotado em ambiente BIM com vista à elaboração de mapas de quantidades 

próximos ou equivalentes aos tradicionais é iniciado com a criação de uma tabela. Para tal, recorre-se à 

sequência de operações Vista → Tabelas → Levantamento de material, seguido da seleção da categoria 

dos elementos a quantificar. Assim, são selecionados os campos referentes à informação a extrair. Este 

processo deve ser repetido para cada categoria de elementos existente. Posteriormente, as tabelas 

podem ser exportadas para o software Excel através de Arquivo→Exportar→Relatório, onde também será 

possível manipular e organizar os dados à disposição do utilizador. 

Deste modo, a elaboração das tabelas relativas a levantamento de materiais em ambiente BIM considerou 

os seguintes aspetos: Família; Tipo; Contador; Material: comprimento/altura*; Material: largura*; 

Material: volume; Material estrutural; Nível base*; Nível superior*; SOFiSTiK_FormworkArea_Side*; 

SOFiSTiK_FormworkArea_Bottom*. O simbolo “*” refere-se a características existentes conforme o tipo 

de elemento modelado e informação pretendida. 

O utilizador deve analisar qual a relevância dos dados que está a extrair e a sua contribuição para as 

medições. Por exemplo, na medição de área de cofragem das vigas de fundação (modeladas como vigas 

normais), não se deve ser contabilizada a área inferior (SOFiSTiK_FormworkArea_Bottom). Verifica-se, na 

figura 38, que a extensão não contabiliza esta área inferior por predefinição no caso de maciços de 

fundação (revelando-se muito completa nestas considerações) mas é igualmente importante que exista 

pensamento crítico para todos os elementos, face aos métodos construtivos a utilizar: diga-se, a titulo 

exemplificativo, que uma betonagem do maciço de fundação contra o terreno eliminaria também a 

necessidade de cofragem lateral. 
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FIGURA 42 – PERSPETIVA E PROPRIEDADES  DE COFRAGEM DO ELEMENTO M4.600.1. 

7.1. Comparação de resultados 
Como referido, os resultados a comparar são provenientes das equipas de projeto e de empreitada e do 

modelo BIM. Estes cenários servem de base à análise critica, a desenvolver no item seguinte, podendo já 

nesta fase ser executada uma primeira triagem e análise sumária de erros, falhas e omissões de medição 

numa visão geral por artigo e por tipos de elementos que os constituem e segundo os quais se executam 

as medições. 

É nesta fase, considerada na análise o conceito de custo associado às medições e aos mapas de 

quantidades, projetado pela variação de quantidades, sendo que cada unidade é representada por um 

custo, o custo unitário. Assim a variação relativa de quantidades pode considerar-se equivalente à 

variação relativa de custos associados às medições efetuadas. 

A organização dos dados apresentados de forma consistente toma elevada importância para a validação 

dos mesmos, devendo ser apresentados como definidos pelas regras do CSRMC, criando artigos distintos. 

Destaque-se que, devido à má articulação apresentada nas medições de cofragem em ambiente 

tradicional, na qual não se verificou a distinção de cofragem para elementos sem e com acabamento à 

vista apenas nas medições de empreitada houve a exigência de organizar e separar dados de modo a 

encontrar os critérios pretendidos e que servissem corretamente à análise a elaborar. 

7.1.1. Betão 
Em relação ao volume de betão é efetuada inicialmente uma comparação entre os valores fornecidos pela 

equipa de projeto e pela equipa de empreitada. A tabela 14 lista os resultados da medição fornecidas 

pelas duas entidades. A lista identifica alguns erros e omissões. As medições de empreitada devem ser 

consideradas mais válidas no estudo do empreendimento pois são revisões obtidas com um maior 

detalhe, para formulação de propostas, na fase de concurso. 
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TABELA 14 - ANÁLISE COMPARATIVA DE MEDIÇÕES DE BETÃO DE PROJETO VS MEDIÇÃO DE EMPREITADA 

Medições em ambientes:  Projeto vs Empreitada 
  

 Variação 
  

Descrição de artigo  Projeto (m3) Empreitada  VAR = Emp - Proj 
 

 Volume (m3) Volume (m3) Quant. (m3) % 

Fornecimento e colocação em obra de betão 
C25/30 XC2 em: 
(Exclui Reservatório e Poço de bombagem) 

120,81 130,79 9,98 6,24% 

 Maciços de fundação 111,47 121,45 9,98 8,95% 

 Vigas de fundação 9,34 9,34 0,00 0,00% 

 Reservatório 16,45 0,00 -16,45 -100,00% 

 Poços de bombagem 22,71 0,00 -22,71 -100,00% 

Fornecimento e colocação em obra de betão 
C30/37 XC1 em: 
(Exclui Escadas) 

1192,61 1186,51 -6,10 -0,51% 

 Pilares 72,78 76,66 3,88 5,33% 

 Paredes e núcleos 70,7 70,05 -0,65 -0,92% 

 Vigas 143,36 120,08 -23,28 -16,24% 

 Lajes 717,77 739,28 21,51 3,00% 

 Escadas 14,51 0,00 -14,51 -100,00% 

 Muretes e Platibandas 10,97 10,52 -0,45 -4,11% 

 Cobertura 177,03 169,93 -7,10 -4,01% 

 

Da análise da tabela pode verificar-se que a empreitada não efetuou as medições dos elementos de 

reservatório, poços de bombagem e escadas (pois não estavam inicialmente incluídos no projeto). 

Assumida correta a medição de projeto, a omissão destes elementos representa volumes/custos não 

contabilizados sobre o valor total obtido de aproximadamente 32% (39,16 m3) para o artigo de betão 

C25/30 XC2 e 1,2% (14,51 m3), sendo que existe uma contribuição significativa para os volumes/custos 

associados ao primeiro artigo. Assim, verifica-se um excesso de quantidades de 6,24% na medição de 

empreitada relativa ao artigo de classe de betão C25/30 e um défice de 0,51% relativo ao artigo da classe 

de betão C30/37. É observável que, dos elementos medidos em ambas partes, aqueles que possuem 

diferenças com pesos consideráveis são identificados por maciços de fundação, pilares e vigas. 

