
 

Universidade de Aveiro 

2019  

Departamento de Engenharia Civil 

Nuno Miguel 
dos Santos  
Valente 
 

Gestão de Projetos vs Trabalho Colaborativo 
 

 

 

   



  

 

Universidade de Aveiro 

2019 

Departamento de Engenharia Civil 

Nuno Miguel 
dos Santos  
Valente 
 
 

Gestão de Projetos vs Trabalho Colaborativo 
 

 Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil, 
realizada sob a orientação científica do Professor António Jorge Bauleth 
Marques Ramos, Assistente Convidado do Departamento de Engenharia Civil da 
Universidade de Aveiro e coorientação científica da Professora Doutora Maria 
Fernanda da Silva Rodrigues, Professora Auxiliar do Departamento de 
Engenharia Civil da Universidade de Aveiro e do Professor Doutor Hugo Filipe 
Pinheiro Rodrigues, Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Civil do 
Instituto Politécnico de Leiria. 

 

 





 

  

 

 
 
 

 
 

o júri   
 

presidente Prof. Doutor Joaquim Miguel Gonçalves Macedo 
Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro 

  

 

 Prof. Doutora Cristina Madureira dos Reis 
Professora Auxiliar do Departamento de Engenharias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 

  

 

 Engenheiro António Jorge Bauleth Marques Ramos 
Assistente Convidado do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro 

  

 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  
 
 
 
 
 



 

  



 

  

  
 

agradecimentos 

 
Ao meu orientador, Professor Jorge Ramos, agradeço a disponibilidade e todos 
os ensinamentos que foram muito importantes ao longo da realização desta 
dissertação.  
  
À coorientadora, Professora Fernanda Rodrigues, o agradecimento pela 
disponibilidade demonstrada, pela partilha de conhecimentos e ajuda na 
resolução de problemas que foram aparecendo ao longo da dissertação. Ao 
coorientador, Professor Hugo Rodrigues, o agradecimento também pela 
disponibilidade e pela ajuda fornecida. 
 
Aos meus pais, irmã, namorada e cunhado pelo apoio e ajuda constante, que se 
revelou fulcral e que me ajudaram a atingir os objetivos pretendidos. 
 
Ao Engenheiro Ricardo Duarte, agradeço por toda a ajuda e partilha de 
conhecimentos ao longo da dissertação. 
 
Aos meus amigos Diego Mendes, Henrique Barbeta, Lucas Rodrigues, Ralph 
Junior, Ranieri Couto e Tiago Cunha que conheci ao longo da vida académica 
em Aveiro, um agradecimento pelas múltiplas experiências que vivenciámos 
juntos. 
 

  



 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

palavras-chave 

 
Building Information Modeling (BIM), Trabalho Colaborativo, Gestão de 
Projetos de Edifícios, Normalização, Padronização, BIM 360. 

resumo 
 

 

As tecnologias de informação têm vindo a evoluir significativamente ao longo 
dos anos, afetando todos os setores, inclusive o setor AECO (Arquitetura, 
Engenharia, Construção e Operação). A metodologia BIM (Building Information 
Modeling), tem-se apresentado como uma tecnologia promissora no setor da 
construção, dado as grandes potencialidades que pode oferecer aos 
utilizadores, introduzindo alterações relevantes nos processos de conceção, de 
construção e de manutenção de edifícios. Esta metodologia tem vindo a 
implementar-se de forma crescente nos últimos anos, contudo, não existem 
ainda normas de boas práticas para a sua implementação, em Portugal. Com o 
objetivo de se colmatar, pelo menos em parte, esta lacuna, nesta dissertação 
são referidas as principais fases de implementação da metodologia BIM numa 
empresa de projeto, bem como se pode efetuar a padronização dos processos 
de trabalho, incluindo-se um sistema de classificação da informação. Para se 
atingir este objetivo procedeu-se à revisão bibliográfica sobre a temática e 
apresenta-se uma metodologia de sistematização do processo BIM, aplicável a 
uma empresa de projeto, em Portugal. Desenvolveu-se ainda um caso de estudo 
em que se aplicou as recentes tecnologias BIM relativamente à gestão de 
projetos. Neste sentido, foi efetuada a deteção de conflitos e a extração 
automática de quantidades através dos software Autodesk Revit 2018 e 
Autodesk Navisworks Manage 2018. 
Por fim, faz-se referência ao BIM 360 que é uma ferramenta com capacidade 
para gerir todo o ciclo de vida do projeto e, desta maneira, melhorar os 
processos de colaboração e comunicação entre os intervenientes. 
Após a análise das funcionalidades dos software utilizados ao longo da 
dissertação e consequente caso de estudo, conclui-se que são ferramentas 
preponderantes para a gestão de projetos de edifícios e para a metodologia BIM, 
tendo um contributo fundamental para a coerência dos projetos e melhoria do 
trabalho colaborativo entre os membros do mesmo. Neste sentido, permite a 
redução da ocorrência de erros e omissões nos projetos de forma a proporcionar 
uma melhor qualidade dos projetos e edifícios. 
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abstract 

 
Information technologies have evolved significantly over the years, affecting all 
sectors, including the AECO (Architecture, Engineering, Construction and 
Operation) sector. The BIM (Building Information Modeling) methodology has 
been presented as a promising technology in the construction sector, given the 
great potential that it can offer users, introducing relevant changes in the 
conception, construction and maintenance processes of buildings. This 
methodology has been increasingly implemented in recent years, however, there 
are still no good practice standards for its implementation in Portugal. In order to 
bridge, at least in part, this gap, this dissertation refers to the main phases of the 
implementation of the BIM methodology in a project company, as well as the 
standardization of work processes, including a system of information 
classification. In order to achieve this objective, a literature review of the theme 
was carried out and a methodology for systematizing the BIM process, applicable 
to a project company in Portugal. A case study was also developed in which 
recent BIM technologies were applied in relation to project management. With 
this a conflict detection and automatic quantity extraction were performed using 
Autodesk Revit 2018 and Autodesk Navisworks Manage 2018 software. 
Finally, reference is made to BIM 360, which is a tool capable of managing the 
entire project life cycle and with this improving collaboration and communication 
processes between the involved people. 
After analyzing the functionalities of the software used throughout the 
dissertation and consequent case study, it can be concluded that they are major 
tools for building project management and BIM methodology, having a 
fundamental contribution to the coherence of projects and the improvement of 
collaborative work among project members. In this sense, it allows the reduction 
of the occurrence of errors and omissions in projects in order to provide a better 
quality projects and buildings. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

A indústria da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) depende, em 

grande parte, da comunicação de informação entre os diversos intervenientes através de 

diversos documentos impressos ou digitais, transmitidos de forma sequenciada, com baixo 

nível de interoperabilidade, originando assim, erros e omissões de projeto. Esta troca de 

informação entre os vários intervenientes do projeto pode atingir um nível de complexidade 

elevada que acaba por não ser gerida eficazmente (Sá, 2014). Esta deficiente partilha de 

informação e as falhas de comunicação entre os vários intervenientes envolvidos nas 

diferentes fases dos projetos de AECO levam a que este setor apresente níveis significativos 

de ineficácia e desperdício (Martins, 2009). 

Para se aumentar os níveis de produtividade e eficácia do setor é fundamental recorrer às 

tecnologias de comunicação e informação (TIC), de maneira a torná-lo mais competitivo e 

interoperável. Para além das TIC, também a gestão de projetos se configura como um 

instrumento eficiente para assegurar o sucesso de todo o Projeto, incluindo as adaptações a 

novas necessidades, que decorrem da crescente complexidade e diversidade dos projetos, de 

modo a que as entidades coordenadoras sejam capazes de controlar todos os processos 

inerentes ao Projeto, de maneira a certificar a respetiva qualidade de execução (Munns et al., 

1996). 

A crescente complexidade dos trabalhos dá origem ao aparecimento de novos software e 

novos sistemas com um pensamento mais focado nas relações entre os diversos 

intervenientes tornando mais eficiente e economicamente viável o processo onde se aplicam 

(Jiang, 2011). Entre os sistemas criados destaca-se o Building Information Modeling (BIM), 

assumindo-se como a melhor abordagem para dimensionamento, planeamento, construção e 

manutenção das edificações (Porwal et al., 2013). 

O objetivo da metodologia BIM é tornar o projeto como uma entidade comum a todas as 

especialidades, extinguindo o conceito de diversos projetos separados, ou seja, promove o 

trabalho colaborativo. Esta metodologia assenta na criação dum modelo virtual que permite 

a partilha de informação entre todos os intervenientes e fases do Projeto (Barbosa, 2014). 
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1.2. Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivos:  

• Aplicar a metodologia BIM à gestão de projetos de edifícios, através de um caso 

de estudo modelado anteriormente.  

• Verificar o que poderia ser melhorado no modelo já executado.  

• Desenvolver uma metodologia para melhorar e facilitar a implementação da 

metodologia BIM numa empresa de projeto. 

• Extrair automaticamente quantidades através do Autosdesk Revit. 

• Executar o “Clash Detection” através do Autodesk Naviswork e, consequente 

correção. 

• Verificar as funcionalidades da aplicação BIM 360. 

• Demonstrar que a metodologia BIM na gestão de projetos de edifícios permite 

uma melhoria substancial a nível da rentabilidade, interoperabilidade e, 

consequentemente, contribui para a redução de erros e omissões. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

A presente Dissertação foca a gestão de projetos e a metodologia BIM (trabalho 

colaborativo) e a interligação entre os mesmos. Está desenvolvido em oito capítulos. 

No presente capítulo efetua-se uma introdução ao tema em estudo, apresentam-se os 

objetivos a atingir e a estrutura deste documento. 

No segundo capítulo é descrita a metodologia BIM. Apresenta- se o conceito da 

metodologia, os seus variados domínios, a sua capacidade de interoperabilidade, níveis de 

desenvolvimento, bem como software utilizados. 

O terceiro capítulo incide sobre a gestão de projetos e como se aplica a metodologia BIM 

a essa gestão, analisando as vantagens que advêm da conexão entre ambos. 

No quarto capítulo é abordada uma metodologia para facilitar a implementação da 

metodologia BIM numa empresa de projeto, nomeadamente, a normalização BIM, sistemas 

de classificação da informação, nomenclaturas utilizadas, bem como alguns aspetos a ter em 

conta relativamente à padronização.  

O quinto capítulo incide sobre a colaboração BIM e quais os principais tópicos a ter em 

conta, nomeadamente: regras para viabilizar o trabalho colaborativo, diretrizes de 

modelação, codificação e padronização, interoperabilidade, Templates e por fim software 

BIM. 
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No sexto capítulo apresenta-se o caso de estudo desenvolvido, nomeadamente a descrição 

do modelo estrutural definido, os software utilizados para a modelação e para a deteção de 

incompatibilidades, bem como para a extração de quantidades e a metodologia utilizada. 

No sétimo capítulo descreve-se a ferramenta BIM 360 da Autodesk e as suas 

funcionalidades, de modo a saber a aplicabilidade das mesmas. 

No oitavo e último capítulo apresentam-se as conclusões relativamente ao caso de estudo, 

bem como os possíveis desenvolvimentos futuros a realizar, de modo a dar continuidade ao 

trabalho efetuado nesta dissertação. 
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2. Building Information Modeling 

2.1. Conceito 

O conceito BIM é considerado frequentemente, de forma errada, como um simples 

software de modelação, dado que se trata de um conjunto de processos sistematizados a 

partir de uma base de informações, que utiliza software específicos (Martins, 2009). BIM 

pode ser referido como Building Information Modeling ou Building Information Model. O 

primeiro refere-se ao desenvolvimento e uso da aplicação informática de modelação para 

simular a construção e operação de uma infraestrutura. O segundo engloba, além do 

resultado do primeiro, o produto ou representação digital de um conjunto de dados 

estruturados que constituem uma infraestrutura, onde vistas e dados podem ser extraídos 

consoante as necessidades e expectativas dos utilizadores e de todas as partes interessadas 

(AGCA, 2006). Consiste fundamentalmente na reformulação da maneira como o 

empreendimento é projetado e concebido (Chelson, 2010). 

O BIM utiliza uma única base de dados através de um sistema de modelos computacionais 

tridimensionais e paramétricos, compartilhados por toda a equipa, substituindo os desenhos 

independentes bidimensionais desenvolvidos através do CAD tradicional (Papadopoulos, 

2014). Permite acompanhar permanentemente as previsões de custos, bem como simular 

toda a evolução do processo de construção. Neste sentido, é possível estruturar todo o 

encadeamento construtivo, tal como planear e controlar o respetivo progresso. Na fase de 

utilização da edificação, pode também ser aplicado à gestão e manutenção (Azhar et al., 

2007). 

O facto de todos os profissionais envolvidos no projeto partilharem um único modelo 

permite reduzir as perdas de informação e os conflitos entre projetos. Deste modo, garante-

se também que qualquer profissional trabalhe sempre com a informação mais atual. Esta 

informação vai sendo progressivamente adicionada ao modelo pelas várias especialidades 

(arquitetura, engenharia estrutural, engenharia mecânica, entre outras), facilitando a 

cooperação entre elas. O objetivo desta metodologia passa não apenas pela adição de 

informação, mas também por uma permanente troca de informação entre todos os 

intervenientes (Bylund and Magnusson, 2011). 

A Figura 1 ilustra o processo integrado BIM, onde os intervenientes exploram um modelo 

conceptual antes da fase de construção. A partilha de informação é utilizada em todo o 

processo de conceção do projeto, o que possibilita uma melhor perceção de aspetos 
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relevantes tais como custos, planeamento e construção, operação e manutenção, fabricação 

e demolição (Papadopoulos, 2014). 

 

 

Figura 1 - Aplicação da metodologia BIM ao ciclo de vida da construção (Monteiro e Martins, 2011) 

 

A utilização desta metodologia melhora a segurança nas tomadas de decisões, reduzindo 

a ocorrência de erros e incompatibilidades entre as várias especialidades dos projetos (Chen 

et al., 2014). 

  

2.2. Domínios do BIM 

A metodologia BIM apresenta diversas potencialidades e funcionalidades, que se tornam 

relevantes para os projetos. As funcionalidades do modelo moldam-se às diferentes fases de 

um projeto, em que se distinguem diferentes níveis de informação nos modelos BIM, à 

medida que este ganha complexidade e informação (Pereira, 2016). 

Com a implementação e desenvolvimento da metodologia BIM surgiram as várias 

dimensões BIM, designadas por domínios (nD). Estes domínios definem e descrevem todos 

os momentos do ciclo de vida de uma construção (Antunes, 2016). A metodologia BIM 

inicia-se com a elaboração dos projetos em 3D, que permite combater os erros de perceção 

geral do projeto, facilitando a deteção de erros ou falhas no projeto (CIC, 2010). 

A quarta dimensão (4D) representa o planeamento e a gestão do projeto, permitindo a 

interface das atividades de construção ao longo do tempo, possibilitando assim planear o 

fluxo de trabalho, desde a gestão de equipas até à gestão de materiais e equipamentos. A 

quinta dimensão (5D), com recurso ao planeamento, permite a associação dos custos às 
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atividades do projeto. Neste sentido, possibilita a elaboração do orçamento. Também permite 

que qualquer alteração ao projeto atualize imediatamente a extração de quantidades e 

consequentemente a respetiva orçamentação (Eastman et al., 2011). A sexta dimensão (6D) 

prende-se com a manutenção e gestão de redes e instalações, assegurando assim a existência 

de informação necessária para a elaboração de uma base de dados para a gestão de ativos. A 

última dimensão (7D) refere-se à sustentabilidade do edificado, possibilitando aos projetistas 

a definição de elementos e materiais de acordo com os objetivos desejados, nomeadamente 

os consumos energéticos (Eastman et al., 2011). 

 

 

Figura 2 - Domínios do BIM (Almeida, 2015) 
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2.3. Interoperabilidade 

O modelo BIM é uma ferramenta que tem impulsionado o setor da construção no que toca 

à integração, interoperabilidade e colaboração (Vanlande, Nicolle e Cruz, 2008). 

A interoperabilidade é definida como a capacidade que os sistemas possuem de 

comunicar entre eles de forma transparente e eficaz. Como o BIM é utilizado por diversos 

agentes de várias especialidades, esta metodologia torna-se fundamental no sentido de 

agregar todas as capacidades inerentes à realização de um dado projeto (Bruce, 2009). 

Segundo o ponto de vista da tecnologia informática, interoperabilidade é a capacidade de 

dois sistemas computacionais heterogéneos trabalharem em conjunto e acederem 

mutuamente às suas valências de uma forma recíproca. No contexto das empresas que 

funcionam em rede, refere-se à capacidade de troca de informações e de serviços entre os 

sistemas empresariais. Neste sentido, a interoperabilidade é considerada significativa se as 

interações poderem ocorrer, com uma semântica definida num dado contexto empresarial, 

em pelo menos três níveis diferentes: dados, serviços e processos (Chen, Doumeingts e 

Vernadat, 2008). 

Para se atingir a interoperabilidade, o American Institute of Architects (AIA) definiu que as 

entidades responsáveis pelo desenvolvimento de software devem partir de formatos abertos 

e universais de forma a existir permuta de informações entre os intervenientes e eliminar 

perdas no processo (Rodas, 2015). A organização International Alliance for Interoperability 

(IAI), cuja designação atual é buildingSMART, em 2008, desenvolveu o padrão Industry 

Foundation Classes (IFC) com o objetivo de compartilhar e trocar dados BIM entre os 

diversos software (AIA, 2017). A buildingSMART não criou apenas o padrão IFC, também 

criou outros padrões, referidos na Tabela 1, com a indicação da respetiva função e norma. 

 

Tabela 1 - Padrões da buildingSMART (buildingSMART, 2017) 

 

 

 

 

Nome Função Norma 

BFC Coordenação de atualizações buildingSMART BFC 

IDM Normalizar e especificar processos ISO 29481-1:2010 e ISO 29481-2:2012 

IFC Partilha de informação e dados ISO 16739:2013 

IFD Biblioteca de dados aberta ISO 12006-3:2007 

MVD 
Traduzir os processos para os requisitos 

técnicos 

 

buildingSMART MVD 
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2.4. Níveis de desenvolvimento 

Reconhecidos internacionalmente por Level of Development (LoD), os níveis de 

desenvolvimento fornecem uma estrutura conceptual para orientar o processo de 

desenvolvimento do projeto e a sua evolução relativa ao detalhe de informações. Cada etapa 

do projeto é definida sucintamente, permitindo que diferentes membros da equipa de 

trabalho entendam o nível de desenvolvimento que necessitam introduzir no modelo BIM e 

a hierarquia das decisões (Manzione, 2013). 

De acordo com o referido pelo AIA, o nível de desenvolvimento identifica os requisitos 

mínimos ao nível dimensional, espacial, entre outros, que o elemento modelado deve incluir 

para que sejam autorizados os usos relativos a esse mesmo nível. Por vezes o Level of 

Development é confundido com Level of Detail, no entanto, estes conceitos apresentam 

diferenças significativas. O Nível de Detalhe prende-se com a precisão associada ao 

elemento modelado, centrando-se apenas em questões geométricas, enquanto que o Nível de 

Desenvolvimento representa a quantificação do grau de confiança associado, não só às 

características geométricas do elemento, como também à informação a este associada 

(BIMForum, 2015). 

O AIA propôs, através do documento AIA Document E202, um protocolo para os níveis 

de desenvolvimento que se pretendem, bem como a permissão de utilização em cada um dos 

níveis de desenvolvimento num modelo BIM (Silva, 2013). 