Em relação à comparação entre os valores de projeto e os extraídos do modelo BIM, a tabela 14 apresenta 

os resultados de medição obtidos.  

TABELA 15 - ANÁLISE COMPARATIVA DE MEDIÇÕES DE BETÃO DE PROJETO VS MEDIÇÃO BIM 

Medições em ambientes: Projeto vs BIM   
  

Variação 

Descrição de artigo  Projeto BIM VAR = BIM - Proj 
 

 Volume (m3) Volume (m3) Quant.  (m3)  % 

Fornecimento e colocação em obra de betão 
C25/30 XC2 em: 

159,97 144,24 -15,73 -9,83% 

 Maciços de fundação 111,47 121,62 10,15 9,11% 

 Vigas de fundação 9,34 9,32 -0,02 -0,21% 
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Medições em ambientes: Projeto vs BIM   
  

Variação 

Descrição de artigo  Projeto BIM VAR = BIM - Proj 
 

 Volume (m3) Volume (m3) Quant.  (m3)  % 

 Reservatório 16,45 2,47 -13,98 -84,98% 

 Poço de bombagem 22,71 10,83 -11,88 -52,31% 

Fornecimento e colocação em obra de betão 
C30/37 XC1 em: 

1207,12 1202,87 -4,25 -0,35% 

 Pilares 72,78 80,88 8,10 11,13% 

 Paredes e núcleos 70,7 67,89 -2,81 -3,97% 

 Vigas 143,36 142,42 -0,94 -0,66% 

 Lajes 717,77 715,17 -2,60 -0,36% 

 Escadas 14,51 14,55 0,04 0,28% 

 Muretes e Platibandas 10,97 10,84 -0,13 -1,19% 

 Cobertura 177,03 171,12 -5,91 -3,34% 

 

Ao contrário da comparação anterior, a medição é efetuada sobre todos os elementos presentes em 

ambos os suportes de medição, desenhos de projeto e modelo. A tabela identifica uma diferença de 

volumes e, consequentemente de custos: há um défice de 9,83% em ambiente BIM relativa ao artigo de 

betão da classe C25/30 XC2; enquanto que no artigo da classe de betão C30/37 XC1 se verifica um maior 

equilíbrio com um défice de apenas 0,35%. Nos elementos que constituem os artigos anteriores 

identificam-se os seguintes tipos de elementos com variações consideráveis de volume e custos de 

medição: maciços de fundação (9,11%), reservatório (-84,98%), poços de bombagem (- 52,31%) e pilares 

(11,13%). 

Finalmente é efetuada a comparação entre os resultados provenientes da empreitada e do BIM. Este 

cenário toma especial importância, pois sendo a empreitada usualmente a identificadora de erros e 

omissões de um empreendimento, na sua fase de concurso, é importante que os resultados aqui expostos 

em ambiente BIM se aproximem o máximo das medições de empreitada, revistas e, portanto, deve ser 

mais correta que as apresentadas pela equipa de projeto. Na tabela 15 são apresentadas as medições de 

betão dos elementos do caso de estudo na medição tradicional de empreitada e em ambiente BIM. 

Note-se que, como referido no cenário anterior, onde a medição tradicional de empreitada se encontra 

presente, não foram efetuadas as medições referentes aos elementos do tipo reservatório, poços de 

bombagem e escadas, que estavam omissos, e como tal, não servem para a validação de dados sobre 

valores globais de artigo. 

TABELA 16 - ANÁLISE COMPARATIVA DE MEDIÇÕES DE BETÃO DE EMPREITADA VS MEDIÇÃO BIM. 

Medições em ambientes: Empreitada vs BIM  
 

Variação 
  

Descrição de artigo Empreitada  BIM VAR = BIM - Emp 
 

 Volume (m3) Volume (m3) Quant.  (m3) % 
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Medições em ambientes: Empreitada vs BIM  
 

Variação 
  

Descrição de artigo Empreitada  BIM VAR = BIM - Emp 
 

Fornecimento e colocação em obra de betão 
C25/30 XC2 em: 
(Exclui Reservatório e Poço de Bombagem) 

130,79 130,94 0,15 0,11% 

 Maciços de fundação 121,451 121,62 0,17 0,14% 

 Vigas de fundação 9,339 9,32 -0,02 -0,20% 

 Reservatório 0 2,47 2,47 100% 

 Poço de bombagem 0 10,83 10,83 100% 

Fornecimento e colocação em obra de betão 
C30/37 XC1 em: 
(Exclui Escadas) 

1186,51 1188,32 1,81 0,15% 

 Pilares 76,66 80,88 4,22 5,51% 

 Paredes e núcleos 70,05 67,89 -2,16 -3,08% 

 Vigas 120,08 142,42 22,34 18,61% 

 Lajes 739,28 715,17 -24,11 -3,26% 

 Escadas 0 14,55 14,55 100% 

 Muretes e Platibandas 10,52 10,84 0,32 3,05% 

 Cobertura 169,93 171,12 1,19 0,70% 

 

Verifica-se assim, um excesso de medição em ambiente BIM de 0,11% nos elementos compostos por 

betão da classe C25/30 XC2 e 0,15% nos elementos compostos por betão da classe C30/37 XC1. 

Identificam-se como elementos com desvios de volumes e custos consideráveis os elementos do tipo 

pilares e vigas, quando presentes medições em ambos os cenários. Para o cenário de mediação tradicional 

de empreitada refira-se que a omissão de medição associada aos elementos reservatório e poço de 

bombagem representa aproximadamente 10% (13,3 m3) do volume/custo total do artigo de betão da 

classe C25/30 XC2 não contabilizado, enquanto que a omissão de medições das escadas no artigo de betão 

da classe C30/37 XC1 representa aproximadamente 1,2% (14,55 m3) do volume/custo total não 

contabilizado. 

7.1.2. Cofragem 
O resultado da medição de áreas de cofragem é apresentado igualmente de um modo comparativo, 

segundo os três cenários considerados no item anterior. Têm como base de estudo o parâmetro de 

cofragem total e a sua variação respetiva face às diferentes medições. O valor de cofragem total é obtido 

pela soma das cofragens inferiores, laterais e superiores descriminadas nas folhas de medição em anexo. 

As medições assentam em dois artigos gerais de fornecimento, montagem e desmontagem de cofragem 

divididos para elementos com e sem acabamento à vista. Em cada um destes artigos são apresentadas 

medições individuais pelo tipo de elementos que os compõem. 

Refira-se que em ambiente BIM não foi executável a medição de cofragens em elementos de escadas e 

coberturas pois, além de referida a sua dificuldade de execução no COBIM: 7. Quantity take-off, a 
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confidencialidade do projeto do empreendimento não permitiu a partilha do modelo com os sistemas de 

apoio existentes.  

Na tabela 16 apresentam-se os resultados fornecidos pelas entidades de projeto e empreitada e a análise 

das variações existentes entre as mesmas. Note-se, de início, que não foram efetuadas ou fornecidas as 

medições de áreas de cofragem relativas aos elementos: reservatório, escadas, muretes e platibandas e 

poços de bombagem. 

TABELA 17 - ANÁLISE COMPARATIVA DE MEDIÇÕES DE COFRAGEM DE PROJETO VS EMPREITADA. 

Medições em ambientes: Projeto vs Empreitada 
  

 Variação 
  

Descrição de artigo Projeto Empreitada VAR = Emp - Proj  

  Cofr. Total 
(m2) 

Cofr. Total 
(m2) 

Quant 
(m2) 

% 

Fornecimento, montagem e desmontagem de cofragem 
corrente em madeira de pinho ou contraplacado 
marítimo, incluindo limpeza e óleo descofrante, em: 
(Exclui Reservatório, Escadas, Muretes e platibandas e 
Poço de bombagem) 

4689,99 4680,86 -9,13  -0,19% 

 Maciços de fundação 261,02 288,71 27,69  10,61% 

 Vigas de fundação 62,28  62,26  -0,02  -0,03% 

 Reservatório 89,20  0 -89,20  -100,00% 

 Pilares 554,44  605,07  50,63  9,13% 

 Paredes e núcleos 416,21  271,26  -144,95  -34,83% 

 Vigas 544,49  504,58 -39,91  -7,33% 

 Lajes 1 983,32  1 977,21  -6,11  -0,31% 

 Cobertura 868,23  971,77  103,54  11,93% 

 Escadas 114,76  0 -114,76  -100,00% 

 Muretes e Platibandas 144,34  0 -144,34  -100,00% 

 Poço de bombagem 161,20  0 -161,20  -100,00% 

Fornecimento, montagem e desmontagem de cofragem 
corrente em madeira de pinho ou contraplacado 
marítimo, incluindo limpeza e óleo descofrante, com 
acabamento de betão à vista, em: 

1 687,01  1 821,25  134,24  7,96% 

 Pilares 195,90  270,03 74,13  37,84% 

 Paredes e núcleos 370,26  341,15 -29,11  -7,86% 

 Vigas 219,13  225,80 6,67  3,05% 

 Lajes betão à vista 901,72  984,26 82,54  9,15% 

 

Verifica-se uma variação de 0.19% nas quantidades obtidas para cofragem de elementos sem face de 

acabamento de betão à vista, e de 7,96% em elementos com acabamento em betão à vista. Elementos 

com erros e omissões consideráveis, sem acabamento de betão à vista, identificam-se por: maciços de 

fundação (10,61%), pilares (9,13%), paredes e núcleos (-34,83%), vigas (-7,33%) e cobertura (11,93%). No 

mesmo pressuposto em elementos com acabamento de betão à vista identificam-se os seguintes: pilares 

(37,84%), paredes e núcleos (-7,86%) e lajes (9,15%). Observa-se, de modo equivalente para a medição 

referente a betão, um valor não contabilizado de área de cofragem/custo de aproximadamente 11% (510 
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m2) associado aos elementos reservatório, escadas, muretes e platibandas e poço de bombagem em 

medição de empreitada. 

A tabela 17 apresenta os resultados das medições área de cofragem total referente ao projeto e ao 

modelo BIM.  

TABELA 18 - ANÁLISE COMPARATIVA DE MEDIÇÕES DE COFRAGEM DE PROJETO VS MEDIÇÃO BIM. 

Medições em ambientes: Projeto vs BIM 
  

 Variação 
  

Descrição de artigo  Projeto BIM VAR = BIM - Proj  

  Cofr. Total 
(m2) 

Cofr. Total 
(m2) 

Quant. 
(m2) 

% 

Fornecimento, montagem e desmontagem de 
cofragem corrente em madeira de pinho ou 
contraplacado marítimo, incluindo limpeza e óleo 
descofrante, em: 
(Exclui Cobertura e Escadas) 

4216,50 4269,96 53,46  1,27% 

 Maciços de fundação 261,02 302,01 40,99  15,70% 

 Vigas de fundação 62,28  72,66  10,38  16,67% 

 Reservatório 89,2 24,44 -64,76  -72,60% 

 Pilares 554,44 586,66 32,22  5,81% 

 Paredes e núcleos 416,21 476,87 60,66  14,57% 
 Vigas 544,49 641,07 96,58  17,74% 