Existem cinco níveis de desenvolvimento, nos quais quanto maior o valor numérico 

associado à designação, maior será o seu nível de exigência. Na Tabela 2, estão identificados 

os níveis (LoD) e a correspondente definição. 
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Tabela 2 - Definição dos Níveis de Desenvolvimento (AIA, 2013) 

 

 

2.5. Software utilizados  

São vários os software utilizados na implmentação da metodologia BIM, uma vez que 

existe uma grande diversidade de agentes envolvidos nos variados projetos. Deste modo, na 

Tabela 3 são apresentados alguns exemplos de software, consoante a respetiva especialidade. 

  

Nível Definição 

LOD100 

É representado graficamente no Modelo através de um símbolo ou outra 

representação genérica, mas não satisfaz os requisitos que o tornam num 

LOD200. 

LOD200 

É representado graficamente no Modelo como um sistema, objeto ou a junção 

genérica com quantidades, dimensão, forma, localização e orientação 

aproximadas. 

LOD300 
É representado graficamente no Modelo como um sistema, objeto ou junção 

específica em termos de quantidade, dimensão, forma, localização e orientação. 

LOD400 

É representado graficamente no Modelo como um sistema, objeto ou junção 

específica em termos de quantidade, dimensão, forma, localização, e orientação 

com informação sobre pormenorização, fabricação, montagem e instalação. 

LOD500 
É uma representação verificada no terreno em termos de dimensão, forma, 

localização, quantidade e orientação. 
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Tabela 3 - Software BIM (Simões, 2013) 

 

Especialidade Software 

Arquitetura 

• Graphisoft Archi CAD; 

• Autodesk Revit Architecture; 

• Bentley Architecture. 

Construção 

• Tekla BIMsight; 

• Bentley ConstrucSim; 

• Solibri Model Checker; 

• Autodesk Navisworks. 

Estruturas 

• Tekla Structures; 

• Bentley Structural Modeler; 

• Autodesk Revit Structure; 

• CypeCAD. 

Gestão 

• Bentley Facilities; 

• VIntocon ArchiFM; 

• Onuma System; 

• EcoDomus. 

MEP 

• Autodesk Revit MEP; 

• Bentley Hevacomp Mechanical Designer; 

• CADMEP (CADduct and CADmech). 
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3. Gestão de Projetos 

3.1. Contextualização 

A gestão de Projetos prende-se com a aplicação de conhecimentos, capacidades, 

ferramentas e técnicas nas atividades que compõem o Projeto de forma a atingir o objetivo 

pré-definido. Neste sentido, é necessário atingir o equilíbrio entre as partes envolvidas. Para 

a melhor compreensão da atividade de gestão de Projetos, definiram-se nove áreas de 

conhecimento, em que cada uma delas descreve as práticas de gestão relativas aos processos 

que as constituem, conforme se representa na Figura 3 (Project Management Institute Inc, 

2000). 

 

 

Figura 3 - Áreas de conhecimento e processos da Gestão de Projetos (Project Management Institute Inc, 

2000) 

 

O Project Management Institute Inc (2000) define a implementação da gestão de projetos 

através de processos, nomeadamente, iniciação, planeamento, execução, controlo e 

execução: 

• O processo de iniciação tem como objetivo reconhecer que um projeto deve 

começar e estabelecer a sua execução. 



Gestão de Projetos vs Trabalho Colaborativo 
 

 
12 

 

• A fase de planeamento prende-se com planear e definir um programa de trabalho 

viável para atingir os objetivos propostos. 

• Na fase de execução, o objetivo é coordenar os recursos existentes para realizar o 

projeto. 

• O processo de controlo tem como objetivo assegurar que os objetivos são 

cumpridos. 

• A fase de formalização tem como objetivo formalizar e aceitar o projeto, de modo 

a encerrar o mesmo de forma organizada. 

O sucesso da gestão de um Projeto não depende apenas do resultado final do Projeto, é 

preciso ter em conta outros fatores, nomeadamente o controlo do tempo de execução, os 

custos associados e o respetivo progresso. Neste sentido, o objetivo da gestão de Projetos é 

alcançar metas propostas em curtos prazos, comparativamente com as finalidades mais 

amplas no Projeto (Munns et al., 1996). 

 

3.2. Gestão de projetos de edificações 

A gestão de projetos de edificações faz a ligação entre a liderança e gestão de recursos 

humanos com a gestão de recursos, dentro das restrições previamente estabelecidas de forma 

eficiente, com o objetivo de obter o resultado final pretendido. As restrições prendem-se com 

os custos, tempo, qualidade e segurança, necessárias para alcançar o produto final (Ganah et 

al., 2017). 

Existem vários sistemas informáticos que permitem a gestão de projetos de edifícios, 

desde sistemas CAD até sistemas para dimensionamento, preparação de obra ou 

acompanhamento temporal e financeiro do projeto. Desses software destacam-se o 

Microsoft Project, o CCS/BuildSmart e o Primavera. (Pereira, 2015). 

 

3.3. BIM na gestão de projetos 

A elaboração de projetos segundo a metodologia BIM, desenvolve-se de forma integrada 

entre os intervenientes do projeto, que inserem numa única base de dados as informações 

das diferentes especialidades. O BIM promove o desenvolvimento de aplicações para a 

gestão de projetos, através do controlo de todas as fases de projeto, de execução e 

distribuição das tomadas de decisão. Os setores adjacentes também são abrangidos pelas 

vantagens da metodologia BIM, devido à maior eficácia e eficiência que se obtém a partir 



Gestão de Projetos vs Trabalho Colaborativo 
 

 
13 

 

dos objetivos traçados, tanto para o dono de obras como para todas as equipas intervenientes 

(Marciso et al., 2017). 

O trabalho colaborativo entre os vários agentes do Projeto permite a organização do 

respetivo processo de projeto, construção e manutenção, padronizando assim a troca de 

informação de maneira a minimizar perdas de informação entre as especialidades. Esta 

padronização permite definir diretivas a ter em conta na elaboração do Projeto, 

nomeadamente os modelos a produzir, o coordenador do processo, os responsáveis por 

especialidade, a representação das diferentes necessidades e quais as informações mais 

pertinentes de cada fase do ciclo de vida do empreendimento (Checcucci et al., 2011). 

A metodologia BIM também apresenta múltiplas vantagens ao nível da gestão de 

instalações, nomeadamente, a existência de documentação sobre as instalações e património 

existente, informação sobre a manutenção de ativos, bem como sobre a avaliação e 

monitorização ou gestão de energia (Volk et al., 2014).  

Para uma correta aplicação do BIM na gestão de Projetos, é fulcral a colaboração entre 

todos os agentes envolvidos, sendo um elemento central em todo o ciclo de vida dos projetos 

de construção (Van Gassel et al., 2014). De maneira a aperfeiçoar a colaboração entre 

Projetos de construção e a metodologia BIM, surgiu o BIM-based Construction Networks 

(BbCNs), como centro de colaboração entre os agentes das várias especialidades do Projeto 

com o intuito de obter o objetivo final pretendido (Oraee et al., 2017). O BbCNs estrutura a 

colaboração em 5 antecedentes, conhecidos por “Pentágono de Colaboração”, definidos da 

seguinte forma (Oraee et al., 2017): 

• Tarefa – Caracteriza os trabalhos de cada atividade BIM a executar;  

• Processo – Através da tecnologia, converter recursos em produtos e serviços;  

• Equipa – Aborda o sistema relacional comum do BbCNs;  

• Ator – Desempenho dos agentes envolvidos na interação e nas atividades 

sociais;  

• Contexto – Representa o ambiente no qual todos os antecedentes 

identificados se desenvolvem. 
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4. Metodologia BIM numa empresa de projeto de Engenharia 

Civil 

4.1. Normalização 

Para que o BIM possa ser implementado numa empresa de Projeto de Engenharia Civil é 

necessário que haja mudanças nas tecnologias e metodologias de trabalho usadas e aplicadas. 

Neste sentido, alguns países criaram guias, orientações ou normas para a implementação do 

BIM. Na Tabela 4 são apresentados os principais documentos utilizados em diferentes países 

(Lordsleem, Melhado e Wanderley, 2017). 

 

Tabela 4 - Guias relacionados com a metodologia BIM (Lordsleem, Melhado e Wanderley, 2017) 

País Organização Documento 
Conteúdo de 

implantação 
Ano Número 

Austrália 
National Building Specification 

(NATSPEC) 

Getting Started with BIM 
✓ 2014 I 

EUA 

US Army Corp of Engineering (USACE) 

and Engineer Research and Development 

Center (ERDC) 

BuildingInformation Modeling 

(BIM) Roadmap ✓ 2006 II 

EUA 

US Army Corp of Engineering (USACE) 

and Engineer Research and Development 

Center (ERDC) 

BuildingInformation Modeling 

(BIM) Roadmap - Supplement ✓ 2011 III 

EUA 
The Construction Users Roundtable 

(CURT) 

BIM Implementation: An Owner’s 

Guide to Getting Started 
✓ 2010 IV 

EUA National Institute of Building Sciences 
National Building Information 

Modeling Standard 
 - - 

EUA General Services Administration (GSA) 
GSA Building Information 

Modeling Guide 01 - 08 
 - - 

EUA 
Computer Integrated Construction 

Research Program (CICRP) 

Building Information Modeling 

Execution Planning Guide 2.0 
✓ 2010 V 

EUA U.S. Department of Veterans Affairs The VA BIM Guide  - - 

Alemanha 
Federal Office for Building and Regional 

Planning 

BIM Guide for Germany 
 - - 

Hong Kong Hong Kong Housing Authority 
BIM Standards, user guides, and 

library components for contractors 
 - - 

Japão 
Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism 

2013 Guidelines for architecture 

BIM Models 
 - - 

Malásia Public Works Department BIM Guideline Standard (2016)  - - 

Nova Zelândia 
Ministry of Business, Innovation and 

Employment 

New Zealand BIM Handbook 

(2014) 
 - - 

Noruega Statsbygg 
Statsbygg Building Information 

Modeling Manual Version 1.2.1 
 - - 

Dinamarca Agency for Enterprise and Construction 3D Working Method  - - 

Singapura Building and Construction Authority 

 

Singapore BIM Guide version 2  - - 

UK AEC UK CAD & BIM Standards 
AEC UK BIM Technology 

Protocol 
✓ 2015 VI 
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País Organização Documento 
Conteúdo de 

implantação 
Ano Número 

Brasil 
Associação Brasileira dos Escritórios de 

Arquitetura 

Guia AsBEA: Boas práticas em 

BIM (Fascículo I e II) 
✓ 2013 VII 

Brasil 
Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção 

Coletânea implantação BIM em 

construtoras e incorporadoras 
✓ 2016 VIII 

 

Através da análise dos guias indicados na Tabela 5, referenciados com a numeração I, II, 

III IV, V, VI, VII e VIII, sintetizaram-se as etapas que se repetem com maior frequência, 

conforme apresentado na Tabela 6, para a implementação da metodologia BIM numa emprea 

de projeto (Lordsleem, Melhado e Wanderley, 2017). 

 

Tabela 5 - Etapas para a implantação BIM (Lordsleem, Melhado e Wanderley, 2017) 

Etapas 
Guias Total de 

documentos I II III IV V VI VII VIII 

Definir métricas ✓  ✓  ✓ ✓ ✓  5 

Definir metas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 7 

Plano de implementação ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

Definir usos do BIM ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 6 

Definir as equipas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 

Reestruturação de recursos de 

informática 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

Formação dos elementos das equipas ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  6 

Definir suporte ✓  ✓  ✓  ✓  4 

Definir fluxo de trabalho  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 5 

Definir padrões/normalização  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 6 

Iniciar projeto piloto ✓  ✓ ✓    ✓ 4 

Rever o plano de implementação ✓ ✓   ✓ ✓  ✓ 5 

  

A normalização prende-se com a criação de disposições para a utilização coletiva e 

partilhada na resolução de problemas existentes ou futuros, com o objetivo de otimizar o 

grau de implementação (Venceslau, 2015). Na metodologia BIM, a normalização uniformiza 

os processos operativos, possibilitando a partilha rápida, completa e inequivoca das 

informações dos projetos, bem como a incorporação das mesmas nos respetivos cadernos de 

encargos (Oliveira, 2016).  

Vários países europeus já definiriam como obrigatória a utilização da metodologia BIM 

na conceção de projetos de obras públicas, nomeadamente o Reino Unido, a Dinamarca, a 

Finlândia, a Holanda e a Noruega. A nível mundial também existem medidas 

governamentais que obrigam à aplicação do BIM, nomeadamente na: China, Singapura, 

Austrália e Estados Unidos da América (Victor, 2018). Em Portugal, ainda não existe 

normalização para a implementação da metodologia BIM. No entanto, o Instituto Português 
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da Qualidade criou a Comissão Técnica 197 (CT 197), coordenada pelo Organismo de 

Normalização Setorial do Instituto Superior Técnico, com o objetivo de desenvolver a 

normalização para os sistemas de classificação, e colaborar com a Comissão Técnica 

Europeia de Normalização BIM, a CEN/TC 442 (CT197, 2016). A CT 197 criou quatro 

subcomissões de trabalho para a produção de sistemas de apoio ao BIM, especificações 

técnicas e normas. Na Tabela 6 descrevem-se os os objetivos dessas subcomissões (CT197, 

2016). 

 

Tabela 6 - Objetivos das subcomissões da CT 197 (CT197, 2016) 

 

 

Subcomissão Objetivos 

Maturidade de 

Plano de Ação 

Desenvolver um plano de maturidade no qual se enquadram as necessidades 

da implementação do BIM na indústria AECO. 

Trocas e 

Requisitos de 

Informação 

Estruturar os sistemas de classificação de informação para a construção, 

maximizando a interoperabilidade com os processos do BIM; 

Estruturar os formatos IFC para o suporte dos diversos objetos e suas 

propriedades; 

Desenvolver o formato IFC para simplificar as trocas de informação; 

Definir bases de dados em IFC, apropriados aos diferentes tipos de uso do 

BIM. 

Metodologia BIM 

Identificar os diversos usos e instrumentos disponíveis no BIM; 

Mapear processos e trocas de informação; 

Desenvolver guias para utilização do BIM; 

Apoio à implementação do BIM. 

Modelação e 

Objetos 

Conceber uma matriz para que o utilizador defina a fase do ciclo de vida do 

empreendimento, bem como o objetivo do modelo, e onde são propostos 

níveis de detalhe geométrico e propriedades não geométricas que devem ser 

integradas; 

Definir uma estrutura base para dicionários de objetos e as respetivas 

propriedades. 
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4.2. Fases de implementação da metodologia BIM numa empresa de projeto 

Dado que a implementação da metodologia BIM se encontra numa fase inicial em 

Portugal, devido à inexistência de Guias ou de Normalização de apoio, serão apresentadas 

de seguida algumas etapas com orientações e recomendações para a implementação da 

metodologia BIM numa empresa de projeto. 

De seguida serão apresentadas todas as fases necessárias para a implementação da 

metodologia BIM numa empresa de projeto (Pereira, 2016): 

 

Primeira Fase - Decisão  

A implementação da metodologia BIM numa empresa constitui uma mudança de 

paradigma dessa organização. Para isso é necessário ser assegurada a vontade de mudança 

de todos os colaboradores. Neste sentido, a decisão de avançar com a implementação da 

metodologia deve ser uma opção estratégica alinhada com os objetivos da empresa e o seu 

posicionamento no mercado. A mudança é uma decisão de negócio e requer compromissos 

dos diretores sobre diversos aspetos, nomeadamente, software e hardware, custos de 

aprendizagem, interface com consultores e clientes, ineficiência do funcionamento de 

sistemas paralelos, impacto e sistemas de produção. Com a tomada de decisão pela 

implementação da metodologia BIM está a assumir-se uma mudança cultural, onde a 

organização terá de adquirir novas competências, de preferência através da aceitação e 

capacitação de todos os colaboradores. Caso não estejam reunidas todas as condições para a 

mudança a partir de recursos internos deve-se recorrer a recursos externos, nomeadamente a 

contratação de consultoria BIM. 

 

Segunda Fase - Seleção de software  

Atualmente, existe no mercado uma grande variedade de software. A diversidade dos 

software implica que a escolha deve ser cuidada e ponderada, pois, para além destes 

representarem um grande investimento financeiro para as empresas, pode também ditar o 

sucesso ou insucesso da transição para o BIM. 
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Os principais fatores que devem estar associados à seleção do software são:  

• Objetivos a alcançar;  

• Tipologia dos projetos desenvolvidos pela empresa;  

• Interoperabilidade dos software;  

• Facilidade de aprendizagem;  

• Atividade da empresa.  

 

Terceira Fase - Formação BIM  

O sucesso da implementação da metodologia BIM é influenciado, essencialmente, por 

equipas com experiência e formação adequada em BIM e por diversos intervenientes no 

processo terem conhecimentos em BIM. Deste modo, a implementação da metodologia está 

inteiramente ligada à formação dos colaboradores das organizações, uma vez que a rápida 

adoção desta metodologia na prática profissional torna necessário ter profissionais com 

competências adequadas. O investimento na formação e consequente valorização dos 

colaboradores resulta no aumento significativo da sua produtividade e rentabilidade. A 

formação permite a atualização dos conhecimentos permitindo-os encarar mais facilmente 

toda a mudança implícita, nomeadamente, identificar quais as principais diferenças 

comparativamente aos processos da metodologia tradicional. É importante que as 

organizações estejam conscientes da importância de investir em formação, pois trata-se de 

um investimento futuro, não devendo o tempo de formação ser sacrificado. 

 

Quarta Fase - Adoção de uma estratégia  

O processo de implementação passa pela criação de uma equipa BIM e pela seleção de 

um projeto-piloto em praticamente todas as organizações. 

 

• Seleção de uma equipa BIM  

A equipa BIM deve ser composta pelos colaboradores mais dispostos a desafios e a iniciar 

um novo projeto. De entre os elementos da equipa deve definir-se o Gestor BIM, designado 

por BIM manager, que ficará responsável pelo enquadramento dos diversos especialistas 

BIM das empresas contratadas para o projeto de construção, entre outras. 
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• Seleção de um projeto-piloto  

O projeto-piloto deve residir no processo com maior criticidade e probabilidade de 

sucesso que, de uma forma mais rápida, apresentará resultados positivos, contribuindo para 

o aumento da confiança e da crença dos colaboradores sobre a metodologia. 

 

• Metodologia Tradicional vs Metodologia BIM  

O projeto-piloto deve ser desenvolvido pela equipa BIM e por uma outra equipa através 

da metodologia tradicional, podendo assim, verificar-se quais as vantagens e as melhorias 

associadas. 

 

• Mapeamento de processos  

Mapear os processos aquando da adoção do projeto-piloto de maneira organizada e eficaz 

é muito importante para os colaboradores que constituem a equipa BIM, bem como para os 

restantes colaboradores das organizações aquando da transição total para a metodologia 

BIM. O mapeamento dos processos deve ser atualizado periodicamente conforme forem 

desenvolvidos mais projetos em BIM, uma vez que todos os projetos são diferentes e 

acarretam necessidades por vezes distintas. 

 

Quinta Fase - Transição para BIM  

Após todos os esforços direcionados para os projetos-piloto culminando em casos de 

sucesso, as organizações encontram-se aptas para começar a proceder à transição. A 

transição da metodologia tradicional para a metodologia BIM deve ser efetuada de forma 

gradual. O empenho e espírito único, a comunicação e assegurar que todos rumam para o 

mesmo objetivo são estratégias chave para combater a resistência que pode ainda existir em 

alguns colaboradores e para o sucesso da transição total. 