 Lajes 1983,32 1940,52 -42,80  -2,16% 

 Cobertura 868,23 0 -868,23  -100,00% 

 Escadas 114,76 0 -114,76  -100,00% 

 Muretes e Platibandas 144,34 143,78 -0,56  -0,39% 

 Poço de bombagem 161,2 81,95 -79,25  -49,16% 

Fornecimento, montagem e desmontagem de 
cofragem corrente em madeira de pinho ou 
contraplacado marítimo, incluindo limpeza e óleo 
descofrante, com acabamento de betão à vista, em: 

1 687,01  1 915,29  228,28  13,53% 

 Pilares 195,9 270,95 75,05  38,31% 

 Paredes e núcleos 370,26 297,96 -72,30  -19,53% 

 Vigas 219,13 271,26 52,13  23,79% 

 Lajes betão à vista 901,72 1075,12 173,40  19,23% 

 

Quando analisados os resultados por artigo global os desvios observados são de 1,27% para elementos 

de betão sem acabamento de face à vista e de 13,53% para elementos de betão com acabamento de face 

à vista. Os elementos omissos da medição em ambiente BIM, no presente caso, representam 

aproximadamente 23% (982,99 m2) da quantidade/custo total obtido para o artigo de cofragem para 

elementos com face sem acabamento à vista. Para o mesmo artigo, só os elementos pilares, lajes e 

muretes e platibandas apresentam resultados de medição equilibrados, com valores de 5,81%, -2,16% e 

-0,39%, respetivamente.  
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Os resultados referentes a área de medição de cofragem da medição efetuada pela empreitada e a obtida 

do modelo BIM estão apresentados na tabela 18.  

Como referido para as medições de betão, espera-se deste conjunto de resultados uma maior 

aproximação entre as medições face ao cenário anterior (Projeto vs BIM), sendo elaboradas as medições 

de empreitada como revisão das de projeto e, portanto, com maior veracidade. Verificam-se assim, 

desvios menores face ao cenário anterior quando analisadas as medições a nível de artigos globais, por 

faces com e sem acabamento à vista, nos quais se obtêm valores de 5,16% e -8,38% respetivamente. 

TABELA 19 - ANÁLISE COMPARATIVA DE MEDIÇÕES DE COFRAGEM DE EMPREITADA VS MEDIÇÃO BIM. 

Medições em ambientes: Empreitada vs BIM  Variação 
  

Descrição de artigo Empreitada BIM VAR = BIM - Emp 

  Cofr. Total 
(m2) 

Cofr. Total 
(m2) 

Quant. 
(m2) 

%  

Fornecimento, montagem e desmontagem de 
cofragem corrente em madeira de pinho ou 
contraplacado marítimo, incluindo limpeza e óleo 
descofrante, em: 
(Exclui Reservatório, Cobertura, Muretes e platibandas 
e Poço de bombagem) 

3709,09 4019,79 310,70 -8,38 

 Maciços de fundação 288,71 302,01 13,30  4,61% 

 Vigas de fundação 62,26  72,66  10,40  16,70% 

 Reservatório 0 24,44 24,44  100,00% 

 Pilares 605,07 586,66 -18,41  -3,04% 

 Paredes e núcleos 271,26 476,87 205,61  75,80% 

 Vigas 504,58 641,07 136,49  27,05% 

 Lajes 1977,21 1940,52 -36,69  -1,86% 

 Cobertura 971,77 0 -971,77  -100,00% 

 Escadas 0 0 0,00  - 

 Muretes e Platibandas 0 143,78 143,78  100,00% 

 Poço de bombagem 0 81,95 81,95  100,00% 

Fornecimento, montagem e desmontagem de 
cofragem corrente em madeira de pinho ou 
contraplacado marítimo, incluindo limpeza e óleo 
descofrante, com acabamento de betão à vista, em: 

1 821,25  1 915,29  94,04  5,16% 

 Pilares 270,03 270,95 0,92  0,34% 

 Paredes e núcleos 341,15 297,96 -43,19  -12,66% 

 Vigas 225,80 271,26  45,46  20,13% 

 Lajes betão à vista 984,26 1 075,12  90,86  9,23% 

 

Os valores/custos omissos da medição em ambiente tradicional de empreitada, representam neste caso 

cerca de 7,3% (225,5 m2) sobre o valor global apresentado e estão associados aos elementos muretes e 

platibandas e poço de bombagem, enquanto que o homólogo em ambiente BIM se apresenta como 

aproximadamente 24% (971,77 m2) sobre o valor de medição global e está associado ao elemento de 

cobertura. 
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Numa análise repartida por tipos de elementos, identificam-se como elementos com variações 

consideráveis em elementos sem acabamento à vista os seguintes: vigas de fundação, paredes e núcleos 

e vigas. Na mesma análise para elementos com faces de acabamento à vista são identificados os tipos 

paredes e núcleos, vigas e lajes. 

 

7.2. Análise crítica 
A análise critica que se pretende elaborar tem como base os resultados apresentados no item anterior, 

relativamente a erros e a omissões verificadas na execução das medições efetuadas segundo as 

metodologias tradicional e BIM, as quais se traduziram em variações de quantidades e custos observados 

nos cenários comparativos analisados. 

Os erros podem ser definidos como os trabalhos incorretamente quantificados no projeto ou no mapa de 

quantidades, indispensáveis à execução da empreitada. As omissões representam trabalhos que não 

constam no projeto ou no mapa de medições para efeitos remunerativos do empreiteiro. 

Como tal, a estrutura da análise consistirá em tipificar os erros verificados, de modo a que se possam 

analisar os casos atípicos de resultados de medição e compreender a extensão da potencialidade das 

medições efetuadas em ambiente BIM, face aos problemas e erros de medição detetados. As tipologias 

de erros associados a analisar serão as seguintes:  

 Erros: 

o Erros de geometria: incluem erros de medição de características geométricas de 

elementos individuais e entre elementos, considerando as regras e critérios de medição 

definidos;  

o Erros de elaboração de mapas de quantidades; 

 Omissões; 

 Incongruências de projeto detetadas no modelo tridimensional. 

Desta análise é possível identificar alguma crítica à medição em ambiente BIM e avaliar a potencialidade 

do BIM nesta atividade. 

7.2.1. Erros 

7.2.1.1. Erros geométricos 
Considere-se o erro deste tipo associado ao elemento de maciço de fundação M6.600.2. Verifica-se a 

existência de um erro simples de medição da espessura do elemento em medição de projeto, possível de 

observar na tabela 20, onde se apresenta a comparação de medições de volumes de betão nos três 

ambientes de medição.  
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TABELA 20 - COMPARAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA O MACIÇO M6.600.2 E ANÁLISE GLOBAL DE VOLUMES DE BETÃO DE 
MACIÇOS DE FUNDAÇÃO. 

M6.600.2 Projeto Empreitada BIM 

N    Com
prim

ento 
(m

) 

Largura (m
) 

Espessura (m
) 

Volum
e (m

3) 

Com
prim

ento 
(m

) 

Largura (m
) 

Espessura (m
) 

Volum
e (m

3) 

Área (m
2) 

Largura (m
) 

Espessura (m
) 

Volum
e (m

3) 

1,00 A 10,52    0,05 0,53  10,52   1,00 10,52 10,68 1,6
5 

1,00 10,68 

Variação relativa - 1885,91% 1915,09% 

 

Análise Global - Maciços de fundação 

Volume global 111,47 m3 121,45 m3 121,62 m3 

Variação relativa global 
 

-  9,11% 

  

TABELA 21 - MEDIÇÃO DE VOLUMES DE BETÃO DO MACIÇO M6.600.2 COM RESPETIVA CORREÇÃO E ANÁLISE DE VOLUME 
GLOBAL DE MACIÇOS DE FUNDAÇÃO.  

 

Na tabela 21, obtida após correção do erro anterior verifica-se que o volume se aproxima 

significativamente dos valores obtidos nos restantes ambientes e é praticamente mitigada a variação de 

volumes totais associados aos maciços de fundação, concluindo-se assim ter sido este erro a sua causa 

inicial. Em relação às áreas de cofragem verifica-se, segundo análise da tabela 22, que a espessura/ altura 

da fundação inserida na medição de projeto foi a correta e, portanto, pode considerar-se válida. No 

entanto é de salientar que para o maciço em questão se observa que foi considerada cofragem inferior 

nas medições em ambientes de empreitada e BIM (pouco provável face à utilização de betão de limpeza 

e dos métodos construtivos usualmente adotados), sendo discriminada na medição de empreitada e 

englobada na medição lateral em ambiente BIM. Este aspeto estende-se ao maciço M6.600.1 não 

afetando qualquer um dos restantes, podendo concluir-se que para elementos de fundação criados 

através de novas famílias de modelação (M6.600.1 e M6.600.2) a medição deve ser verificada e analisada 

com maior rigor. 

M6.600.2 Projeto Empreitada BIM 

N   Com
prim

ento (m
) 

Largura (m
) 

Espessura (m
) 

Volum
e (m

3) 

Com
prim

ento (m
) 

Largura (m
) 

Espessura (m
) 

Volum
e (m

3) 

Área (m
2) 

Largura (m
) 

Espessura (m
) 

Volum
e (m

3) 

1,00 A 10,5
2  

  1,0
0 

10,52  10,5
2 

  1,0
0 

10,52 10,6
8 

1,6
5 

1,0
0 

10,6
8 

Variação relativa - 0% 1,5% 

 

Análise Global - Maciços de fundação 

Volume global corrigido 121,99 m3 121,45 m3 121,62 m3 

Variação relativa global 
corrigida 

- - 0,44 % - 0,30 % 
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TABELA 22 - MEDIÇÕES DE ÁREAS DE COFRAGEM DE MACIÇOS DE FUNDAÇÃO. 

Descrição 
 

 Projeto Empreitada BIM 

Nº 

Com
p. (m

) 

 Larg. (m
) 

 Altura(m
) 

Parciais (m
2) 

Totais (m
2) 

Com
p. (m

) 

Larg. (m
) 

Altura (m
) 

Parciais (m
2) 

Totais(m
2) 

Cofr. Lateral (m
2) 

Cofr. Inferior (m
2) 

Totais(m
2) 

M1.800.2 
  

4  1.70    1.00 6.80  11.20  1.70    1.00  6.80  11.20  11.2 0 11.2 

4    1.10  1.00 4.40      1.10  1.00  4.40  
   

0 

M2.600.1 
  

4  2.40    1.00 9.60  13.20  2.40    1.00  14.40  19.80  19.8 0 19.8 

4    0.90  1.00 3.60      0.90  1.00  5.40  
   

0 

M2.800 
  

42  3.10    1.00 130.20  176.40  3.10    1.00  130.20  176.40  176.4 0 176.4 

42    1.10  1.00 46.20      1.10  1.00  46.20  
   

0 

M4.600.1 
  

2  2.40    1.00 4.80  9.60  2.40    1.00  4.80  9.60  9.6 0 9.6 

2    2.40  1.00 4.80      2.40  1.00  4.80  
   

0 

M6.600.1 
  

1  18.10    1.00 18.10  18.10  10.57      10.57  28.67  28.68 0 28.68 

              18.10  1.00  18.10  
   

0 

M6.600.2 
  

1  17.98    1.00 17.98  17.98  10.52      10.52  28.50  29.02 0 29.02 

              17.98  1.00  17.98  
   

0 

M6.600.3 
  

2  4.30    1.00 8.60  14.54  4.30    1.00  8.60  14.54  27.31 0 27.31 

2   2.97  1.00 5.94      2.97  1.00  5.94  
   

  

Total 261.02 m2 288.71 m2 302.01 m2 

Variação ao Projeto - 10,61% 15,70% 

 

Um outro erro de geometria verifica-se em relação à viga situadas no piso 0, V0.C.I.1. O erro na medição 

verifica –se em relação à empreitada. A tabela 23 ilustra a existência de um erro de dimensão da secção 

da viga, considerando a mesma, a metade. Este erro provoca uma variação de 50% de volume de betão 

face à medição tradicional de projeto, sendo que a medição BIM, com uma variação de 5% face à medição 

tradicional de projeto se encontra conforme. A associação de propriedades geométricas aos elementos a 

modelar inicialmente mitiga o erro de medição posterior verificado pela empreitada. 