 

Sexta Fase - Criação de um manual BIM (BIM Execution Plan) 

O culminar da transição deve residir na criação de um Manual BIM interno que permita 

conduzir todos os colaboradores aos objetivos a que as organizações se propõem. 

O BIM Execution Plan é um documento que deverá assumir-se como fonte de referência 

para todos os membros da equipa de projeto, demarcando de forma clara qualquer variação 
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às práticas acordadas. Este deverá ainda explicitar os protocolos específicos do projeto, as 

estratégias de troca de dados e o nível de detalhe esperado (Oliveira, 2016).  

 

4.3. Alguns aspetos a ter em consideração relativamente à padronização 

Com o aumento da dimensão e complexidade dos projetos, verifica-se também um 

aumento da informação. Existem sistemas e tecnologias de informação focados na indústria 

da construção que permitem aos utilizadores gerirem diferentes tipos de dados, 

nomeadamente, parametrizações, propriedades técnicas, informação sobre custos e 

manutenção, que são necessários para diferentes aplicações. Neste sentido, é necessário que 

esses dados e as suas relações estejam definidas e estruturadas de maneira que a informação 

guardada seja consistente e fiável, entre as diferentes aplicações (ISO, 2001).  

A International Organization for Standardization (ISO) tem produzido normas com o 

objetivo de uniformizar a classificação e troca de informação, nomeadamente a ISO12006-

2:2015 e ISO12006-3:2006, que tem como objetivo orientar a estruturação de sistemas de 

classificação. A estrutura base proposta pela família ISO 12006 tem como principal objetivo 

dotar os sistemas em desenvolvimento com a abrangência necessária para dar resposta à 

crescente dimensão e complexidade dos trabalhos. Desta forma, um sistema de classificação 

concebido de acordo com a ISO12006 deve abranger todo o ciclo de vida do 

empreendimento, nomeadamente, instruções, conceção, documentação, construção, 

operação, manutenção e demolição (Nunes, 2016). 

 

Unidades de projeto 

As unidades de medida do projeto devem estar definidas no modelo no nível IFC Project. 

Para o desenvolvimento dos projetos, dever-se-á adotar as seguintes unidades de acordo com 

a especialidade do projeto e de acordo com o Sistema Internacional de Unidades:  

• Unidade linear: metros (m);  

• Unidade de medida de área: metros quadrados (m²);  

• Unidade de medida de volume: metros cúbicos (m³);  

• Unidade de inclinação: percentual (%);  

• Unidade de declividade: metro/metro (m/m);  

• Unidade angular: graus decimais (xxº). 
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Identificação do Projeto 

Deverá existir para cada projeto, somente um nome de objeto para projeto (IFC Project). 

Todos os arquivos do mesmo projeto deverão ter o mesmo GUID (Global Unique Identifier) 

e o mesmo Nome para a entidade IFC Project definida no projeto de Arquitetura. 

 

Classificação das Informações nas Tabelas  

As tabelas de quantidades de objetos e de materiais devem estar formatadas de tal forma 

que permitam extrair as informações diretamente do projeto de arquitetura ou de qualquer 

outra especialidade, a partir do arquivo de informação BIM.  

 

Nomes dos arquivos 

O sistema de nomenclatura de arquivos deve ser elaborado para que haja unidade na 

taxonomia e nomenclatura dos arquivos. 

 

Projetos em BIM  

Os arquivos de projetos em BIM devem ser designados de acordo com as seguintes 

orientações:  

• A primeira parte corresponde à abreviação do nome da atividade ou da edificação. 

• A segunda parte deverá possuir apenas duas letras referentes às etapas dos 

projetos.  

• A terceira parte corresponde às três letras referentes à especialidade do projeto, 

tal como referenciado na tabela seguinte. Exemplo: “ARQ” (Arquitetura); 

 

Tabela 7 - Abreviatura/Código para as diferentes especialidades do projeto (Estado de Santa Catarina, 

2014) 

Código Descrição 

ACU Acústica 

ARQ Arquitetura 

CLI Climatização 

ELE Instalações elétricas e rede elétrica 

ELV Elevador 

EST Estrutura e fundações 

GLP Gás GLP e/ou biogás 

HID Instalações hidrossanitárias 
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Código Descrição 

IMP Impermeabilização 

INC Prevenção contra incêndio 

INF Infraestrutura 

MOB Mobiliário 

PTV TV, som, imagem e alarme 

TOP Topografia 

URB Urbanização e paisagismo 

 

A quarta parte é opcional, por se tratar de sistemas/elementos relacionados com a 

especialidade em desenvolvimento. Neste caso, utilizar a segunda parte da descrição para 

nomes de sistemas/elementos. Exemplo: “Água_Fria”. A penúltima parte diz respeito ao 

número de revisões e é composta pela letra “R” e por dois algarismos numéricos, que podem 

variar de “001” ao “099”. Exemplo: “R001”.  

A última parte deverá ser separada por ponto “.”, refere–se à extensão do arquivo de 

modelação BIM, sendo obrigatoriamente em ”.IFC”, ou quando especificado em edital na 

extensão do software nativo, nomeadamente, “.dgn”; “.rvt”, “.pln, .pla”, “.vwx”, “.prj”, 

“.esa”, “.rtq”, “.sp, .spx”, “.nwd, .nwf, .nwc”. As partes do nome devem ser separadas por 

hífen com exceção da quarta parte que segue a orientação de nomes de sistemas/elementos. 

 

4.4. Sistemas de classificação da informação 

Para auxiliar a organização dos processos da AECO em BIM foram criados sistemas de 

classificação da informação do edifício, de extrema importância dado que vinculam todos os 

objetos de um edifício de maneira a facilitar a interoperabilidade (Estado de Santa Catarina, 

2014). 

O conceito de classificação pode ser decomposto em três propósitos principais:  

• Agrupar objetos em classes, de maneira a facilitar a compreensão desses 

objetos; 

• Permitir a criação de taxonomias, ou seja, classificações e descrições 

científicas baseadas em terminologias consistentes, de modo a possibilitar a 

comunicação clara e assertiva entre intervenientes;  

• Potenciar a eficiência na recolha, tratamento e distribuição de informação sobre 

diversos, distintos ou semelhantes objetos, dado que oferece um método 
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sistemático, hierarquicamente organizado e codificado (Leach and Gibbs, 

2011).  

Neste sentido, os objetos podem representar conceitos concretos, nomeadamente, 

materiais de construção ou conceitos abstratos, nomeadamente, propriedades de materiais.  

 

Sistemas internacionais de classificação 

Será agora efetuada uma breve síntese sobre diferentes sistemas internacionais de 

classificação, nomeadamente, Uniclass 2015, Omniclass e eCl@ass 9.1. (Tabela 8), em que 

serão identificadas as entidades que desenvolvem estes sistemas, a sua organização geral, as 

tabelas que os compõem e ainda a codificação utilizada para identificar os diferentes termos. 

Por fim, indica-se qual a contribuição que cada sistema poderá dar no desenvolvimento de 

uma proposta de sistema nacional de classificação para a construção (Nunes, 2016). 

 

Tabela 8 - Sistemas internacionais de classificação e respetivas regiões de origem (Nunes, 2016) 

Sistema de classificação Região de origem 

Uniclass 2015 Reino Unido 

OmniClass Estados Unidos da América 

eCl@ss 9.1 Europa 

 

Uniclass 2015 

O sistema de classificação para a indústria da construção do Reino Unido (Uniclass), foi 

originalmente publicado em 1997 com o intuito de atualizar o sistema Construction 

Index/Samarbetsfommiten for Byygmadsfragor (CI/SfB), tendo, contudo, deixado de 

acompanhar os desenvolvimentos e exigências do setor de Arquitetura, Engenharia, 

Construção e Operação inglês. Nas últimas décadas tem vindo a sofrer atualizações, tendo 

sido publicadas diferentes versões, nomeadamente, Uniclass 2 e, mais recentemente, 

Uniclass 2015. Esta última versão foi revista e atualizada de maneira a ser mais adequada às 

tecnologias e processos de construção atuais e futuros, promovendo a sua compatibilidade 

com os processos BIM (Delany, Gelder and Chalmers, 2012).  

O Uniclass 2015 incorpora o BIM Toolkit Project, e constitui um sistema de classificação 

unificado e abrangente para todo o setor AECO do Reino Unido. É composto por diferentes 

tabelas de classificação de objetos, podendo ser aplicado a objetos com diferentes escalas. 

Tem como principal objetivo organizar a informação gerada na conceção e execução de 

projetos de forma estruturada e padronizada (Delany, 2015). 
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O Uniclass 2015 tem como base os desenvolvimentos das versões anteriores, contudo, 

aumenta significativamente o âmbito do Uniclass 2 e apresenta críticas correspondentes às 

versões iniciais das tabelas, publicadas pelo Construction Project Information committee 

(CPIc) em 2013. Os principais princípios/vantagens que apresenta são os seguintes (Delany, 

2015; Pereira 2013): 

• Sistema de classificação para a indústria da construção unificado 

(classificação especializada); 

• Conjunto hierárquico de tabelas que classifica objetos desde um campus 

universitário a um ladrilho cerâmico;  

• Dotado de sistema de numeração flexível para acomodar futuros requisitos 

de classificação;  

• Sistema de classificação desenvolvido e atualizado pelo NBS (National BIM 

Library); 

• Suportado por base de dados de sinónimos para que seja fácil encontrar a 

classificação necessária de acordo com a terminologia padrão da indústria;  

• A informação sobre um projeto pode ser criada, utilizada e recuperada 

durante todo o ciclo de vida do empreendimento. 

O sistema foi estruturado para estar de acordo com a norma ISO 12006-2: Building 

Construction. Organization of information about construction works – part 2: Framework 

for classification (ISO 2015) e, neste sentido, encontra-se bem enquadrado no contexto 

internacional, o que facilita a sua interoperabilidade com outros sistemas (Chalmers, 2012).  

O Uniclass 2015 abrange infraestruturas, arranjos exteriores, serviços de engenharia, bem 

como o setor da construção, em todas as fases do ciclo de vida dos diferentes projetos. Este 

sistema está divido em diversas tabelas que podem ser utilizadas para categorizar informação 

sobre orçamentação, instruções, criação de layers CAD e, também, para preparar 

especificações ou documentação sobre produtos. Estas tabelas abrangem tanto a informação 

gerada pelos projetos, como também a informação proveniente da manutenção e gestão dos 

mesmos (Nunes, 2016). 

Na tabela 9 seguinte sistematiza-se a listagem das tabelas que constituem este sistema de 

classificação. 
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Tabela 9 - Listagem de tabelas de classificação do Uniclass 2015 (Nunes, 2016) 

Abreviatura Designação 

Co Empreendimentos 

En Entidades 

Ac Atividades 

SL Espaços/Localizações 

EF Elementos/Funções 

Ss Sistemas 

Pr Produtos 

Zz Desenho Assistido por Computador 

CA Ajudas de Construção 

FI Tipos de Informação 

PM Gestão de Projeto 

 

A organização das tabelas é maioritariamente hierárquica, permitindo que a informação 

sobre projetos seja considerada de um modo mais geral ou mais detalhado, de acordo com a 

exigência do projeto. Na Figura 4 apresenta-se o modo como diferentes tabelas se relacionam 

(Delany, 2015). 

 

 

Figura 4 - Relações entre as principais tabelas do Uniclass 2015 (Nunes, 2016) 

 

Para projetos de pormenor e construção, o ponto de partida são as Entidades. Os principais 

componentes arquitetónicos de uma Entidade são os Elementos. Uma Entidade pode 

compreender diferentes requisitos, nomeadamente, a drenagem, a ventilação ou o 

aquecimento, e deste modo, a tabela de Atividades define e incorpora estas funções. 
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Elementos e Atividades são descritos na tabela Sistemas que integra os Produtos (Nunes, 

2016). 

As tabelas têm que ser compatíveis com um esquema de codificação abrangente o 

suficiente para cobrir uma infinidade de itens e circunstâncias, incluindo novas tecnologias 

de construção e desenvolvimentos nos processos construtivos. A codificação implementada 

consiste em quatro ou cinco pares de caratéres, em que o par inicial identifica que tabela está 

a ser utilizada e os pares seguintes representam grupos, subgrupos, secções e objetos 

(Delany, 2015).  

As características que mais se destacam são as seguintes: 

• O nível de abrangência;  

• A estrutura hierárquica;  

• A relação entre diferentes tabelas;  

• O complemento de uma base de dados de terminologia;  

• A codificação flexível, permitindo a introdução de novos elementos. 

 

OmniClass 

O sistema de classificação da construção norte-americano (OmniClass), foi desenvolvido 

pelo Construction Specification Institue (CSI), Construction Specification (Canada CSC) e 

pela International Alliance for Interoperability (IAI), para satisfazer as necessidades da 

indústria local. É um sistema abrangente, útil para várias aplicações, desde a organização de 

bibliotecas de materiais até à estruturação de informação sobre projetos, estabelecendo uma 

estrutura para a criação de bases de dados eletrónicas. O OmniClass foi concebido para dotar 

o setor AECO norte-americano de uma ferramenta padronizada, de maneira a classificar e 

organizar informação, criada e utilizada pela indústria da construção (Nunes, 2016). 

É composto por tabelas de classificação e a sua organização baseia-se na separação dos 

tipos de informação a ser classificada, entre um conjunto de tabelas coordenadas, sendo a 

informação contida em cada tabela organizada com base numa faceta específica ou numa 

visão mais global da informação existente (CSI, 2006). Este sistema tem como principal 

objetivo a classificação de todo o ambiente construído, durante toda a duração do seu ciclo 

de vida, desde a fase de projeto e conceção, à reabilitação do empreendimento ou demolição. 

Deste modo, tem em conta todas as tipologias de construção existentes que constituem o 

ambiente construído norte-americano. Foi gerado para se tornar um meio para organizar, 
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classificar e recuperar informação, promovendo a sua integração e partilha, com recurso a 

meios informáticos (Nunes, 2016). 

O OmniClass permite estruturar informação disponível em formato digital ou em papel, 

procedente de diferentes fases de um Projeto de construção, desde a conceção de projetos, 

incluindo a orçamentação, as diferentes especialidades envolvidas e também a informação 

que resulta da comunicação entre os diferentes intervenientes, englobando assim toda a 

informação gerada ao longo do ciclo de vida do empreendimento. É um sistema padrão e, as 

tabelas que o constituem têm como base sistemas de classificação existentes anteriormente, 

como o MasterFormat, o UniFormat e o EPIC (Nunes, 2016).  

Foi desenvolvido de acordo com a estrutura indicada pela International Organization for 

Standardization (ISO) na norma ISO 12006-2: Organization of Information about 

Construction Works – Part 2: Framework for Classification of Information (OCCS 

Development Committee Secretariat 2016) e os seus principais princípios e vantagens são 

os seguintes (Pereira, 2013; CSI, 2006): 

• Constitui um padrão aberto a qualquer pessoa ou organização, extensível a 

todo o setor AECO; 

• É aberto à participação no setor, promovendo a troca de informação entre 

intervenientes;  

• O seu desenvolvimento e atualização conta com a participação da indústria;  

• É focado nas práticas e convenções norte-americanas, mas ainda assim 

compatível com outros sistemas internacionais padrão;  

• A indústria como um todo é responsável pelo seu desenvolvimento e 

divulgação;  

• Constitui uma classificação especializada. 

O OmniClass é composto por quinze tabelas de classificação, em que cada uma representa 

uma diferente faceta de informação sobre a construção. Cada tabela pode ser usada 

individualmente ou combinada com outras com o intuito de classificar temas mais 

complexos. As tabelas de classificação que constituem este sistema encontram-se listadas na 

tabela seguinte (CSI, 2006): 
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Tabela 10 - Listagem de tabelas de classificação de OmniClass (Nunes, 2016) 

Código Designação 

11 Entidades contruídas por função 

12 Entidades construídas por forma 

13 Espaços por função 

14 Espaços por forma 

21 Elementos (inclui elementos de projeto) 

22 Resultados do trabalho 

23 Produtos 

31 Fases de projeto 

32 Serviços 

33 Especialidades 

34 Regras organizacionais 

35 Ferramentas 

36 Informações 

41 Materiais 

49 Propriedades 

 

Quanto ao seu âmbito, o OmniClass foi concebido para abranger os objetos em diferentes 

escalas, desde estruturas completas, a projetos complexos e de grandes dimensões e, 

também, produtos e componentes. Distingue-se dos outros sistemas, uma vez que também 

está direcionado para as ações, pessoas, ferramentas e informações que são utilizadas ou 

fazem parte da conceção, construção, manutenção e ocupação das instalações (OCCS 

Development Committee Secretariat, 2016).  

Os principais princípios que este sistema tem como base são os seguintes:  

• A abrangência do sistema;  

• O facto do desenvolvimento e divulgação do sistema basear-se na 

colaboração do setor AECO; 

• A relação entre diferentes tabelas;  

• O foco nas convenções e práticas nacionais, não descurando a 

compatibilidade com outros sistemas. 
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eCl@ss 9.1 

O eCl@ss é um sistema internacional de classificação e descrição de produtos e serviços. 

É desenvolvido pela associação sem fins lucrativos alemã (The eCl@ss), que é composta 

por uma sociedade de empresas, instituições, associações e membros, responsáveis pelo seu 

constante desenvolvimento (Nunes, 2016).  

O sistema eCl@ss permite a organização de materiais, produtos e serviços de forma 

hierárquica, de acordo com uma estrutura lógica, concebida para classificar os mesmos com 

base nas suas propriedades características. O seu âmbito de aplicação inclui atividades 

relacionadas com aquisições, gestão e distribuição, com a gestão de informação proveniente 

de processos industriais, bem como atividades do âmbito da engenharia (Nunes, 2016). 

Este sistema abrange várias indústrias e afirma-se como sendo o único sistema de 

classificação de produtos e serviços em conformidade com as normas estabelecidas pela 

comissão técnica conjunta ISO/IEC JTC1, composta pela International Organization for 

Standardization (ISO) e pelo International Electrotechnical Commission (IEC), cujo 

objetivo é desenvolver, manter e promover normas no âmbito da Tecnologia de Informação 

e da Informação, Comunicação e Tecnologia (ecl@ss 2016; eCl@ss 2016a). 

O eCl@ss foi publicado pela primeira vez no ano 2000, tendo sido adotado por vários 

setores económicos e, deste modo é uma classificação do tipo geral. A versão mais atual é a 

eCl@ss 9.1, na qual o sistema de classificação é constituído por 41.027 classes de produtos, 

16.973 propriedades e cerca de 14.456 parâmetros (eCl@ss 2016b). 

Os quatros níveis da estrutura hierárquica são: Segmento, Grupo Principal, Grupo e 

Grupo de Produtos, do mais geral para o particular. O sistema de codificação é composto 

por oito dígitos inteiros, dois para cada nível hierárquico, em que o número de zeros à direita 

representa o fim do respetivo nível (Nunes, 2016). 

Todos os anos é publicada uma nova versão do eCl@ss, mais completa e diversificada. 

Nos anos ímpares é realizada uma publicação menor e nos anos pares é publicada uma versão 

mais extensa, dependendo do número e tipo de requisição de alterações necessárias (eCl@ss 

2016c). As principais vantagens que este sistema de classificação apresenta são as seguintes 

(Pereira 2013; ecl@ss 2016): 

• A identificação, descrição e definição de parâmetros são válidos em 

diferentes linguagens; 

• Possibilita a pesquisa de produtos através de códigos de identificação únicos, 

para clientes e também internamente nas empresas; 

• Permite estruturar documentação técnica de produtos de forma padronizada;  
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• Facilita a gestão e pesquisa rápida devido à estrutura padronizada;  

• Ajuda na pesquisa por soluções, processos construtivos e produtos 

alternativos;  

• Serve de auxiliar para o cliente na escolha de processos construtivos e 

produtos, disponibilizando toda a informação técnica de modo estruturado. 