TABELA 23 – TABELA DE MEDIÇÃO SIMPLIFICADA DO ELEMENTO V.0.C.I.1. 

V.0.C.I.1 Projeto Empreitada BIM 

N Largura 
(m) 

Altura 
(m) 

Volume 
(m3) 

Largura 
(m) 

Altura 
(m) 

Volume 
(m3) 

Largura 
(m) 

Altura 
(m) 

Volume 
(m3) 

3 0,45 0,40 2,15 0,45 0,20 1,08 0,45 0,40 2,26 

Variação ao 
Projeto 

- -50% 5% 

 

A viga V.0C.I.1 é partilhada com o edifício do corpo B do empreendimento, o que por sua vez poderia ter 

dado origem à partilha da viga na medição quando dividida por corpos diferentes. No entanto, tal aspeto 
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não se verificou quando consultada a medição desse corpo e, deste modo, conclui-se de facto a existência 

de um erro de geometria associado ao elemento em causa. 

7.2.1.2. Erros na elaboração do mapa de quantidades 
As medições foram realizadas de acordo com os requisitos e critérios do LNEC, sendo vários os erros e as 

diferenças verificadas na comparação de valores. Mesmo a comparação de valores das duas entidades, 

não BIM, apresentam alguma discrepância justificadas por erros e omissões de elementos, provocando 

incompatibilidade entre medições que dificultam os processos comparativos. Como tal, não contribuem 

para a deteção expedita de erros de medição, sendo necessário compatibilizar os dados previamente, ou 

pelo menos detetar o que provoca a discrepância inicial. Observe-se um excerto da estrutura de medição 

de ambas as entidades nas figuras 41 e 42. 

 

 

TABELA 24 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE MEDIÇÕES DE PROJETO 

TABELA 25 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE MEDIÇÕES DE EMPREITADA 
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 Numa visão global, comece-se por identificar a inexistência de medições por infraestrutura e 

superestrutura nos mapas de medições de empreitada (tabela 24), onde se considera todo o 

empreendimento como superestrutura dividida por níveis/pisos. Por outro lado, nas medições 

de projeto, segundo tipo de elemento, verifica-se a divisão entre elementos localizados abaixo e 

acima do solo, mas existem casos como os elementos do tipo pilar onde não se verificam sequer 

divisões por níveis ou pisos, exemplo ilustrado na tabela 23, onde o pilar PC1 verifica uma altura 

9,44 metros e, portanto, muito superior à diferença entre os pisos apresentados e em 

discordância com os critérios e regras propostos no CSRMC 

 Quanto à divisão por tipo de material de elemento a executar, a medição de projeto apresenta 

divisão por classes para elementos de betão, e na cofragem, a divisão das medições é efetuada 

por tipo de acabamento (à vista ou não à vista), como ilustrado na tabela 23. Contrariamente, na 

medição tradicional de empreitada (tabela 24) não se verifica qualquer das divisões referidas, 

discordando assim dos critérios e regras propostos no CSRMC.  

Reforce-se a dificuldade existente na comparação de dados e do trabalho de compatibilização quando 

ambas as entidades trabalham com pressupostos de medição diferentes. Como aspeto de superação para 

tais problemas, refira-se também que o processo de extração de quantidades e medições em ambiente 

BIM, através do software Revit, permite a seleção por filtro e a organização de dados, de acordo com a 

necessidade do utilizador e, portanto, pode ser aproximada aos critérios propostos pelo CSRMC, bastando 

o utilizador seguir essas regras quando efetua seleções específicas. Este nível de aproximação elevado 

pode ser afinado com recurso à transposição dos dados do Revit para o Excel, sendo aí possível manipular 

os dados a um nível superior que aquele que o Revit por predefinição permite, processo utilizado para o 

caso de estudo em questão. 

7.2.2. Omissões 
O pilar PC.17 representa um caso de erro de medição por omissão em ambos os cenários tradicionais de 

medição, projeto e empreitada, para elementos situados em níveis inferiores ou igual ao Piso 0. A planta 

de projeto apresenta o desenho de cinco pilares deste tipo em planta de fundações até ao piso 0 e, de 

acordo com os desenhos fornecidos, foram na sua totalidade modelados e medidos em Revit, e como tal 

possui medição em ambiente BIM. A figura 43 comprova a inexistência de medição do elemento em 

ambientes tradicionais, enquanto que na figura 44 podemos observar a sua existência em definição e 

desenhos de projeto, nas condições acima referidas. 
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A viga V.0.C.9’.2 ilustra um erro de natureza similar ao anterior, sendo que, neste caso, a medição não foi 

realizada pela empreitada. O elemento é apresentado na figura 45 na respetiva planta, o qual foi 

naturalmente modelado. Por análise das tabelas 26 e 27 é possível identificar uma variação de medições 

de volumes de betão e áreas de cofragem de projeto de 100% face às medições de empreitada, como 

esperado. Note-se que a medição automática de elementos através do software Revit em ambiente BIM 

permite a mitigação do erro de omissão de elementos no mapa de quantidades. 