 

Sistemas nacionais de classificação 

Ainda não existe um sistema de classificação evoluído para a construção nacional, como 

já existem noutros países, nomeadamente, Estados Unidos da América e Reino Unido. Na 

tabela 11 são apresentados os sistemas de classificação correntemente utilizados em 

Portugal. 

 

Tabela 11 - Sistemas de classificação de informação portugueses (Nunes, 2016) 

Sistema de Classificação Entidades Responsável 

Classificação Portuguesa das Atividades 

Económicas (CAE-REV.3) 

Instituto Nacional de Estatística 

Vocabulário Comum dos Contratos Públicos 

(CPV) 

Comissão Europeia 

Classificação Portuguesa das Construções 

(CC-PT) 

Instituto Nacional de Estatística 

Protocolo para Normalização da Informação 

Técnica na Construção (ProNIC) 

Instituto dos Mercados Públicos, do 

Mobiliário e da Construção 

 

Síntese comparativa dos sistemas de classificação 

A análise dos sistemas de classificação internacionais referidos anteriormente, não 

permite apenas identificar um sistema, cujas características e particularidades, favoreçam a 

sua adoção como sistema de referência. Os sistemas estudados apresentam diversas 

vantagens e desvantagens, pelo que se torna muito importante identificar os principais 

atributos que o sistema possui e assim escolher aquele que apresentar o maior número de 

atributos favoráveis (Nunes, 2016). 

A escolha dos principais atributos prende-se com o objeto do sistema a conceber. Deste 

modo, pretende-se um sistema padronizado, abrangente e flexível, que seja aplicável às 

metodologias BIM e que promova a interoperabilidade entre os sistemas. Relativamente aos 

sistemas internacionais, o OmniClass é um sistema bastante abrangente, uma vez que 
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incorpora o UniFormat e o MasterFormat. Apresenta-se na tabela 12 a comparação entre os 

atributos dos sistemas Uniclass 2015, OmniClass e eCl@ss 9.1. 

 

Tabela 12 - Comparação entre Uniclass 2016, OmniClass e eCl@ass 9.1 (Nunes, 2016) 

Atributos Uniclass 2015 OmniClass eCl@ass 9.1 

Adaptação à 

metodologia BIM 

✓   

Nível de detalhe 

idêntico em todas as 

tabelas 

✓  ✓ 

Focados na construção ✓ ✓  

Tabelas Inter-

relacionáveis 

✓ ✓  

Em conformidade com 

a ISO 12006-2 

✓ ✓  

Compatibilidade com 

outros sistemas de 

classificação 

 ✓  

Codificação intuitiva ✓ ✓ ✓ 

Disponível em 

diferentes línguas 

  ✓ 

Estrutura hierárquica ✓ ✓  

Classificação 

especializada 

✓ ✓  

 

Com base na comparação apresentada, irá ser adotado no presente trabalho o sistema de 

classificação Uniclass 2015. Foi considerada a calssificação mais adequada, uma vez que se 

adapta à metodologia BIM, o nível de detalhe é idêntico em todas as tabelas e as mesmas 

são inter-relacionáveis e, para além disso possui uma classificação especializada. 

 

4.5. Nomenclatura e padrão de sistemas 

Os projetos desenvolvidos segundo a metodologia BIM necessitam de padronização de 

desenho. Assim, devem adotar a nomenclatura, espessuras, cores e características de 

sistemas/elementos, quer no suporte digital quer na impressão, como se apresenta, a título 

de exemplo, na tabela 13, de maneira a permitir e facilitar a utilização e compreensão dos 
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elementos do projeto por todos os envolvidos. A padronização auxilia o processo de gestão 

de produtos de AECO, permitindo um fluxo adequado no âmbito do projeto até a entrega da 

obra e posteriormente durante a sua utilização e manutenção (Estado de Santa Catarina, 

2014). 

 

Observações:  

A primeira parte do nome é a referência do sistema/elemento no desenho. Ex.: 

“Parede_Externa”. Cada nome de sistemas/elementos tem estipulado a sua nomenclatura, 

cor no projeto, cor que será impressa tal como se pode verificar na tabela 13, com alguns 

exemplos referentes à Arquitetura. 

 

Tabela 13 - Exemplos de Nomenclatura de Sistemas/Elementos para Arquitetura (Estado de Santa 

Catarina, 2014) 

Nomenclatura 
Cor no 

projeto 

Cor de 

impressão 

Tipo de 

linha 
Referência 

ARQ_ Alvenaria Roxo Preto Contínua Alvenaria 

ARQ_Construir Azul escuro Cor do objeto Contínua Elementos a construir 

(reabilitação e ampliação) 

ARQ_Cobertura Verde Preto Contínua Cobertura 

ARQ_Cotas Vermelho Cor do objeto Contínua Cotas 

ARQ_Cotas_de_Nível Vermelho Cor do objeto Contínua Cotas de nível e planta e 

corte 

ARQ_Demolir Laranja Cor do objeto Dashed Elementos a retirar e 

demolir 

ARQ_Divisórias Verde Preto Contínua Divisórias, paredes 

intermediárias 

ARQ_Eixo Vermelho Cor do objeto Dash dot 

(2x) 

Eixos estruturais e 

modulares 

ARQ_Equipamentos Cinzento 

escuro 

Preto Contínua Equipamentos 

ARQ_Caixilharias Amarelo Preto Contínua Caixilharias, guarda-corpo, 

corrimão e assemelhados 

ARQ_Trama Cinzento 

claro 

Cor do objeto Contínua Trama e preenchimentos 

ARQ_Indicações Vermelho Cor do objeto Contínua Indicações e notas 

ARQ_Revestimento Cinzento 

escuro 

Cor do objeto Contínua Revestimento de paredes 

ARQ_Simbologia Amarelo Preto Contínua Indicação de detalhes e 

símbolos de desenho 

ARQ_Texto Branco Preto Contínua Textos 

ARQ_Vegetação Verde 

escuro 

Cor do objeto Contínua Vegetação 

ARQ_Vidro Turquesa Cor do objeto Contínua Vidros 

ARQ_Viewport Preto Não imprime Contínua Configuração de plotagem 
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De acordo com o projeto em questão pode haver a necessidade de criar novos nomes de 

sistemas/elementos. Neste caso, deverá ser o projetista a determinar a nomenclatura do novo 

sistema/elemento, desde que se mantenha o mesmo padrão de identificação. Exemplo: 

“ARQ_Piscina”. Caso seja necessário criar novos sistemas/elementos para representar o 

mesmo tipo de elemento, deve-se acrescentar esta diferença na nomenclatura dos 

sistemas/elementos. Exemplo: diferenciar relva de árvores. Deve ser criado um novo nome 

de sistemas/elementos para vegetação, que tenha diferente trama e preenchimentos com 

outra tonalidade de cor, a ser chamado de "ARQ_Vegetação_Relva" (Estado de Santa 

Catarina, 2014). 
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5. Colaboração BIM 

A boa integração da equipa de trabalho num projeto de implementação BIM tem uma 

analogia simples, para o entendimento da importância dessa interatividade, com a prática de 

qualquer desporto coletivo. Neste sentido, é fundamental desenvolver previamente um 

conjunto de premissas e diretrizes, que precisarão ser organizadas, documentadas e 

compartilhadas entre todo o grupo de trabalho (Catelani, 2016). 

A colaboração é uma forma de trabalho em equipa interdisciplinar, com o objetivo de 

organizar todo o processo de projeto e construção visando padronizar as trocas de 

informações com a mínima de perda de dados entre os profissionais das diferentes 

especialidades (Checcucci et al., 2011).  

O BIM, em relação ao sistema CAD tradicional, facilita a operação simultânea entre as 

diferentes especialidades, uma vez que ainda que seja possível se coordenar um projeto 

apenas por desenhos, o fluxo de trabalho reduz drasticamente e consequentemente torna-se 

uma rotina com muitas repetições de processos e entradas de dados, provocando um esforço 

cognitivo muito elevado para os profissionais. Por consequência deste excesso do esforço 

mental, existe um aumento de erros, uma redução da possibilidade de implantação de 

melhorias contínuas ao projeto e de redistribuição do tempo dos projetistas, bem como a 

ineficácia do projeto em termos de custos. Dado isto, com o BIM há uma integração das 

ideias geradas em torno de um projeto, que incentiva a colaboração entre os profissionais 

envolvidos (Eastman et al., 2014). Neste sentido, o BIM impõe uma necessidade de 

adaptação dos profissionais a uma nova forma de comunicação, onde todos manipulam as 

informações de forma simultânea e integrada, de forma clara, segura e objetiva (Clayton, 

2008). 

A colaboração entre os membros aliada à padronização permite definir algumas diretrizes, 

nomeadamente, quem elabora os modelos, quem será responsável por modelar cada item da 

edificação, quem irá coordenar o processo de modelagem e gerir a base de dados BIM 

(edifício virtual), o que e como deverá ser representado, quais informações deverão ser 

inseridas em cada fase do ciclo de vida da edificação, entre outras situações (Checcucci et 

al., 2011). Os níveis de experiência e conhecimento prévio do grupo de professionais na 

realização de processos BIM deverão ser avaliados pela liderança da equipa responsável pela 

implementação, que, a partir dos resultados, irá dosear os esforços de comunicação sobre as 

regras e premissas que precisarão ser adotadas e seguidas. Mesmo considerando a grande 

abrangência que o termo trabalho colaborativo pode assumir nas atividades tipicamente 
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realizadas nos empreendimentos da construção civil, alguns aspetos especificamente 

relacionados com a colaboração BIM, podem ser considerados, nomeadamente (Catelani, 

2016): 

• Regras para viabilizar o trabalho colaborativo em BIM; 

• Diretrizes de modelação; 

• Codificação e padronização/Templates; 

• Interoperabilidade (nomeadamente, Industry Foundation Classes (IFC) e 

Comunicação via BIM Collaboration Format (BCF)). 

 

5.1. Regras para viabilizar o trabalho colaborativo BIM 

Nesta secção são identificadas um conjunto de regras que devem orientar os trabalhos de 

todos os envolvidos num projeto de implementação BIM. Os documentos com as regras para 

a viabilização do trabalho colaborativo BIM devem definir claramente as seguintes questões 

(Catelani, 2016): 

 

Definição do projeto de implementação BIM e o seu planeamento: 

• Quais as fases do ciclo de vida do empreendimento que serão abrangidas 

pelos fluxos de trabalhos previstos na implementação BIM;  

• Quais os casos de uso BIM que serão implementados;  

• Quais os objetivos da implementação BIM e a definição clara do que será 

considerado como sucesso para cada uma das fases dos fluxos de trabalhos 

previstos;  

• Quantas e quais serão as equipas de trabalho envolvidas;  

• Níveis de experiência prévia, capacitação e maturidade BIM das equipas 

envolvidas; 

• Quais as funções e responsabilidades de cada membro das equipas de trabalho 

envolvidas; 

• Quais são as especificações e as estruturas dos modelos BIM a desenvolver;  

• Que tipos de objetos e bibliotecas BIM serão usadas no desenvolvimento dos 

modelos de cada disciplina do projeto que precisam de estar coerentes e 

coordenados com os casos de usos BIM a serem implantados. 
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O processo de gestão do projeto de implementação BIM: 

• Qual o âmbito do projeto de implementação BIM, com a definição dos 

principais entregáveis;  

• Planeamento da gestão BIM, incluindo a definição de como será realizada a 

coordenação das diversas disciplinas previstas no desenvolvimento; 

• Mapeamento dos processos BIM que serão realizados e de todos os fluxos de 

trabalhos previstos;  

• Desenvolvimento de manuais de entrega de informações para todas as trocas 

previstas no mapeamento de processos; 

• Procedimentos específicos para o desenvolvimento de trabalho colaborativo 

(definição das principais fases, responsabilidades e penalizações);  

• Definição dos protocolos para o controlo da qualidade e para a validação da 

qualidade dos trabalhos desenvolvidos; 

• Dados mínimos, nível de detalhe, estrutura e especificação dos modelos que 

serão gerados como entregáveis finais para cada uma das especialidades. 

 

Infraestrutura e o suporte para o projeto de implementação BIM: 

• Quais são os software utilizados, e consequentemente quais as versões;  

• Qual é a infraestrutura física a ser implantada (rede, telecomunicações);  

• Como serão feitos o armazenamento dos arquivos (estrutura das pastas), a 

segurança, o controlo das diferentes versões dos arquivos e os protocolos para 

troca de arquivos e informações;  

• Como será realizado o suporte técnico de todas as equipas envolvidas no 

projeto de implementação BIM. 

 

Especificações técnicas essenciais para um projeto de implementação BIM: 

• Qual é o sistema de classificação das informações a ser utilizado;  

• Definições dos processos de modelação e requisitos específicos (incluindo 

Templates a serem seguidos e definições de espaços e elementos);  



Gestão de Projetos vs Trabalho Colaborativo 
 

 
37 

 

• Quais os formatos de arquivos nativos que serão utilizados em cada uma das 

etapas de trabalho e quais formatos de arquivos serão utilizados nas trocas de 

informações;  

• Como será avaliada a progressão do desenvolvimento dos trabalhos previstos;  

• Qual o nível de detalhe e qual o nível de desenvolvimento que deverão ser 

alcançados (Level of Development - LOD) em cada uma das etapas dos fluxos 

de trabalho; 

• Quais as informações críticas que serão trocadas em cada um dos processos 

previstos; 

• Como serão realizadas a comunicação e as trocas de informações (se haverá 

ou não um servidor BIM, qual será o sistema operacional utilizado e de que 

forma serão realizadas as conexões). 

 

Aspetos legais do projeto de implementação BIM: 

• Definição dos regimes e modalidades das contratações; 

• Definição das principais estratégias para a obtenção de cotações de preços, 

compras e contratações;  

• Regras e definições específicas sobre a propriedade intelectual dos modelos 

e dos demais entregáveis gerados pelo projeto;  

• Questões sobre responsabilidade civil e outras responsabilidades legais 

específicas; 

• Premissas e procedimentos para a gestão de riscos. 

 

5.2. Diretrizes de Modelação 

As diretrizes de modelação fazem parte de um documento fundamental para o 

desenvolvimento de qualquer empreendimento baseado em BIM. Este é um documento 

muito importante e o seu desenvolvimento deve ser garantido em qualquer caso de 

implementação. As diretrizes de modelação concretizam e delineiam as regras que 

viabilizam o trabalho colaborativo. 

Na tabela 14 é apresentado um exemplo de diretrizes de moldelação que se pode seguir. 
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Tabela 14 - Exemplo de Diretrizes de Modelação (Catelani, 2016) 

Diretrizes de Modelação 

Empreendimento Moradia de habitação 

Assunto Definições/Diretrizes 

Casos de usos 

BIM que serão 

implementados 

1. Projetos de arquitetura, estruturas e instalações 

2. Análise estrutural 

3. Coordenação espacial 

4. Revisão de projetos 

5. Planeamento 

6. Estimativa de custos 

Objetivos 

específicos da 

implementação 

BIM 

• Definir, ajustar e documentar diretrizes de modelação para o 

desenvolvimento dos modelos BIM proprietários para as disciplinas de 

arquitetura, estruturas, instalações hidráulicas e instalações elétricas. 

• Definir, ajustar e documentar processo para coordenação dos projetos 

multidisciplinares, eliminando interferências entre subsistemas construtivos.  

• Definir, ajustar e documentar processo de validação de modelos, análises de 

conformidade com códigos de construções e obras.  

• Definir, ajustar e documentar processo de extração de quantidades dos 

modelos BIM. 

• Definir, ajustar e documentar o processo de desenvolvimento de estimativas 

de custos e orçamentos da edificação que será construída. 

• Desenvolver competências e capacitar a equipa interna na realização de 

processos BIM.  

• Desenvolver competências e capacitar prestadores de serviços na realização 

de processos BIM. 

Equipas de 

trabalho 

envolvidas 

1. Gestor BIM  

2. Orçamentista externo  

3. Planeador externo  

4. Engenheiro estrutural  

5. Arquiteto responsável pela coordenação dos projetos  

6. Arquiteto responsável pelo desenvolvimento do modelo de 

arquitetura  

7. Engenheiro elétrico  

8. Engenheiro especializado em instalações de ar condicionado 

9. Engenheiro especializado em instalações hidráulicas e sanitárias  

10. Modeladores de arquitetura  

11. Modeladores de instalações elétricas  

12. Modeladores de instalações hidráulicas e sanitárias  
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Sobre os objetos 

e as bibliotecas 

BIM que deverão 

ser utilizadas 

Especialidade Subsistema 
Tipo de objetos BIM a 

serem utilizadas 

MODELO BIM 

DE 

ARQUITETURA 

1. Fachadas externas 

Utilizar biblioteca de objetos 

BIM específica, desenvolvida 

pelo fabricante de revestimentos 

externos ACME. 

2. Caixilharias de 

madeira 

 

Utilizar biblioteca nativa do 

software BIM, e modelar 

separadamente, diferentes tipos 

de acabamento (pintura e verniz). 

 

3. Caixilharias 

metálicas 

Utilizar biblioteca nativa do 

software BIM para modelação 

das caixilharias de aço e de 

alumínio.  

Especificamente para as 

caixilharias de alumínio, modelar 

separadamente:  

- Caixilharias; 

- Guarnições. 

4. Louças sanitárias 

Utilizar biblioteca de objetos 

BIM específica, desenvolvida 

pelo fabricante ACME.  

Seguir especificação dos modelos 

das peças já definidos na 

memória descritiva e no 

anteprojeto aprovado do 

empreendimento. 

5. Metais sanitários 

Utilizar biblioteca de objetos 

BIM específica, desenvolvida 

pelo fabricante ACME.  

Seguir especificação dos modelos 

das peças já definidos na 

memória descritiva e no 

anteprojeto aprovado do 

empreendimento. 
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6. Outros 

Listar recomendações dos objetos 

BIM que deverão ser utilizados 

para todos os subsistemas 

construtivos que irão integrar o 

projeto de Arquitetura) 

MODELO BIM 

DE 

FUNDAÇÕES 

1. Estacas 

Utilizar biblioteca nativa do 

software BIM, e modela 

separadamente diferentes tipos de 

estacas, diferenciando 

comprimentos, diâmetros e 

capacidade de carga. 

2. Blocos de 

fundação 

Utilizar biblioteca nativa do 

software BIM. 

3. Outros 

Listar recomendações dos objetos 

BIM a serem utilizados para 

todos os subsistemas construtivos 

que irão integrar o projeto de 

fundações 

MODELO BIM 

DE 

ESTRUTURAS 

DE BETÃO 

ARMADO 

1. Pilares 
Utilizar biblioteca nativa do 

software BIM. 

2. Vigas 
Utilizar biblioteca nativa do 

software BIM. 

3. Lajes 
Utilizar biblioteca nativa do 

software BIM. 

4. Outros 

Listar recomendações dos objetos 

BIM a serem utilizados para 

todos os subsistemas construtivos 

que irão integrar o projeto de 

estruturas. 

Procedimentos 

específicos para o 

trabalho 

colaborativo  

Além da definição dos prazos, sequências e interdependências, o documento criado 

para formalizar os procedimentos do trabalho colaborativo também deverá definir:  

• A sequência de desenvolvimento dos modelos BIM, apontando referências 

sobre o faseamento dos seus inícios, por exemplo: iniciar o desenvolvimento 

do modelo BIM de estruturas somente quando o do modelo BIM de 

arquitetura já estiver atingido um determinado nível de evolução e maturidade 

para evitar possível perda de esforços e retrabalhos;  

• Definição clara das responsabilidades de cada parte ou organização envolvida 

no desenvolvimento do projeto;  
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• Definição de uma política de premiações e penalidades, relacionada ao 

cumprimento ou não dos prazos e metas de qualidade estabelecidos pelo 

planejamento do projeto;  

• Protocolos para o controle de qualidade dos trabalhos desenvolvidos;  

• Protocolos para análise e validação dos modelos desenvolvidos. 

Protocolos para 

controlo da 

qualidade e 

validação dos 

trabalhos 

desenvolvidos 

Relativamente a outros pontos específicos, o controlo de qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos deverá: 

• Garantir que todos os modelos sejam desenvolvidos utilizando o mesmo 

ponto de origem; 

• Verificar se os Templates definidos para cada um dos sistemas construtivos 

foram de facto utilizados; 

• Verificar se os modelos desenvolvidos utilizaram as bibliotecas de objetos 

BIM pré-definidas; 

• Verificar se não existem objetos ‘ocultos’, sobrepostos ou duplicados;  

• Verificar se os níveis de desenvolvimento declarados pelos autores dos 

modelos de facto estão corretos e refletidos nos modelos entregues; 

• Verificar se foram eliminadas todas as interferências entre os subsistemas 

construtivos de todas as especialidades previstas no projeto; 

• Verificar se os modelos foram desenvolvidos em conformidade com os 

códigos de construção especificados para o empreendimento. 

 

5.3. Codificação e padronização/Templates 

Uma questão crítica para a viabilização do trabalho colaborativo está relacionada com a 

padronização das informações utilizadas. Alguns aspectos simples como dar nomes aos 

objetos e aos processos, que necessariamente precisarão de ser manipulados e utilizados 

durante a realização de um Projeto, poderão gerar problemas e/ou retrabalho. Neste sentido, 

é bastante importante a criação de uma Norma para se padronizar os processos, em que está 

incluído um sistema de classificação das informações. A palavra “classificar” significa 

“distribuir em classes ou grupos com características semelhantes” (Catelani, W. S., 2016). 

A falta de padronização das informações, em relação à comunicação, armazenagem e 

transferência, é um dos pontos de maior dificuldade dos profissionais no processo de projeto 

de um empreendimento (Jacoski, 2003). 

Como foi referido anteriormente, dentro dos possíveis sistemas de classificação já 

existentes foi escolhido o Uniclass 2015, dado que foi considerado o mais adequado devido 

principalmente à sua adaptabilidade à metodologia BIM. A Figura 5 esquematiza a evolução 

de diferentes sistemas de classificação até à origem do Uniclass. 
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Figura 5 - Origem do Uniclass (Pereira, 2013) 

 

Consoante o caso, para se proceder à codificação de um objeto/elemento, é escolhida a 

tabela classificativa pretendida e, consequentemente, o item que classifica o objeto em 

análise, com a codificação referente de acordo com a seu uso, função e localização. As 

Figuras 6, 7 e 8 apresentam exemplos dessa codificação. 

 

 

Figura 6 - Tabelas e respetiva revisão 
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Figura 7 - Procedimento de classificação relativamente a elementos/funções (Nunes, 2016) 

 

 

Figura 8 - Códigos referentes a empreendimentos 

 

Ainda relativamente à padronização e codificação, uma das formas de se conseguir um 

melhor resultado de maneira a todos os intervenientes trabalharem da mesma forma e pelas 

mesmas regras é através da criação de Templates. 

Template, em inglês, tem o significado de padrão ou modelo, ou algo como um exemplo 

positivo que, caso seja seguido, irá conduzir a um resultado também positivo. A criação de 
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um Template num software de desenvolvimento de modelos proprietários permite a 

padronização de procedimentos permitindo, por exemplo, realizar o pré-ajuste das seguintes 

configurações (Catelani, 2016):  

• Definição das unidades de medida; 

• Definição das famílias de objetos que serão disponibilizadas para uso no 

modelo específico;  

• Tipos de trama e preenchimentos que serão utilizados tanto nas visualizações 

do modelo quanto nos documentos gerados automaticamente; 

• Escolha dos estilos e espessuras das linhas que serão utilizadas na 

documentação do modelo;  

• Configurações dos níveis de uma edificação;  

• Tipos de paredes, portas, janelas, pisos, pilares, vigas, telhados, terrenos, 

entre outros; 

• Configurações de etiquetas para nomenclatura de ambientes, com nome, área 

e perímetro, por exemplo;  

• Configuração de textos e cotas; 

• Configurações de materiais (para associação aos objetos BIM inseridos no 

modelo). 

Apesar de existirem pequenas variações de funcionalidades entre os diferentes software 

comercializados, ao utilizar-se uma combinação da definição de Templates com ajustes em 

outras áreas específicas das soluções, é possível ajustar a forma como os relatórios de 

quantidades de materiais são extraídos (Catelani, 2016). 

Com a combinação da criação de Templates e ajustes de configurações, também é 

possível definir como serão organizadas as tabelas de quantidades de materiais para a 

respetiva extração automatica. A partir do momento que são gerados os Templates, a maioria 

dos software BIM permite a sua gravação em arquivo para ser compartilhado com outros 

participantes do projeto. Faz todo sentido o desenvolvimento de diferentes Templates de 

modelos autorais que correspondam às especialidades típicas de uma edificação: arquitetura, 

estruturas, instalações elétricas, entre outras. Algumas empresas criam Templates 

específicos para diferentes tipologias de edificações modeladas. Além dos software para 

modelos propretários, com a combinação de Templates e pré-definição de ajustes favoritos, 

também é possível estabelecer regras para verificadores de modelos, conhecidos como 

model-checkers, nomeadamente, o Solibri. Caso uma empresa utilize códigos determinados 
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ou possua padrões próprios para a definição de áreas mínimas, dimensões padronizadas de 

shafts ou outras áreas que costumam se repetir nos projetos, essas premissas poderão ser 

traduzidas em regras e então serão geradas automaticamente por um verificador de modelos. 

Através também da definição de regras, alguns software BIM poderão verificar, 

automaticamente, a consistência de saídas de emergência, as condições de acessibilidade, 

bem como outras situações (Catelani, 2016). 

 

5.4. Interoperabilidade 

A interoperabilidade representa a capacidade de diferentes programas trocarem 

informação entre si. A falta de interoperabilidade pode dever-se à diferença nos formatos, 

nos protocolos, nas rotinas e ainda na diferença a nível de linguagem de programação 

(WIKI@, 2011). 

A interoperabilidade entre vários software pode ser obtida de variadas maneiras. As três 

mais comuns são as seguintes (Alves, 2018):  

• Usar um software que lê diretamente os arquivos do formato contido num 

software BIM, normalmente este caso acontece quando existe um conjunto de 

software desenvolvidos por um fornecedor. 

• Usar software que incorpora uma API (Application Programming Interface), 

fornecendo uma interface bem desenvolvida entre software de diferentes 

fornecedores 

• Usar software que suporte padrões de troca de dados aceites por toda a 

indústria. 

Num fluxo BIM, a partilha de informação entre utilizadores está dependente da 

interoperabilidade dos seus sistemas. O acesso a uma metodologia colaborativa avançada, 

materializada na centralização e compatibilização de todas as especialidades num só modelo, 

aumenta as exigências a nível dos requisitos de interoperabilidade (WIKI@, 2011).  

É extremamente importante conseguir garantir a interoperabilidade de sistemas, uma vez 

que se estes não possuírem uma interoperabilidade com uma base sólida, a atividade de 

colaboração e cooperação torna-se mais difícil ou até em alguns casos mesmo impraticável. 

Os principais benefícios de uma interoperabilidade ideal são (Alves, 2018): 

• Eliminar a necessidade de reintrodução de dados já construídos; 

• Eliminar a necessidade de troca de informações em formato papel;  
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• Permitir que todos os membros de uma equipa trabalhem sobre um mesmo 

ficheiro e desse modo evitar a duplicação de ficheiros e melhorar a precisão do 

modelo já que todos os elementos da equipa trabalham sobre a mesma base; 

• Aumentar a rapidez da elaboração do projeto; 

• Reduzir a propagação de erros e falhas; 

• Permitir a reutilização da informação ao longo de ciclo de vida do projeto; 

• Alargar a visão que as empresas têm dos mercados; 

• Diminuir os custos de comunicação. 

Existem ferramentas BIM específicas para uma certa tarefa, tais como como cálculos 

estáticos, quantidades de extração. Estas ferramentas devem ser capazes de recuperar os 

dados diretamente a partir de um modelo digital 3D criado por outro software e evitar uma 

recuperação manual. Esta recuperação manual não é apenas um desperdício de tempo, como 

também uma fonte de erros. Para o CAD, o formato de intercâmbio principal é a DXF e, até 

o DWG. No entanto, o BIM requer um formato de troca de dados que também possa 

transferir os atributos e outros parâmetros do modelo digital 3D. A interoperabilidade é um 

dos pontos mais importantes a considerar ao avaliar um software BIM (Almeida, 2015). 

Na Figura 9 serão apresentadas diversas fontes e formatos de informação diferentes no 

mesmo modelo BIM. 
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Figura 9 - Diversas fontes e formatos de informação diferentes no mesmo modelo BIM (Zaccari, 2018) 

 

 

Existem diversos tipos de formatos de interoperabilidade, nomeadamente, SDNF, CIS/2, 

IFC, IFD, IDM, BCF, Cobie format. De seguida, vai se abordar mais minuciosamente dois 

tipos de formato, IFC e BCF. 

O Industry Foundation Classes (IFC) é um formato neutro de arquivo de dados para 

descrever, trocar e compartilhar informações utilizadas na indústria da construção e no setor 

de gestão e manutenção de ativos. O formato de arquivo IFC é certificado pela ISO 

(16739:2013) e é utilizado para proporcionar a interoperabilidade e o trabalho colaborativo 

na plataforma BIM (Catelani, 2016). Na Figura 10 apresenta-se uma visão geral do formato 

IFC por especialidade e consequentemente o software mais apropriado. 
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Figura 10 - Visão geral do formato IFC por especialidades e software (Almeida, 2015) 
 

Este formato que foi desenvolvido por buildingSMART, é orientado a objetos que facilita 

a troca de dados entre o software BIM. Foi projetado para todas as fases de um Projeto, 

nomeadamente, contratação, fabrico, construção, montagem, operação e manutenção na 

indústria da AECO (Almeida, 2015). 

O IFC é, provavelmente, o OpenBIM mais conhecido e mais utilizado. Está em contínuo 

desenvolvimento, sendo que a complexidade dos dados que podem ser trocados aumenta a 

cada nova versão. A IFC pode representar objetos de geometria e a relação com outros 

objetos, propriedades, meta dos dados necessários para gerir as informações e as 

informações não-gráficas (Almeida, 2015). O modelo BIM é uma ferramenta que está a 

impulsionar a AECO no que toca à integração, interoperabilidade e colaboração (Sampaio 

2014). 

Na Figura 11 pode-se verificar a interoperabilidade que o formato IFC proporciona entre 

os variados software. 
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Figura 11 - Interoperabilidade IFC (Almeida, 2015) 

 

O BIM Collaboration Format (BFC) é um esquema XML que foi desenvolvido por um 

grupo de especialistas em software BIM e, posteriormente, foi transferido para a 

BuildingSMART. Através do recurso clash detection que o BFC dispõe, é possível gravar um 

arquivo que regista o ângulo de visualização da parte do modelo em que a interferência foi 

identificada, possibilitando assim, acrecentar comentários e recomendações para os restantes 

participantes do Projeto. Contudo, este formato não transmite o modelo inteiro, mas apenas 

as coordenadas do problema localizado, o ângulo de visão do modelo e os comentários e 

recomendações dadas pelo primeiro utilizador. Algumas soluções BIM já incorporaram o 

BCF XML, tais como o software Solibri. Também já foram desenvolvidos plugins para a 

maioria dos software, nomeadamente a Kubus que oferece plugins BCF XML para Revit, 

Archicad, Tekla Structures e Navisworks (Catelani, 2016). 
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6. Caso de Estudo 

6.1. Introdução 

De modo a analisar a integração da metodologia BIM na gestão de projetos, foi escolhido 

um modelo 3D BIM (Figura 12) anteriormente modelado, pretendendo-se verificar os 

respetivos erros de modelação, proceder à respetiva correção para se utilizarem algumas 

metodologias e software BIM para se efetuar a extração automática de quantidades. 

Para a execução deste modelo foram disponibilizadas plantas em formato CAD, 

nomeadamente plantas de estabilidade, arquitetura, águas e esgotos, AVAC, 

telecomunicações, eletricidade e gás. Assim, foi possível criar o modelo 3D BIM de 

arquitetura e das especialidades de estruturas e de águas e esgotos e, efetuar um estudo de 

compatibilização dessas especialidades. 

O caso de estudo consiste numa moradia unifamiliar, constituída por três pisos, 

nomeadamente, cave, rés-do-chão e primeiro andar, e numa subcave onde está localizada a 

casa de máquinas da piscina. A área total bruta de construção é de 180 m2. Do ponto de vista 

estrutural, o edifício é executado com uma estrutura reticulada em betão armado. As 

fachadas exteriores são consituídas por alvenaria dupla de tijolo, revestidas com reboco e 

com isolamento térmico na caixa-de-ar. As fundações são diretas, constituídas por sapatas 

isoladas de betão armado, interligadas por lintéis de fundação. O betão é da classe C20/25 e 

o aço das armaduras da classe A400. A estrutura da cobertura é composta por vigotas pré-

esforçadas apoiadas em paredes de alvenaria de tijolo, e o revestimento é em telha cerâmica. 

As alvenarias interiores são em paredes simples de tijolo cerâmico furado de 11 e 15 cm de 

espessura. Os revestimentos interiores variam consoante os compartimentos. Os pavimentos 

térreos exteriores são em cubos de granito, havendo também áreas de jardim. 
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Figura 12 - Modelo virtual de arquitetura do caso estudo (Moreira, 2018) 

 

6.2. Software utilizados 

O software utilizado para o desenvolvimento dos modelos de arquitetura, de estruturas, 

de abastecimento e drenagem de águas do projeto, bem como para a extração de quantidades 

foi o Autodesk Revit 2018. O Autodesk Revit é destinado à criação de Modelos de 

Informação e Construção e para a implementação da metodologia BIM. Este software agrega 

numa única versão tês vertentes: Revit Architecture, Revit Structure e Revit MEP (Autodesk, 

2018). 

O software Revit é compatível com muitos formatos, o que promove a interoperabilidade 

e consequentemente a respetiva utilização. Contém uma interface de utilização bastante 

clara, o que facilita a produção, edição e extração de modelos, possuindo uma vasta 

biblioteca de famílias de objetos para a edição de modelos de arquitetura, estruturais e de 

MEP’s (Eastman et al., 2011). 

Relativamente à deteção de conflitos do modelo utilizou-se o software Autodesk 

Navisworks Manage 2018, que permite a revisão de projetos através da análise e 

coordenação de informações das variadas especialidades cujos projetos forma desenvolvidos 

em modelos BIM. Combina as várias especialidades de cada projeto num modelo único, 

permitindo aos seus utilizadores detetarem automaticamente conflitos existentes 

possibilitando a gestão dos mesmos na fase de projeto e de pré-construção (Autodesk 

Navisworks, 2018). 
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O software Revit também permite a deteção de conflitos, no entanto a análise é mais 

simplista pelo que se optou pela utilização do Autodesk Naviswork Manage que foi 

escolhido devido à sua total interoperabilidade relativamente ao software Autodesk Revit. 

 

6.3. Deteção de conflitos 

Num projeto BIM, existem vários modelos criados individualmente, por especialidade, 

que são combinados e incorporados num modelo único. A coordenação entre modelos deve 

ser feita ao longo de todo o projeto e especialmente quando se seguem as fases de 

quantificação, planeamento e custos, de maneira a evitar erros que implicam elevados custos 

na gestão da construção. O primeiro passo para a deteção de conflitos é a importação dos 

diversos modelos para o Navisworks Manage e estabelecer regras para esta deteção (Silva, 

2015). O modelo estudado tem várias especialidades, contudo foi decidido fazer a deteção 

de conflitos tendo como foco principal as paredes, uma vez que se verificou alguns erros de 

modelação relativamente às mesmas. Neste sentido, foi estabelecida a regra de deteção de 

conflitos entre as paredes e as várias especialidades, especialmente com a de estruturas. 

Para a deteção de conflitos recorreu-se ao Clash Detective, uma ferramenta do 

Navisworks que permite a análise da deteção de conflitos. Assim, é possível proceder à 

identificação, inspeção e listagem das interferências encontradas num modelo BIM baseadas 

na geometria. Ou seja, o software identifica o conflito sempre que as geometrias de dois 

objetos se cruzem entre si. Neste sentido, muitas interferências encontradas não 

correspondem na realidade a conflitos entre especialidades e por isso podem ser ignoradas 

após a respetiva análise (Carreiró, 2017). 

Após executar o Clash Detective foi verificado que a maior parte dos erros se deviam a 

sobreposições de paredes e sobreposição de paredes com pilares. Para solucionar os erros de 

sobreposições de paredes foi necessário ter em conta os limites das mesmas para que não 

houvesse essa sobreposição. No caso da sobreposição de paredes com pilares, a solução 

encontrada para a respetiva correção foi o comando Join Geometry (seleciona-se a parede e 

o pilar em questão e aciona-se este comando). As Figuras 13, 14 e 15 ilustram alguns dos 

conflitos detetados. 
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Figura 13 - Conflito entre parede e pilar 

 

 

Figura 14 - Conflito entre paredes 

 

 

Figura 15 - Conflito entre paredes da chaminé e telhado 
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No terceiro exemplo (Figura 15) existe a interceção entre as paredes da chaminé com o 

telhado. Para resolver este caso foi efetuada a edição do perímetro do telhado, de maneira a 

criar uma extrusão no local das chaminés. 

O software utilizado detetou outras incompatibilidades no modelo, no entanto, as mesmas 

não foram consideradas, uma vez que não poderão ser consideradas erros. A sobreposição 

entre paredes e tubagens é algo recorrente na construção, contudo, o programa considerou 

incompatibilidades nestas situações. Neste sentido, estes casos não foram tidos em conta. 

Foram detetadas 96 interferências, que foram detetados no software Navisworks (Figura 16) 

e que foram resolvidos no modelo.  

 

 

Figura 16 - Deteção de conflitos do caso de estudo 
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6.4. Revisão do modelo  

Para além da deteção de conflitos do modelo, também era pretendido a extração 

automática de quantidades dos materiais que constituem as paredes, bem como de outros 

elementos. Ao analisar-se o modelo verificou-se que existia uma diversidade de paredes que 

não se justificava, bem como a ausência de certas camadas das mesmas. Estes erros 

ocorreram por falta de padronização dos procedimentos de modelação. Assim, procedeu-se 

à reformulação do tipo e constituição de paredes (apresentado na secção seguinte). 

Para além disso, verificou-se também a não utilização de um sistema de classificação, 

pelo que se escolheu o Uniclass 2015. Para uma correta normalização e classificação dos 

elementos, deveria ter sido feita essa mesma classificação no Autodesk Revit no início da 

modelação. Como o modelo já tinha sido criado anteriormente ir-se-ía tornar uma tarefa 

bastante complicada, dado que teria que se fazer essa mesma classificação elemento a 

elemento. Optou-se assim, neste trabalho, por se explicar como se deveria ter procedido para 

efetuar a classificação dos objetos. 