FIGURA 43 – MEDIÇÃO DE PILARES EM AMBIENTES TRADICIONAIS – CASO DE OMISSÃO DO ELEMENTO PC.17 

FIGURA 44 – PILAR PC.17 EM PLANTA DE PROJETO DE FUNDAÇÕES (ESQ. CIMA ), PLANTA DO PISO 0 (ESQ. BAIXO) E 
PERSPETIVA MODELO BIM (DIR.) 
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TABELA 26 - PROPRIEDADES DE MEDIÇÃO DE VOLUMES DE BETÃO DO ELEMENTO V.0.C.9'.2 

 

 

TABELA 27 - PROPRIEDADES DE MEDIÇÃO DE ÁREAS DE COFRAGEM DO ELEMENTO V.0.C9'.2 

V.0.C.9'.2 Projeto Empreitada BIM 

N  

Com
prim

ento (m
) 

Largura (m
) 

Altura (m
) 

Área Cofragem
 (m

2) 

Área 

Com
prim

ento (m
) 

Largura (m
) 

Altura (m
) 

Área 

Com
prim

ento (m
) 

Cofr. Lateral (m
2) 

Cofr. Inferior (m
2) 

1,00  2,07  0,25    0,52           2,3 4,71 0,41 

1,00  2,07    0,75 1,55              

1,00  2,07    0,75 1,55              

Total (m2) 3,62 0 5,12 

Variação Relativa ao Projeto - 100% 41% 

 

 V.0.C.9'.2 Projeto Empreitada BIM 

N   Com
prim

ento 

(m
) 

Largura (m
) 

Altura (m
) 

Volum
e (m

3) 

Com
prim

ento 

(m
) 

Largura (m
) 

Altura (m
) 

Volum
e (m

3) 

Com
prim

ento 

(m
) 

Volum
e (m

3) 

1 ,00 2,07  0,25  0,95 0,49         0 2,3 0,43 

Variação Relativa ao Projeto - -100% -12% 

FIGURA 45 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIGA V.0.C.9´.2 NO 
PROJETO DO PISO 0 E PERSPETIVA NO MODELO BIM 
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Observe-se também que, para áreas de cofragem, apesar da medição em ambiente BIM ser mais 

simplificada e direta, produzindo apenas valores totais para áreas de cofragem lateral e inferior, as 

medições de projeto são repartidas por face de área de cofragem a aplicar, facto que pode dificultar o 

processo de comparação detalhada em casos complexos como o da viga em questão. 

7.3. Considerações sobre medição em ambiente BIM 

7.3.1. Medição de cofragem da laje do Piso +1 
O Revit não permitiu a obtenção da medição de quantidades de cofragem, em relação à laje localizada no 

piso +1, devido à complexidade do elemento modelado. No entanto, após efetuar a divisão do elemento 

em três partes (ferramenta Dividir Elemento), foram obtidas de imediato as quantidades, sem, contudo, 

comprometer os valores totais associados ao elemento. Na figura 46, é observável o elemento em causa 

bem como é possível identificar as linhas pelas quais foi dividido e as respetivas propriedades.  

FIGURA 46 – PLANTA DO ELEMENTO LAJE 7,60 M ESP. 0,23 M PERTENCENTE AO PISO +1 E 
PROPRIEDADES RESPETIVAS – PERÍMETRO DE MODELAÇÃO. 
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Importante referir que a divisão do elemento segundo a ferramenta acima descrita, não provoca a divisão 

do mesmo em 3 elementos distintos. Tal é possível observar pelo perímetro de modelação associado 

(figura 46) e pela tabela de levantamento de material (figura 47) da laje já após a sua divisão, favorecendo 

assim a extração de quantidades no sentido de as apresentar no global do elemento. No entanto, não se 

verifica assim para todos os elementos de modelação (caso pilares, paredes e outros), devendo cada caso 

ser analisado individualmente quando necessário. 

 

7.3.2. Medição de cofragem dos elementos cobertura e escadas 
O Revit, através da extensão da Sofistik, não permite a extração automática da medição de cofragem dos 

elementos de cobertura e escadas. Esta dificuldade, já prevista pelo COBIM: 7. Quantity take-off é 

justificada pela complexidade da modelação de elementos de geometria não regular. Apesar de o Revit 

permitir facilmente modelar essas formas, revela-se como um aspeto problemático face à extração de 

quantidades. A solução para este problema passa por modelar ou dividir os elementos nas suas distintas 

formas e noutros tipos, o que retira valor às oportunidades de modelação e modificação associadas a 

elementos destes tipos, tornando igualmente o processo de modelação mais prolongado e oneroso. No 

presente caso de estudo, não foi feita qualquer alteração à modelação para a obtenção destas 

quantidades, tomando-se este erro obtido como uma dificuldade por superar nos softwares de medição 

automática. 

 

FIGURA 47 – TABELA DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL DO TIPO PISO EM AMBIENTE BIM 



76 
 

7.3.3. Inconsistência dos desenhos do projeto  
A modelação do modelo tridimensional tem como base os desenhos a duas dimensões fornecidos pela 

equipa de projeto, plantas e cortes que descrevem detalhadamente formas geométricas e relações 

espaciais entre todos elementos pertencentes ao projeto. Estes desenhos são igualmente apoiados pelos 

mapas de quantidades criados a partir dos mesmos e que, como tal, devem ser à partida coerentes. No 

entanto, ao longo do processo de modelação tridimensional foram detetadas algumas incoerências entre 

estes documentos e desenhos, sendo importante a sua referência para a análise critica do processo de 

modelação em ambiente BIM face aos métodos 2D convencionais. Destaque-se a situação de 

compatibilidade entre as vigas de fundação, próximas dos maciços de fundação, e paredes de núcleos de 

escadas. O projeto define para vigas de fundação, um alinhamento superior com os maciços aos quais se 

encontram ligadas segundo a localização, orientação e propriedades geométricas definidas em projeto. 

No entanto, esta situação é apresentada no desenho de um modo dúbio pois a observação da planta de 

projeto (figura 48) sugere uma ligação dupla aos maciços de fundação (à esquerda e à direita) e, na 

ausência de um corte específico para a ligação dos elementos em causa, tomam-se possíveis dois cenários 

distintos, apresentados pela figura 49:  ligação por alinhamento superior ao maciço M6.600.2 do lado 

esquerdo ou ao maciço M2.800 do lado direito da viga VF1. 