Inicialmente, deveria instalar-se um add-in do Revit, designado por BIM Interoperability 

Tools (Figura 17). Este add-in está disponível em 

“https://www.biminteroperabilitytools.com”. 

 

 

Figura 17 - Add-in BIM Interoperability Tools 

 

Posteriormente, selecionava-se a opção Setup e escolhia-se o sistema pretendido que 

neste caso seria o Uniclass 2015, tal como se pode verificar na Figura 18. 
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Figura 18 - Escolha do sistema de classificação escolhido (Uniclass 2015) 

 

De seguida, escolhia-se o elemento a classificar e no menu do BIM Interoperability 

selecionava-se Assign. Após esta tarefa, escolhia-se o mais apropriado relativamente ao 

elemento escolhido, conforme se exemplifica na Figura 19.  
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Figura 19 - Exemplo da classificação de um elemento (janela) 

 

 

Após efetuar este passo, associa-se a classificação à janela selecionada como se vê na 

Figura 20. 

 

 

Figura 20 - Classificação Uniclass do elemento janela 

 

Para os restantes objetos ter-se-íam que aplicar os mesmos passos de maneira a classificá-

los de acordo com o sistema de classificação escolhido. 
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6.5. Extração automática de quantidades 

Tal como foi referido anteriormente, um dos objectivos do trabalho consistia na extração 

automática de quantidades a partir do modelo. Um aspeto extremamente importante na 

indústria da construção é a quantificação dos materiais e elementos de um projeto, uma vez 

que estes são os elementos chave para o planeamento e para o cálculo de custos. A 

importância da precisão no processo de quantificação deve-se ao facto do correto 

planeamento e orçamento estarem dependentes da quantificaçao de quantidades, pelo que 

simples falhas no processo de quantificação podem ter um grande impacto no processo de 

gestão da construção (Silva, 2015). O principal foco deste trabalho, conforme mencionado 

anteriormente, são as paredes. Deste modo, as paredes foram reformuladas no que respeita 

à respetiva tipologia, o que obrigou a uma padronização das mesmas e a uma correção da 

respetiva modelação, através da correção da sua constituição.  De seguida, poder-se-á 

constatar as diferenças relativamente ao modelo original (Figura 21) e ao modelo 

reformulado (Figura 22). Essas diferenças incidem sobre a constituição das paredes e a 

respetiva padronização no modelo. Esta obrigou à análise de todas as paredes originais e a 

sua agregação e reformulação de nomenclaturas. 

 

 

Figura 21 - Modelo original (Moreira, 2018) 
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Figura 22 - Modelo reformulado 

 

Na Tabela 15 apresenta-se o mapa de quantidades extraído automaticamente do modelo 

inicial, sem as alterações necessárias relativamente às camadas. 

Na Tabela 16 apresenta-se o mapa de quantidades extraído automaticamente do modelo 

reformulado, diretamente no software Revit. Para cada parede procedeu-se à extração de 

quantidades de cada um dos materiais constituintes.  

 

Tabela 15 - Mapa de quantidades das paredes, sem especificação das camadas 

Paredes 

Família e tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Alvernaria Tijolo 150mm 20 m² 3.01 m³ Tijolo, Comum 20 m² 3.01 m³ 

Alvernaria Tijolo 150mm 19 m² 2.92 m³ Tijolo, Comum 19 m² 2.92 m³ 

Alvernaria Tijolo 150mm 11 m² 1.64 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.64 m³ 

Alvernaria Tijolo 150mm 10 m² 1.58 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.58 m³ 

Alvernaria Tijolo 150mm 20 m² 3.02 m³ Tijolo, Comum 20 m² 3.02 m³ 

Alvernaria Tijolo 150mm 5 m² 0.72 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.72 m³ 

Alvernaria Tijolo 150mm 6 m² 0.83 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.83 m³ 

Alvernaria Tijolo 150mm 11 m² 1.59 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.59 m³ 

Alvernaria Tijolo 150mm 9 m² 1.37 m³ Tijolo, Comum 9 m² 1.37 m³ 

Betão 200mm 7 m² 1.37 m³ Betão, Moldado in loco 7 m² 1.37 m³ 

Betão 200mm 5 m² 1.05 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 1.05 m³ 

Betão 200mm 5 m² 1.05 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 1.05 m³ 

Betão 200mm 5 m² 1.06 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 1.06 m³ 

Betão 200mm 4 m² 0.81 m³ Betão, Moldado in loco 4 m² 0.81 m³ 

Betão 200mm 4 m² 0.81 m³ Betão, Moldado in loco 4 m² 0.81 m³ 

Muro 150mm 8 m² 1.14 m³ Betão, Moldado in loco 8 m² 1.14 m³ 
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Paredes 

Família e tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Muro 150mm 8 m² 1.15 m³ Betão, Moldado in loco 8 m² 1.15 m³ 

Muro 150mm 2 m² 0.24 m³ Betão, Moldado in loco 2 m² 0.24 m³ 

Muro 150mm 2 m² 0.27 m³ Betão, Moldado in loco 2 m² 0.27 m³ 

Muro 150mm 2 m² 0.29 m³ Betão, Moldado in loco 2 m² 0.29 m³ 

Muro 150mm 2 m² 0.34 m³ Betão, Moldado in loco 2 m² 0.34 m³ 

Muro 150mm 3 m² 0.50 m³ Betão, Moldado in loco 3 m² 0.50 m³ 

Muro 150mm 2 m² 0.28 m³ Betão, Moldado in loco 2 m² 0.28 m³ 

Muro 150mm 3 m² 0.40 m³ Betão, Moldado in loco 3 m² 0.40 m³ 

Muro 150mm 5 m² 0.77 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 0.77 m³ 

Muro 150mm 1 m² 0.17 m³ Betão, Moldado in loco 1 m² 0.17 m³ 

Muro 200mm 45 m² 8.99 m³ Betão, Moldado in loco 45 m² 8.99 m³ 

Muro 200mm 13 m² 2.52 m³ Betão, Moldado in loco 13 m² 2.52 m³ 

Muro 200mm 18 m² 3.47 m³ Betão, Moldado in loco 18 m² 3.47 m³ 

Muro 200mm 82 m² 16.26 m³ Betão, Moldado in loco 82 m² 16.26 m³ 

Muro 200mm 91 m² 18.08 m³ Betão, Moldado in loco 91 m² 18.08 m³ 

Muro 200mm 14 m² 2.70 m³ Betão, Moldado in loco 14 m² 2.70 m³ 

Muro 200mm 17 m² 3.31 m³ Betão, Moldado in loco 17 m² 3.31 m³ 

Muro 200mm 9 m² 1.78 m³ Betão, Moldado in loco 9 m² 1.78 m³ 

Muro 200mm 13 m² 2.45 m³ Betão, Moldado in loco 13 m² 2.45 m³ 

Muro 200mm 17 m² 3.24 m³ Betão, Moldado in loco 17 m² 3.24 m³ 

Muro 200mm 19 m² 3.56 m³ Betão, Moldado in loco 19 m² 3.56 m³ 

Muro 200mm 20 m² 3.97 m³ Betão, Moldado in loco 20 m² 3.97 m³ 

Muro 200mm 46 m² 9.20 m³ Betão, Moldado in loco 46 m² 9.20 m³ 

Muro 200mm 21 m² 4.19 m³ Betão, Moldado in loco 21 m² 4.19 m³ 

Muro 200mm 15 m² 3.07 m³ Betão, Moldado in loco 15 m² 3.07 m³ 

Muro 200mm 12 m² 2.26 m³ Betão, Moldado in loco 12 m² 2.26 m³ 

Muro 200mm 12 m² 2.30 m³ Betão, Moldado in loco 12 m² 2.30 m³ 

Muro 200mm 12 m² 2.35 m³ Betão, Moldado in loco 12 m² 2.35 m³ 

Muro 200mm 77 m² 15.40 m³ Betão, Moldado in loco 77 m² 15.40 m³ 

Muro 200mm 59 m² 11.72 m³ Betão, Moldado in loco 59 m² 11.72 m³ 

Muro 200mm 18 m² 3.60 m³ Betão, Moldado in loco 18 m² 3.60 m³ 

Muro 200mm 19 m² 3.77 m³ Betão, Moldado in loco 19 m² 3.77 m³ 

Muro 200mm 31 m² 6.18 m³ Betão, Moldado in loco 31 m² 6.18 m³ 

Muro 200mm 51 m² 10.03 m³ Betão, Moldado in loco 51 m² 10.03 m³ 

Muro 200mm 6 m² 1.06 m³ Betão, Moldado in loco 6 m² 1.06 m³ 

Muro 200mm 6 m² 1.11 m³ Betão, Moldado in loco 6 m² 1.11 m³ 

Muro 200mm 6 m² 1.18 m³ Betão, Moldado in loco 6 m² 1.18 m³ 

Muro 300mm 51 m² 15.43 m³ Betão, Moldado in loco 51 m² 15.43 m³ 

Parede Betão 200mm 5 m² 1.02 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 1.02 m³ 

Parede Betão 200mm 5 m² 1.06 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 1.06 m³ 

Parede Betão 200mm 4 m² 0.90 m³ Betão, Moldado in loco 4 m² 0.90 m³ 

Parede Simples 11 m² 1.58 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.16 m³ 

Parede Simples 11 m² 1.58 m³ Reboco 21 m² 0.42 m³ 
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Paredes 

Família e tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Parede Simples 37 m² 5.62 m³ Tijolo, Comum 37 m² 4.12 m³ 

Parede Simples 37 m² 5.62 m³ Reboco 75 m² 1.50 m³ 

Parede Simples 12 m² 1.86 m³ Tijolo, Comum 12 m² 1.37 m³ 

Parede Simples 12 m² 1.86 m³ Reboco 25 m² 0.50 m³ 

Parede Simples 17 m² 2.57 m³ Tijolo, Comum 17 m² 1.88 m³ 

Parede Simples 17 m² 2.57 m³ Reboco 34 m² 0.68 m³ 

Parede Simples 10 m² 1.56 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.14 m³ 

Parede Simples 10 m² 1.56 m³ Reboco 21 m² 0.41 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.34 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.25 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.34 m³ Reboco 5 m² 0.09 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.25 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.18 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.25 m³ Reboco 3 m² 0.07 m³ 

Parede Simples 7 m² 1.11 m³ Tijolo, Comum 7 m² 0.81 m³ 

Parede Simples 7 m² 1.11 m³ Reboco 15 m² 0.30 m³ 

Parede Simples 10 m² 1.47 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.08 m³ 

Parede Simples 10 m² 1.47 m³ Reboco 20 m² 0.39 m³ 

Parede Simples 4 m² 0.56 m³ Tijolo, Comum 4 m² 0.41 m³ 

Parede Simples 4 m² 0.56 m³ Reboco 7 m² 0.15 m³ 

Parede Simples 17 m² 2.56 m³ Tijolo, Comum 17 m² 1.87 m³ 

Parede Simples 17 m² 2.56 m³ Reboco 34 m² 0.68 m³ 

Parede Simples 7 m² 1.12 m³ Tijolo, Comum 7 m² 0.82 m³ 

Parede Simples 7 m² 1.12 m³ Reboco 15 m² 0.30 m³ 

Parede Simples 8 m² 1.22 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.89 m³ 

Parede Simples 8 m² 1.22 m³ Reboco 16 m² 0.32 m³ 

Parede Simples 5 m² 0.71 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.52 m³ 

Parede Simples 5 m² 0.71 m³ Reboco 9 m² 0.19 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.30 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.22 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.30 m³ Reboco 4 m² 0.08 m³ 

Parede Simples 10 m² 1.44 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.05 m³ 

Parede Simples 10 m² 1.44 m³ Reboco 19 m² 0.38 m³ 

Parede Simples 8 m² 1.18 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.87 m³ 

Parede Simples 8 m² 1.18 m³ Reboco 16 m² 0.32 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.24 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.18 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.24 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 

Parede Simples 9 m² 1.37 m³ Tijolo, Comum 9 m² 1.01 m³ 

Parede Simples 9 m² 1.37 m³ Reboco 18 m² 0.37 m³ 

Parede Simples 7 m² 1.10 m³ Tijolo, Comum 7 m² 0.81 m³ 

Parede Simples 7 m² 1.10 m³ Reboco 15 m² 0.29 m³ 

Parede Simples 25 m² 3.70 m³ Tijolo, Comum 25 m² 2.71 m³ 

Parede Simples 25 m² 3.70 m³ Reboco 49 m² 0.99 m³ 

Parede Simples 8 m² 1.15 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.84 m³ 

Parede Simples 8 m² 1.15 m³ Reboco 15 m² 0.31 m³ 

Parede Simples 12 m² 1.80 m³ Tijolo, Comum 12 m² 1.32 m³ 
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Paredes 

Família e tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Parede Simples 12 m² 1.80 m³ Reboco 24 m² 0.48 m³ 

Parede Simples 9 m² 1.40 m³ Tijolo, Comum 9 m² 1.02 m³ 

Parede Simples 9 m² 1.40 m³ Reboco 19 m² 0.37 m³ 

Parede Simples 0 m² 0.05 m³ Tijolo, Comum 0 m² 0.04 m³ 

Parede Simples 0 m² 0.05 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Parede Simples 9 m² 1.32 m³ Tijolo, Comum 9 m² 0.97 m³ 

Parede Simples 9 m² 1.32 m³ Reboco 18 m² 0.35 m³ 

Parede Simples 4 m² 0.63 m³ Tijolo, Comum 4 m² 0.46 m³ 

Parede Simples 4 m² 0.63 m³ Reboco 8 m² 0.17 m³ 

Parede Simples 15 m² 2.20 m³ Tijolo, Comum 15 m² 1.61 m³ 

Parede Simples 15 m² 2.20 m³ Reboco 29 m² 0.59 m³ 

Parede Simples 0 m² 0.05 m³ Tijolo, Comum 0 m² 0.04 m³ 

Parede Simples 0 m² 0.05 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Parede Simples 3 m² 0.49 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.36 m³ 

Parede Simples 3 m² 0.49 m³ Reboco 6 m² 0.13 m³ 

Parede Simples 5 m² 0.81 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.60 m³ 

Parede Simples 5 m² 0.81 m³ Reboco 11 m² 0.22 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.24 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.18 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.24 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 

Parede Simples 1 m² 0.16 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.12 m³ 

Parede Simples 1 m² 0.16 m³ Reboco 2 m² 0.04 m³ 

Parede Simples 4 m² 0.60 m³ Tijolo, Comum 4 m² 0.44 m³ 

Parede Simples 4 m² 0.60 m³ Reboco 8 m² 0.16 m³ 

Parede Simples 8 m² 1.19 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.88 m³ 

Parede Simples 8 m² 1.19 m³ Reboco 16 m² 0.32 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.36 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.26 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.36 m³ Reboco 5 m² 0.10 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.23 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.17 m³ 

Parede Simples 2 m² 0.23 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 

Parede Simples 45mm 1 m² 0.06 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.03 m³ 

Parede Simples 45mm 1 m² 0.06 m³ Reboco 1 m² 0.03 m³ 

Parede Simples 45mm 4 m² 0.19 m³ Tijolo, Comum 4 m² 0.10 m³ 

Parede Simples 45mm 4 m² 0.19 m³ Reboco 4 m² 0.08 m³ 

Parede Simples 45mm 2 m² 0.07 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.04 m³ 

Parede Simples 45mm 2 m² 0.07 m³ Reboco 2 m² 0.03 m³ 

Parede Simples 45mm 1 m² 0.03 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.02 m³ 

Parede Simples 45mm 1 m² 0.03 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Parede Simples 45mm 1 m² 0.06 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.03 m³ 

Parede Simples 45mm 1 m² 0.06 m³ Reboco 1 m² 0.03 m³ 

Parede Simples 45mm 0 m² 0.02 m³ Tijolo, Comum 0 m² 0.01 m³ 

Parede Simples 45mm 0 m² 0.02 m³ Reboco 0 m² 0.01 m³ 

Parede Simples 45mm 2 1 m² 0.03 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.02 m³ 

Parede Simples 45mm 2 1 m² 0.03 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 
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Paredes 

Família e tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Parede Simples 45mm 2 3 m² 0.11 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.06 m³ 

Parede Simples 45mm 2 3 m² 0.11 m³ Reboco 3 m² 0.05 m³ 

Parede Simples 90mm 6 m² 0.52 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.40 m³ 

Parede Simples 90mm 6 m² 0.52 m³ Reboco 6 m² 0.11 m³ 

Parede Simples 90mm 6 m² 0.51 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.40 m³ 

Parede Simples 90mm 6 m² 0.51 m³ Reboco 6 m² 0.11 m³ 

Parede Simples 90mm 1 m² 0.08 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.06 m³ 

Parede Simples 90mm 1 m² 0.08 m³ Reboco 1 m² 0.02 m³ 

Parede Simples 90mm 3 m² 0.26 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.21 m³ 

Parede Simples 90mm 3 m² 0.26 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 

Parede Simples 90mm 1 m² 0.06 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.05 m³ 

Parede Simples 90mm 1 m² 0.06 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Parede Simples 90mm 2 6 m² 0.53 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.41 m³ 

Parede Simples 90mm 2 6 m² 0.53 m³ Reboco 6 m² 0.12 m³ 

Parede Simples 90mm 2 6 m² 0.54 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.42 m³ 

Parede Simples 90mm 2 6 m² 0.54 m³ Reboco 6 m² 0.12 m³ 

Parede Simples 90mm 2 6 m² 0.50 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.39 m³ 

Parede Simples 90mm 2 6 m² 0.50 m³ Reboco 6 m² 0.11 m³ 

Parede Simples 130mm 6 m² 0.76 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.64 m³ 

Parede Simples 130mm 6 m² 0.76 m³ Reboco 6 m² 0.12 m³ 

Parede Simples 130mm 1 m² 0.18 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.15 m³ 

Parede Simples 130mm 1 m² 0.18 m³ Reboco 1 m² 0.03 m³ 

Parede Simples 130mm 2 m² 0.20 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.17 m³ 

Parede Simples 130mm 2 m² 0.20 m³ Reboco 2 m² 0.03 m³ 

Parede Simples 130mm 2 6 m² 0.73 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.62 m³ 

Parede Simples 130mm 2 6 m² 0.73 m³ Reboco 6 m² 0.11 m³ 

Parede Simples 130mm 2 1 m² 0.18 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.15 m³ 

Parede Simples 130mm 2 1 m² 0.18 m³ Reboco 1 m² 0.03 m³ 

Parede Simples 140mm 5 m² 0.72 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 0.62 m³ 

Parede Simples 140mm 5 m² 0.72 m³ Reboco 5 m² 0.10 m³ 

Parede Simples 150mm 6 m² 0.91 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.67 m³ 

Parede Simples 150mm 6 m² 0.91 m³ Reboco 12 m² 0.24 m³ 

Parede Simples 170mm 3 m² 0.58 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.51 m³ 

Parede Simples 170mm 3 m² 0.58 m³ Reboco 3 m² 0.07 m³ 

Parede Simples 180mm 31 m² 5.55 m³ Tijolo, Comum 31 m² 3.39 m³ 

Parede Simples 180mm 31 m² 5.55 m³ Ar 31 m² 1.54 m³ 

Parede Simples 180mm 31 m² 5.55 m³ Reboco 31 m² 0.62 m³ 

Parede Simples 200mm 16 m² 3.25 m³ Tijolo, Comum 16 m² 2.60 m³ 

Parede Simples 200mm 16 m² 3.25 m³ Reboco 33 m² 0.65 m³ 

Parede Simples 220mm 3 m² 0.63 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.57 m³ 

Parede Simples 220mm 3 m² 0.63 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 

Parede Simples 220mm 3 m² 0.58 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.52 m³ 

Parede Simples 220mm 3 m² 0.58 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 
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Paredes 

Família e tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Parede Simples 240mm 5 m² 1.19 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.99 m³ 

Parede Simples 240mm 5 m² 1.19 m³ Reboco 10 m² 0.20 m³ 

Parede Simples 240mm 11 m² 2.68 m³ Tijolo, Comum 11 m² 2.23 m³ 

Parede Simples 240mm 11 m² 2.68 m³ Reboco 22 m² 0.45 m³ 

Parede Simples 240mm 7 m² 1.64 m³ Tijolo, Comum 7 m² 1.37 m³ 

Parede Simples 240mm 7 m² 1.64 m³ Reboco 14 m² 0.27 m³ 

Parede Simples 240mm 5 m² 1.26 m³ Tijolo, Comum 5 m² 1.05 m³ 

Parede Simples 240mm 5 m² 1.26 m³ Reboco 10 m² 0.21 m³ 

Parede Simples 240mm 8 m² 1.90 m³ Tijolo, Comum 8 m² 1.58 m³ 

Parede Simples 240mm 8 m² 1.90 m³ Reboco 16 m² 0.32 m³ 

Parede Simples 240mm 6 m² 1.45 m³ Tijolo, Comum 6 m² 1.21 m³ 

Parede Simples 240mm 6 m² 1.45 m³ Reboco 12 m² 0.24 m³ 

Parede Simples 320mm 1 m² 0.39 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.35 m³ 

Parede Simples 320mm 1 m² 0.39 m³ Reboco 2 m² 0.05 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 42 m² 15.36 m³ Tijolo, Comum 83 m² 10.79 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 42 m² 15.36 m³ Ar 42 m² 1.66 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 42 m² 15.36 m³ Roof-Mate 42 m² 1.25 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 42 m² 15.36 m³ Reboco 83 m² 1.66 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 7 m² 2.58 m³ Tijolo, Comum 14 m² 1.81 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 7 m² 2.58 m³ Ar 7 m² 0.28 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 7 m² 2.58 m³ Roof-Mate 7 m² 0.21 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 7 m² 2.58 m³ Reboco 14 m² 0.28 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 6 m² 2.22 m³ Tijolo, Comum 12 m² 1.56 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 6 m² 2.22 m³ Ar 6 m² 0.24 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 6 m² 2.22 m³ Roof-Mate 6 m² 0.18 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 6 m² 2.22 m³ Reboco 12 m² 0.24 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 15 m² 5.66 m³ Tijolo, Comum 31 m² 3.98 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 15 m² 5.66 m³ Ar 15 m² 0.61 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 15 m² 5.66 m³ Roof-Mate 15 m² 0.46 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 15 m² 5.66 m³ Reboco 31 m² 0.61 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 21 m² 7.94 m³ Tijolo, Comum 43 m² 5.58 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 21 m² 7.94 m³ Ar 21 m² 0.86 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 21 m² 7.94 m³ Roof-Mate 21 m² 0.64 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 21 m² 7.94 m³ Reboco 43 m² 0.86 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.49 m³ Tijolo, Comum 24 m² 3.16 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.49 m³ Ar 12 m² 0.49 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.49 m³ Roof-Mate 12 m² 0.36 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.49 m³ Reboco 24 m² 0.49 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 3 m² 0.98 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.69 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 3 m² 0.98 m³ Ar 3 m² 0.11 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 3 m² 0.98 m³ Roof-Mate 3 m² 0.08 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 3 m² 0.98 m³ Reboco 5 m² 0.11 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 35 m² 13.10 m³ Tijolo, Comum 71 m² 9.21 m³ 
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Paredes 

Família e tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Paredes Duplas Exteriores 35 m² 13.10 m³ Ar 35 m² 1.42 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 35 m² 13.10 m³ Roof-Mate 35 m² 1.06 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 35 m² 13.10 m³ Reboco 71 m² 1.42 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 17 m² 6.19 m³ Tijolo, Comum 33 m² 4.35 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 17 m² 6.19 m³ Ar 17 m² 0.67 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 17 m² 6.19 m³ Roof-Mate 17 m² 0.50 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 17 m² 6.19 m³ Reboco 33 m² 0.67 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.29 m³ Tijolo, Comum 23 m² 3.01 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.29 m³ Ar 12 m² 0.46 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.29 m³ Roof-Mate 12 m² 0.35 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.29 m³ Reboco 23 m² 0.46 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.88 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.62 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.88 m³ Ar 2 m² 0.10 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.88 m³ Roof-Mate 2 m² 0.07 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.88 m³ Reboco 5 m² 0.10 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 10 m² 3.72 m³ Tijolo, Comum 20 m² 2.61 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 10 m² 3.72 m³ Ar 10 m² 0.40 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 10 m² 3.72 m³ Roof-Mate 10 m² 0.30 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 10 m² 3.72 m³ Reboco 20 m² 0.40 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.69 m³ Tijolo, Comum 4 m² 0.49 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.69 m³ Ar 2 m² 0.08 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.69 m³ Roof-Mate 2 m² 0.06 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.69 m³ Reboco 4 m² 0.08 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.59 m³ Tijolo, Comum 25 m² 3.22 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.59 m³ Ar 12 m² 0.50 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.59 m³ Roof-Mate 12 m² 0.37 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.59 m³ Reboco 25 m² 0.50 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 18 m² 6.64 m³ Tijolo, Comum 36 m² 4.67 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 18 m² 6.64 m³ Ar 18 m² 0.72 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 18 m² 6.64 m³ Roof-Mate 18 m² 0.54 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 18 m² 6.64 m³ Reboco 36 m² 0.72 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 1.81 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.27 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 1.81 m³ Ar 5 m² 0.20 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 1.81 m³ Roof-Mate 5 m² 0.15 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 1.81 m³ Reboco 10 m² 0.20 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 1.79 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.26 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 1.79 m³ Ar 5 m² 0.19 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 1.79 m³ Roof-Mate 5 m² 0.15 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 1.79 m³ Reboco 10 m² 0.19 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 35 m² 12.73 m³ Tijolo, Comum 69 m² 8.95 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 35 m² 12.73 m³ Ar 34 m² 1.38 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 35 m² 12.73 m³ Roof-Mate 34 m² 1.03 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 35 m² 12.73 m³ Reboco 69 m² 1.38 m³ 
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Paredes 

Família e tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Paredes Duplas Exteriores 22 m² 7.83 m³ Tijolo, Comum 43 m² 5.51 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 22 m² 7.83 m³ Ar 21 m² 0.85 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 22 m² 7.83 m³ Roof-Mate 21 m² 0.63 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 22 m² 7.83 m³ Reboco 42 m² 0.85 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.35 m³ Tijolo, Comum 24 m² 3.06 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.35 m³ Ar 12 m² 0.47 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.35 m³ Roof-Mate 12 m² 0.35 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.35 m³ Reboco 24 m² 0.47 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 10 m² 3.55 m³ Tijolo, Comum 19 m² 2.49 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 10 m² 3.55 m³ Ar 10 m² 0.38 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 10 m² 3.55 m³ Roof-Mate 10 m² 0.29 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 10 m² 3.55 m³ Reboco 19 m² 0.38 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.29 m³ Tijolo, Comum 23 m² 3.02 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.29 m³ Ar 12 m² 0.46 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.29 m³ Roof-Mate 12 m² 0.34 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 12 m² 4.29 m³ Reboco 23 m² 0.46 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 19 m² 6.64 m³ Tijolo, Comum 37 m² 4.68 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 19 m² 6.64 m³ Ar 18 m² 0.72 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 19 m² 6.64 m³ Roof-Mate 18 m² 0.53 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 19 m² 6.64 m³ Reboco 36 m² 0.72 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 2.00 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.40 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 2.00 m³ Ar 5 m² 0.22 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 2.00 m³ Roof-Mate 5 m² 0.16 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 5 m² 2.00 m³ Reboco 11 m² 0.22 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 6 m² 2.04 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.44 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 6 m² 2.04 m³ Ar 6 m² 0.22 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 6 m² 2.04 m³ Roof-Mate 6 m² 0.17 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 6 m² 2.04 m³ Reboco 11 m² 0.22 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.87 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.61 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.87 m³ Ar 2 m² 0.09 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.87 m³ Roof-Mate 2 m² 0.07 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 m² 0.87 m³ Reboco 5 m² 0.09 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 39 m² 14.19 m³ Tijolo, Comum 77 m² 9.98 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 39 m² 14.19 m³ Ar 38 m² 1.53 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 39 m² 14.19 m³ Roof-Mate 38 m² 1.14 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 39 m² 14.19 m³ Reboco 77 m² 1.53 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 3 m² 1.28 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.99 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 3 m² 1.28 m³ Ar 3 m² 0.10 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 3 m² 1.28 m³ Roof-Mate 3 m² 0.08 m³ 

Paredes Duplas Exteriores 2 3 m² 1.28 m³ Reboco 5 m² 0.10 m³ 

Paredes Duplas Interiores 7 m² 2.45 m³ Tijolo, Comum 14 m² 1.59 m³ 

Paredes Duplas Interiores 7 m² 2.45 m³ Ar 7 m² 0.58 m³ 

Paredes Duplas Interiores 7 m² 2.45 m³ Reboco 14 m² 0.29 m³ 
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Paredes 

Família e tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Paredes Duplas Interiores 10 m² 3.31 m³ Tijolo, Comum 19 m² 2.14 m³ 

Paredes Duplas Interiores 10 m² 3.31 m³ Ar 10 m² 0.78 m³ 

Paredes Duplas Interiores 10 m² 3.31 m³ Reboco 19 m² 0.39 m³ 

Paredes Duplas Interiores 4 m² 1.44 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.93 m³ 

Paredes Duplas Interiores 4 m² 1.44 m³ Ar 4 m² 0.34 m³ 

Paredes Duplas Interiores 4 m² 1.44 m³ Reboco 8 m² 0.17 m³ 

Paredes Duplas Interiores 4 m² 1.29 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.83 m³ 

Paredes Duplas Interiores 4 m² 1.29 m³ Ar 4 m² 0.30 m³ 

Paredes Duplas Interiores 4 m² 1.29 m³ Reboco 8 m² 0.15 m³ 

Paredes Duplas Interiores 1 m² 0.31 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.20 m³ 

Paredes Duplas Interiores 1 m² 0.31 m³ Ar 1 m² 0.07 m³ 

Paredes Duplas Interiores 1 m² 0.31 m³ Reboco 2 m² 0.04 m³ 

Reboco Pilar 1 m² 0.02 m³ Reboco 1 m² 0.02 m³ 

Reboco Pilar 1 m² 0.02 m³ Reboco 1 m² 0.02 m³ 

Reboco Pilar 1 m² 0.02 m³ Reboco 1 m² 0.02 m³ 

Reboco Pilar 1 m² 0.02 m³ Reboco 1 m² 0.02 m³ 

Reboco Pilar 0 m² 0.00 m³ Reboco 0 m² 0.00 m³ 

Pormenor Telhado 6 m² 0.58 m³ Material pré-definido de parede 36 m² 0.58 m³ 

 Total 4811 m² 419.58 m³ 

 

Tabela 16 - Mapa de quantidades das paredes, com especificação das camadas 

Paredes 

Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Mur_Bet_15cm 8 m² 1.14 m³ Betão, Moldado in loco 8 m² 1.14 m³ 

Mur_Bet_15cm 8 m² 1.15 m³ Betão, Moldado in loco 8 m² 1.15 m³ 

Mur_Bet_15cm 2 m² 0.24 m³ Betão, Moldado in loco 2 m² 0.24 m³ 

Mur_Bet_15cm 2 m² 0.27 m³ Betão, Moldado in loco 2 m² 0.27 m³ 

Mur_Bet_15cm 2 m² 0.29 m³ Betão, Moldado in loco 2 m² 0.29 m³ 

Mur_Bet_15cm 2 m² 0.34 m³ Betão, Moldado in loco 2 m² 0.34 m³ 

Mur_Bet_15cm 3 m² 0.50 m³ Betão, Moldado in loco 3 m² 0.50 m³ 

Mur_Bet_15cm 2 m² 0.28 m³ Betão, Moldado in loco 2 m² 0.28 m³ 

Mur_Bet_15cm 3 m² 0.38 m³ Betão, Moldado in loco 3 m² 0.38 m³ 

Mur_Bet_15cm 5 m² 0.77 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 0.77 m³ 

Mur_Bet_15cm 1 m² 0.17 m³ Betão, Moldado in loco 1 m² 0.17 m³ 

Mur_Bet_20cm 7 m² 1.37 m³ Betão, Moldado in loco 7 m² 1.37 m³ 

Mur_Bet_20cm 5 m² 1.05 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 1.05 m³ 

Mur_Bet_20cm 5 m² 1.05 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 1.05 m³ 

Mur_Bet_20cm 4 m² 0.84 m³ Betão, Moldado in loco 4 m² 0.84 m³ 

Mur_Bet_20cm 5 m² 0.92 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 0.92 m³ 

Mur_Bet_20cm 5 m² 0.92 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 0.92 m³ 

Mur_Bet_20cm 5 m² 1.02 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 1.02 m³ 

Mur_Bet_20cm 5 m² 1.06 m³ Betão, Moldado in loco 5 m² 1.06 m³ 

Mur_Bet_20cm 4 m² 0.90 m³ Betão, Moldado in loco 4 m² 0.90 m³ 
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Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Mur_Bet_20cm 45 m² 8.99 m³ Betão, Moldado in loco 45 m² 8.99 m³ 

Mur_Bet_20cm 13 m² 2.52 m³ Betão, Moldado in loco 13 m² 2.52 m³ 

Mur_Bet_20cm 18 m² 3.47 m³ Betão, Moldado in loco 18 m² 3.47 m³ 

Mur_Bet_20cm 82 m² 16.26 m³ Betão, Moldado in loco 82 m² 16.26 m³ 

Mur_Bet_20cm 91 m² 18.08 m³ Betão, Moldado in loco 91 m² 18.08 m³ 

Mur_Bet_20cm 13 m² 2.61 m³ Betão, Moldado in loco 13 m² 2.61 m³ 

Mur_Bet_20cm 17 m² 3.31 m³ Betão, Moldado in loco 17 m² 3.31 m³ 

Mur_Bet_20cm 9 m² 1.78 m³ Betão, Moldado in loco 9 m² 1.78 m³ 

Mur_Bet_20cm 13 m² 2.45 m³ Betão, Moldado in loco 13 m² 2.45 m³ 

Mur_Bet_20cm 17 m² 3.16 m³ Betão, Moldado in loco 17 m² 3.16 m³ 

Mur_Bet_20cm 16 m² 3.04 m³ Betão, Moldado in loco 16 m² 3.04 m³ 

Mur_Bet_20cm 20 m² 3.97 m³ Betão, Moldado in loco 20 m² 3.97 m³ 

Mur_Bet_20cm 46 m² 9.20 m³ Betão, Moldado in loco 46 m² 9.20 m³ 

Mur_Bet_20cm 21 m² 4.19 m³ Betão, Moldado in loco 21 m² 4.19 m³ 

Mur_Bet_20cm 15 m² 3.07 m³ Betão, Moldado in loco 15 m² 3.07 m³ 

Mur_Bet_20cm 12 m² 2.26 m³ Betão, Moldado in loco 12 m² 2.26 m³ 

Mur_Bet_20cm 12 m² 2.36 m³ Betão, Moldado in loco 12 m² 2.36 m³ 

Mur_Bet_20cm 12 m² 2.35 m³ Betão, Moldado in loco 12 m² 2.35 m³ 

Mur_Bet_20cm 77 m² 15.40 m³ Betão, Moldado in loco 77 m² 15.40 m³ 

Mur_Bet_20cm 62 m² 12.27 m³ Betão, Moldado in loco 62 m² 12.27 m³ 

Mur_Bet_20cm 18 m² 3.60 m³ Betão, Moldado in loco 18 m² 3.60 m³ 

Mur_Bet_20cm 19 m² 3.76 m³ Betão, Moldado in loco 19 m² 3.76 m³ 

Mur_Bet_20cm 31 m² 6.18 m³ Betão, Moldado in loco 31 m² 6.18 m³ 

Mur_Bet_20cm 51 m² 10.03 m³ Betão, Moldado in loco 51 m² 10.03 m³ 

Mur_Bet_20cm 6 m² 1.06 m³ Betão, Moldado in loco 6 m² 1.06 m³ 

Mur_Bet_20cm 6 m² 1.11 m³ Betão, Moldado in loco 6 m² 1.11 m³ 

Mur_Bet_20cm 7 m² 1.31 m³ Betão, Moldado in loco 7 m² 1.31 m³ 

Mur_Bet_30cm 52 m² 14.61 m³ Betão, Moldado in loco 52 m² 14.61 m³ 

Par_Alv_Cob_15cm 20 m² 3.01 m³ Tijolo, Comum 20 m² 3.01 m³ 

Par_Alv_Cob_15cm 19 m² 2.92 m³ Tijolo, Comum 19 m² 2.92 m³ 

Par_Alv_Cob_15cm 11 m² 1.64 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.64 m³ 

Par_Alv_Cob_15cm 10 m² 1.58 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.58 m³ 

Par_Alv_Cob_15cm 20 m² 3.02 m³ Tijolo, Comum 20 m² 3.02 m³ 

Par_Alv_Cob_15cm 5 m² 0.72 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.72 m³ 

Par_Alv_Cob_15cm 6 m² 0.83 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.83 m³ 

Par_Alv_Cob_15cm 11 m² 1.59 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.59 m³ 

Par_Alv_Cob_15cm 9 m² 1.37 m³ Tijolo, Comum 9 m² 1.37 m³ 

Par_Cob_4.5cm 2 m² 0.07 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.04 m³ 

Par_Cob_4.5cm 2 m² 0.07 m³ Reboco 2 m² 0.03 m³ 

Par_Cob_4.5cm 1 m² 0.03 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.02 m³ 

Par_Cob_4.5cm 1 m² 0.03 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Par_Cob_4.5cm 1 m² 0.06 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.03 m³ 

Par_Cob_4.5cm 1 m² 0.06 m³ Reboco 1 m² 0.03 m³ 
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Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Par_Cob_4.5cm 0 m² 0.02 m³ Tijolo, Comum 0 m² 0.01 m³ 