FIGURA 48 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIGA VF1 EM PROJETO (ESQ.) E EM AMBIENTE BIM (DIR.) 

 

FIGURA 49 – CORTE DA LOCALIZAÇÃO E MODELAÇÃO EM REVIT DA VIGA VF1 (A AZUL) SEGUNDO ALINHAMENTO INFERIOR 
(ESQ.) E SUPERIOR COM O MACIÇO M2.800 (DIR.) 
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Nenhum dos cenários acima descritos revela condições de compatibilidade aceitáveis ao projecto de 

estruturas, tendo sido adoptada uma solução considerada aceitável face à falta de informação disponível. 

Observe-se na figura 50 um corte final da solução adoptada à modelação do elemento, com alinhamento 

inferior ao maciço de fundação M2.800 e ligação ao maciço M6.600.2 e ao núcleo N.C.C.2 

simultaneamente. 

 

 

7.3.4. Erros de compatibilidade BIM 
O corte angular de vigas ou pilares na modelação não foi possível ser feito com recurso ao corte por plano 

de referência. Este processo é possível em elementos estruturais de madeira ou aço, mas não de betão, 

sendo uma limitação associada ao Revit. Provocar vazios nos elementos foi a solução utilizada, e é a 

estratégia frequentemente adotada pela comunidade BIM e Revit. Optou-se então por provocar um corte 

no elemento segundo uma das suas faces de maior comprimento (arquitetura, corte por face) com um 

perímetro de corte definido superior ao da zona a cortar do próprio elemento. Como se ilustra na figura 

51 onde se representa o caso de compatibilidade entre um pilar do tipo PC1 e a cobertura. 

 

 

FIGURA 51 – AMBIENTE DE MODELAÇÃO DA LIGAÇÃO PILAR PC1 E COBERTURA 

FIGURA 50 –  CORTE DE LOCALIZAÇÃO E MODELAÇÃO EM REVIT DA VIGA VF1 (A AZUL) ADOTADO AO MODELO FINAL 
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8. Conclusões 

8.1. Principais considerações 
A realização do processo de modelação BIM demonstrou ser complexo e moroso para novos utilizadores. 

Apesar desse facto, o modo de interação com a ferramenta de base BIM utilizada é bastante intuitiva, 

principalmente para um praticante de sistemas gráficos de uso comum, o que facilita os aspetos de 

aprendizagem, permitindo uma fluidez de modelação e uma análise crítica do produto obtido. No entanto, 

considera-se que existe uma necessidade de formação para projetos mais complexos de modo a poder 

garantir-se uma validação totalmente correta. 

A adaptação do modelo BIM para a elaboração de medições, segundo as regras e critérios estabelecidos 

no CSRMC, relativamente à quantificação do volume de betão e área de cofragem, verifica-se possível e 

validada pelos casos exemplificativos demonstrados. No estudo apresentado, a obtenção de quantidades 

de betão através do software Revit, foi validada para todos os elementos presentes no projeto estrutural, 

à exceção do poço de bombagem e do reservatório. Como oportunamente se justificou, o projeto inicial 

não incluía estes elementos e não puderam ser contabilizados na medição de empreitada. A quantificação 

de áreas de cofragem através da ferramenta Sofistik BIM Tools verifica-se válida para a maioria dos 

elementos do modelo e de acordo com as regras presentes no CSRMC, quando comparadas com valores 

provenientes de medições tradicionais para o mesmo empreendimento e analisados casos 

exemplificativos de interseções singulares. As exceções revelaram-se para a medição de elementos de 

cobertura e de escadas através da ferramenta Sofistik BIM Tools, onde persistiu um erro de medição 

devido ao elevado nível de complexidade associado à modelação destes elementos.  

Como conclusão, pode referir-se que o modelo BIM criado permite a extração da informação necessária 

à obtenção das medições de volumes de betão e de áreas de cofragem. Através de processos automáticos, 

práticos e significativamente mais rápidos, proporcionados pela ferramenta BIM. Possibilita, ainda, a 

identificação de erros de medição geométricos e omissões de elementos, face aos métodos de medição 

tradicionais. Embora o processo de modelação possa estar associado a um dispêndio de tempo de 

execução superior ao traçado já treinado do desenho, pelo menos para um principiante em BIM, em 

relação à obtenção de quantidades na tarefa de medição realizada diretamente sobre o modelo criado, 

traz vantagens em tempo gasto e correção de valores e, portanto, na confiança dos resultados. Os custos 

necessários para a produção de dados úteis em fases fulcrais do ciclo de vida útil de um empreendimento 

como, por exemplo, planeamento, concursos, orçamentações e reorçamentações, controlo de custos, 

mudanças intrínsecas aos projetos, entre outros, são, em ambiente BIM, significativamente melhorados.  

 

8.2. Desenvolvimentos futuros 
Na sequência do presente trabalho, e no âmbito do tema de medições de quantidades de trabalho em 

ambiente BIM, propõem-se como estudos interessantes a explorar e a desenvolver os seguintes: 
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 Sugere-se o complemento do trabalho desenvolvido com a modelação de armaduras num 

modelo estrutural 3D BIM, validação das medições obtidas em ambiente BIM e exploração dos 

efeitos da sua modelação face à possibilidade de manter as relações geométricas e de 

compatibilidade entre elementos que sirvam às regras e critérios de medição publicadas pelo 

LNEC, analisando-se adicionalmente as diferenças de quantidades de trabalho de betão e 

cofragem obtidas pelo modelo sem modelação de armadura; 

 Na mesma perspetiva de estudo, seria igualmente interessante explorar a capacidade de 

extração de medições de trabalho em ambiente BIM para o projeto global de arquitetura, 

complementado no modelo tridimensional estrutural. Prevê-se que a complexidade da 

modelação do projeto de arquitetura na modelação tridimensional seja de interesse acrescido 

para a avaliação das quantidades extraídas. 
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