Par_Cob_4.5cm 0 m² 0.02 m³ Reboco 0 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 42 m² 14.18 m³ Tijolo, Comum 82 m² 9.86 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 42 m² 14.18 m³ Ar 41 m² 1.52 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 42 m² 14.18 m³ Roof-Mate 41 m² 1.13 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 42 m² 14.18 m³ Reboco 81 m² 1.52 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 42 m² 14.18 m³ Pintura 81 m² 0.15 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.07 m³ Tijolo, Comum 14 m² 1.44 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.07 m³ Ar 7 m² 0.22 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.07 m³ Roof-Mate 7 m² 0.17 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.07 m³ Reboco 14 m² 0.22 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.07 m³ Pintura 14 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 1.98 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.38 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 1.98 m³ Ar 6 m² 0.21 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 1.98 m³ Roof-Mate 5 m² 0.16 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 1.98 m³ Reboco 11 m² 0.21 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 1.98 m³ Pintura 11 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 15 m² 5.09 m³ Tijolo, Comum 30 m² 3.54 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 15 m² 5.09 m³ Ar 15 m² 0.54 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 15 m² 5.09 m³ Roof-Mate 15 m² 0.41 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 15 m² 5.09 m³ Reboco 30 m² 0.54 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 15 m² 5.09 m³ Pintura 30 m² 0.05 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 21 m² 7.65 m³ Tijolo, Comum 42 m² 5.32 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 21 m² 7.65 m³ Ar 21 m² 0.82 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 21 m² 7.65 m³ Roof-Mate 21 m² 0.61 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 21 m² 7.65 m³ Reboco 42 m² 0.82 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 21 m² 7.65 m³ Pintura 42 m² 0.08 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.07 m³ Tijolo, Comum 24 m² 2.83 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.07 m³ Ar 12 m² 0.44 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.07 m³ Roof-Mate 12 m² 0.33 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.07 m³ Reboco 24 m² 0.44 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.07 m³ Pintura 24 m² 0.04 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 3 m² 0.27 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.19 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 3 m² 0.27 m³ Ar 3 m² 0.03 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 3 m² 0.27 m³ Roof-Mate 3 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 3 m² 0.27 m³ Reboco 5 m² 0.03 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 3 m² 0.27 m³ Pintura 5 m² 0.00 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 38 m² 12.31 m³ Tijolo, Comum 74 m² 8.55 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 38 m² 12.31 m³ Ar 37 m² 1.32 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 38 m² 12.31 m³ Roof-Mate 37 m² 1.00 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 38 m² 12.31 m³ Reboco 73 m² 1.32 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 38 m² 12.31 m³ Pintura 73 m² 0.13 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 17 m² 5.31 m³ Tijolo, Comum 33 m² 3.69 m³ 
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Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Par_Ext_11cm_15cm 17 m² 5.31 m³ Ar 17 m² 0.57 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 17 m² 5.31 m³ Roof-Mate 17 m² 0.43 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 17 m² 5.31 m³ Reboco 33 m² 0.57 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 17 m² 5.31 m³ Pintura 33 m² 0.06 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.33 m³ Tijolo, Comum 23 m² 3.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.33 m³ Ar 12 m² 0.46 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.33 m³ Roof-Mate 12 m² 0.35 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.33 m³ Reboco 23 m² 0.46 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.33 m³ Pintura 23 m² 0.05 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.65 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.45 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.65 m³ Ar 2 m² 0.07 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.65 m³ Roof-Mate 2 m² 0.05 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.65 m³ Reboco 5 m² 0.07 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.65 m³ Pintura 5 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 10 m² 3.69 m³ Tijolo, Comum 20 m² 2.56 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 10 m² 3.69 m³ Ar 10 m² 0.39 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 10 m² 3.69 m³ Roof-Mate 10 m² 0.30 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 10 m² 3.69 m³ Reboco 20 m² 0.39 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 10 m² 3.69 m³ Pintura 20 m² 0.04 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.18 m³ Tijolo, Comum 4 m² 0.12 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.18 m³ Ar 2 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.18 m³ Roof-Mate 2 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.18 m³ Reboco 4 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.18 m³ Pintura 4 m² 0.00 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.23 m³ Tijolo, Comum 25 m² 2.94 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.23 m³ Ar 12 m² 0.45 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.23 m³ Roof-Mate 12 m² 0.34 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.23 m³ Reboco 25 m² 0.45 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 12 m² 4.23 m³ Pintura 25 m² 0.05 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 8 m² 2.81 m³ Tijolo, Comum 17 m² 1.95 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 8 m² 2.81 m³ Ar 8 m² 0.30 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 8 m² 2.81 m³ Roof-Mate 8 m² 0.23 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 8 m² 2.81 m³ Reboco 17 m² 0.30 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 8 m² 2.81 m³ Pintura 17 m² 0.03 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 5 m² 1.79 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.24 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 5 m² 1.79 m³ Ar 5 m² 0.19 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 5 m² 1.79 m³ Roof-Mate 5 m² 0.14 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 5 m² 1.79 m³ Reboco 10 m² 0.19 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 5 m² 1.79 m³ Pintura 10 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 38 m² 12.79 m³ Tijolo, Comum 75 m² 8.90 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 38 m² 12.79 m³ Ar 37 m² 1.37 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 38 m² 12.79 m³ Roof-Mate 37 m² 1.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 38 m² 12.79 m³ Reboco 75 m² 1.37 m³ 
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Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Par_Ext_11cm_15cm 38 m² 12.79 m³ Pintura 75 m² 0.14 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 1.85 m³ Tijolo, Comum 12 m² 1.29 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 1.85 m³ Ar 6 m² 0.20 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 1.85 m³ Roof-Mate 6 m² 0.15 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 1.85 m³ Reboco 12 m² 0.20 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 1.85 m³ Pintura 12 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 14 m² 5.02 m³ Tijolo, Comum 27 m² 3.49 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 14 m² 5.02 m³ Ar 13 m² 0.54 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 14 m² 5.02 m³ Roof-Mate 13 m² 0.40 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 14 m² 5.02 m³ Reboco 27 m² 0.54 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 14 m² 5.02 m³ Pintura 27 m² 0.05 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.63 m³ Tijolo, Comum 14 m² 1.83 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.63 m³ Ar 7 m² 0.28 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.63 m³ Roof-Mate 7 m² 0.21 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.63 m³ Reboco 14 m² 0.28 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.63 m³ Pintura 14 m² 0.03 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 2.01 m³ Tijolo, Comum 12 m² 1.40 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 2.01 m³ Ar 6 m² 0.22 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 2.01 m³ Roof-Mate 6 m² 0.16 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 2.01 m³ Reboco 12 m² 0.22 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 6 m² 2.01 m³ Pintura 12 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.20 m³ Tijolo, Comum 13 m² 1.54 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.20 m³ Ar 6 m² 0.24 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.20 m³ Roof-Mate 6 m² 0.17 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.20 m³ Reboco 12 m² 0.24 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 7 m² 2.20 m³ Pintura 12 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.24 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.16 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.24 m³ Ar 2 m² 0.03 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.24 m³ Roof-Mate 2 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.24 m³ Reboco 5 m² 0.03 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 2 m² 0.24 m³ Pintura 5 m² 0.00 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 3 m² 0.72 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.50 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 3 m² 0.72 m³ Ar 3 m² 0.08 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 3 m² 0.72 m³ Roof-Mate 3 m² 0.06 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 3 m² 0.72 m³ Reboco 5 m² 0.08 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 3 m² 0.72 m³ Pintura 5 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.10 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.07 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.10 m³ Ar 0 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.10 m³ Roof-Mate 0 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.10 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.10 m³ Pintura 1 m² 0.00 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 1 m² 0.06 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.04 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 1 m² 0.06 m³ Ar 1 m² 0.01 m³ 
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Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Par_Ext_11cm_15cm 1 m² 0.06 m³ Roof-Mate 1 m² 0.00 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 1 m² 0.06 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 1 m² 0.06 m³ Pintura 1 m² 0.00 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.11 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.08 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.11 m³ Ar 0 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.11 m³ Roof-Mate 0 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.11 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.11 m³ Pintura 1 m² 0.00 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.06 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.04 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.06 m³ Ar 0 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.06 m³ Roof-Mate 0 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.06 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.06 m³ Pintura 1 m² 0.00 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 10 m² 2.98 m³ Tijolo, Comum 20 m² 2.07 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 10 m² 2.98 m³ Ar 10 m² 0.32 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 10 m² 2.98 m³ Roof-Mate 10 m² 0.24 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 10 m² 2.98 m³ Reboco 19 m² 0.32 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 10 m² 2.98 m³ Pintura 19 m² 0.03 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 5 m² 1.93 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.34 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 5 m² 1.93 m³ Ar 5 m² 0.21 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 5 m² 1.93 m³ Roof-Mate 5 m² 0.15 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 5 m² 1.93 m³ Reboco 10 m² 0.21 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 5 m² 1.93 m³ Pintura 10 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.10 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.07 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.10 m³ Ar 0 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.10 m³ Roof-Mate 0 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.10 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 0 m² 0.10 m³ Pintura 1 m² 0.00 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 9 m² 2.59 m³ Tijolo, Comum 17 m² 1.80 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 9 m² 2.59 m³ Ar 8 m² 0.28 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 9 m² 2.59 m³ Roof-Mate 8 m² 0.20 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 9 m² 2.59 m³ Reboco 16 m² 0.28 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm 9 m² 2.59 m³ Pintura 16 m² 0.03 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.80 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.24 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.80 m³ Ar 5 m² 0.19 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.80 m³ Azulejo cerâmico 5 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.80 m³ Roof-Mate 5 m² 0.14 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.80 m³ Reboco 11 m² 0.19 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.80 m³ Pintura 5 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 4 m² 1.57 m³ Tijolo, Comum 8 m² 1.08 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 4 m² 1.57 m³ Ar 4 m² 0.17 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 4 m² 1.57 m³ Azulejo cerâmico 4 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 4 m² 1.57 m³ Roof-Mate 4 m² 0.12 m³ 
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Par_Ext_11cm_15cm_WC 4 m² 1.57 m³ Reboco 8 m² 0.17 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 4 m² 1.57 m³ Pintura 4 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 9 m² 3.11 m³ Tijolo, Comum 19 m² 2.14 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 9 m² 3.11 m³ Ar 9 m² 0.33 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 9 m² 3.11 m³ Azulejo cerâmico 9 m² 0.04 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 9 m² 3.11 m³ Roof-Mate 9 m² 0.25 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 9 m² 3.11 m³ Reboco 19 m² 0.33 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 9 m² 3.11 m³ Pintura 9 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.73 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.19 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.73 m³ Ar 5 m² 0.18 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.73 m³ Azulejo cerâmico 5 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.73 m³ Roof-Mate 5 m² 0.14 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.73 m³ Reboco 10 m² 0.18 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 5 m² 1.73 m³ Pintura 5 m² 0.01 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.81 m³ Tijolo, Comum 21 m² 2.63 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.81 m³ Ar 11 m² 0.40 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.81 m³ Azulejo cerâmico 10 m² 0.05 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.81 m³ Roof-Mate 10 m² 0.30 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.81 m³ Reboco 21 m² 0.40 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.81 m³ Pintura 11 m² 0.02 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.62 m³ Tijolo, Comum 22 m² 2.50 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.62 m³ Ar 11 m² 0.38 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.62 m³ Azulejo cerâmico 11 m² 0.05 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.62 m³ Roof-Mate 11 m² 0.29 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.62 m³ Reboco 22 m² 0.38 m³ 

Par_Ext_11cm_15cm_WC 11 m² 3.62 m³ Pintura 11 m² 0.02 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.54 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.41 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.54 m³ Reboco 6 m² 0.12 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.54 m³ Pintura 6 m² 0.01 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.53 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.40 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.53 m³ Reboco 6 m² 0.11 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.53 m³ Pintura 6 m² 0.01 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.55 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.42 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.55 m³ Reboco 6 m² 0.12 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.55 m³ Pintura 6 m² 0.01 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.53 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.40 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.53 m³ Reboco 6 m² 0.11 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.53 m³ Pintura 6 m² 0.01 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.06 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.05 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.06 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.06 m³ Pintura 1 m² 0.00 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 3 m² 0.28 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.21 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 3 m² 0.28 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 
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Paredes 

Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Par_Int_7cm_Reb 3 m² 0.28 m³ Pintura 3 m² 0.01 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.06 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.05 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.06 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.06 m³ Pintura 1 m² 0.00 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.51 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.39 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.51 m³ Reboco 6 m² 0.11 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 6 m² 0.51 m³ Pintura 6 m² 0.01 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.06 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.03 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.06 m³ Reboco 1 m² 0.02 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.06 m³ Pintura 1 m² 0.00 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.10 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.10 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.10 m³ Reboco 0 m² 0.01 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 1 m² 0.10 m³ Pintura 0 m² 0.00 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 3 m² 0.21 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.16 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 3 m² 0.21 m³ Reboco 3 m² 0.05 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 3 m² 0.21 m³ Pintura 3 m² 0.01 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 4 m² 0.36 m³ Tijolo, Comum 4 m² 0.29 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 4 m² 0.36 m³ Reboco 3 m² 0.07 m³ 

Par_Int_7cm_Reb 4 m² 0.36 m³ Pintura 3 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 11 m² 1.62 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.16 m³ 

Par_Int_11cm 11 m² 1.62 m³ Reboco 21 m² 0.42 m³ 

Par_Int_11cm 11 m² 1.62 m³ Pintura 21 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm 27 m² 4.07 m³ Tijolo, Comum 27 m² 2.91 m³ 

Par_Int_11cm 27 m² 4.07 m³ Reboco 54 m² 1.06 m³ 

Par_Int_11cm 27 m² 4.07 m³ Pintura 54 m² 0.11 m³ 

Par_Int_11cm 11 m² 1.67 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.19 m³ 

Par_Int_11cm 11 m² 1.67 m³ Reboco 22 m² 0.43 m³ 

Par_Int_11cm 11 m² 1.67 m³ Pintura 22 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.35 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.25 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.35 m³ Reboco 5 m² 0.09 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.35 m³ Pintura 5 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.26 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.18 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.26 m³ Reboco 3 m² 0.07 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.26 m³ Pintura 3 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 7 m² 1.09 m³ Tijolo, Comum 7 m² 0.78 m³ 

Par_Int_11cm 7 m² 1.09 m³ Reboco 14 m² 0.28 m³ 

Par_Int_11cm 7 m² 1.09 m³ Pintura 14 m² 0.03 m³ 

Par_Int_11cm 10 m² 1.45 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.04 m³ 

Par_Int_11cm 10 m² 1.45 m³ Reboco 19 m² 0.38 m³ 

Par_Int_11cm 10 m² 1.45 m³ Pintura 19 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm 4 m² 0.57 m³ Tijolo, Comum 4 m² 0.41 m³ 

Par_Int_11cm 4 m² 0.57 m³ Reboco 7 m² 0.15 m³ 

Par_Int_11cm 4 m² 0.57 m³ Pintura 7 m² 0.01 m³ 
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Paredes 

Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Par_Int_11cm 17 m² 2.63 m³ Tijolo, Comum 17 m² 1.88 m³ 

Par_Int_11cm 17 m² 2.63 m³ Reboco 34 m² 0.68 m³ 

Par_Int_11cm 17 m² 2.63 m³ Pintura 34 m² 0.07 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.28 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.20 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.28 m³ Reboco 4 m² 0.07 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.28 m³ Pintura 4 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.25 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.18 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.25 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.25 m³ Pintura 3 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 17 m² 2.49 m³ Tijolo, Comum 17 m² 1.78 m³ 

Par_Int_11cm 17 m² 2.49 m³ Reboco 33 m² 0.65 m³ 

Par_Int_11cm 17 m² 2.49 m³ Pintura 33 m² 0.06 m³ 

Par_Int_11cm 9 m² 1.32 m³ Tijolo, Comum 9 m² 0.94 m³ 

Par_Int_11cm 9 m² 1.32 m³ Reboco 18 m² 0.34 m³ 

Par_Int_11cm 9 m² 1.32 m³ Pintura 18 m² 0.03 m³ 

Par_Int_11cm 0 m² 0.05 m³ Tijolo, Comum 0 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm 0 m² 0.05 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 0 m² 0.05 m³ Pintura 1 m² 0.00 m³ 

Par_Int_11cm 9 m² 1.36 m³ Tijolo, Comum 9 m² 0.97 m³ 

Par_Int_11cm 9 m² 1.36 m³ Reboco 18 m² 0.35 m³ 

Par_Int_11cm 9 m² 1.36 m³ Pintura 18 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm 4 m² 0.61 m³ Tijolo, Comum 4 m² 0.43 m³ 

Par_Int_11cm 4 m² 0.61 m³ Reboco 8 m² 0.16 m³ 

Par_Int_11cm 4 m² 0.61 m³ Pintura 8 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm 15 m² 2.20 m³ Tijolo, Comum 15 m² 1.57 m³ 

Par_Int_11cm 15 m² 2.20 m³ Reboco 29 m² 0.57 m³ 

Par_Int_11cm 15 m² 2.20 m³ Pintura 29 m² 0.06 m³ 

Par_Int_11cm 0 m² 0.05 m³ Tijolo, Comum 0 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm 0 m² 0.05 m³ Reboco 1 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 0 m² 0.05 m³ Pintura 1 m² 0.00 m³ 

Par_Int_11cm 3 m² 0.50 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.36 m³ 

Par_Int_11cm 3 m² 0.50 m³ Reboco 6 m² 0.13 m³ 

Par_Int_11cm 3 m² 0.50 m³ Pintura 6 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 5 m² 0.83 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.60 m³ 

Par_Int_11cm 5 m² 0.83 m³ Reboco 11 m² 0.22 m³ 

Par_Int_11cm 5 m² 0.83 m³ Pintura 11 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.25 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.18 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.25 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.25 m³ Pintura 3 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 1 m² 0.16 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.11 m³ 

Par_Int_11cm 1 m² 0.16 m³ Reboco 2 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm 1 m² 0.16 m³ Pintura 2 m² 0.00 m³ 

Par_Int_11cm 4 m² 0.62 m³ Tijolo, Comum 4 m² 0.44 m³ 
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Paredes 

Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Par_Int_11cm 4 m² 0.62 m³ Reboco 8 m² 0.16 m³ 

Par_Int_11cm 4 m² 0.62 m³ Pintura 8 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.37 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.26 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.37 m³ Reboco 5 m² 0.10 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.37 m³ Pintura 5 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 6 m² 0.90 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.64 m³ 

Par_Int_11cm 6 m² 0.90 m³ Reboco 12 m² 0.23 m³ 

Par_Int_11cm 6 m² 0.90 m³ Pintura 12 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm 1 m² 0.23 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.16 m³ 

Par_Int_11cm 1 m² 0.23 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 

Par_Int_11cm 1 m² 0.23 m³ Pintura 3 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 5 m² 0.79 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.57 m³ 

Par_Int_11cm 5 m² 0.79 m³ Reboco 10 m² 0.21 m³ 

Par_Int_11cm 5 m² 0.79 m³ Pintura 10 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm 9 m² 1.35 m³ Tijolo, Comum 9 m² 0.97 m³ 

Par_Int_11cm 9 m² 1.35 m³ Reboco 18 m² 0.35 m³ 

Par_Int_11cm 9 m² 1.35 m³ Pintura 18 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.32 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.23 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.32 m³ Reboco 4 m² 0.08 m³ 

Par_Int_11cm 2 m² 0.32 m³ Pintura 4 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 3 m² 0.53 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.38 m³ 

Par_Int_11cm 3 m² 0.53 m³ Reboco 7 m² 0.14 m³ 

Par_Int_11cm 3 m² 0.53 m³ Pintura 7 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm 5 m² 0.74 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.53 m³ 

Par_Int_11cm 5 m² 0.74 m³ Reboco 10 m² 0.19 m³ 

Par_Int_11cm 5 m² 0.74 m³ Pintura 10 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm 6 m² 0.79 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.56 m³ 

Par_Int_11cm 6 m² 0.79 m³ Reboco 11 m² 0.20 m³ 

Par_Int_11cm 6 m² 0.79 m³ Pintura 11 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 7 m² 2.19 m³ Tijolo, Comum 14 m² 1.40 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 7 m² 2.19 m³ Ar 7 m² 0.51 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 7 m² 2.19 m³ Reboco 14 m² 0.26 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 7 m² 2.19 m³ Pintura 14 m² 0.03 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 10 m² 2.96 m³ Tijolo, Comum 19 m² 1.89 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 10 m² 2.96 m³ Ar 10 m² 0.69 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 10 m² 2.96 m³ Reboco 19 m² 0.34 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 10 m² 2.96 m³ Pintura 19 m² 0.03 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 4 m² 1.31 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.84 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 4 m² 1.31 m³ Ar 4 m² 0.30 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 4 m² 1.31 m³ Reboco 8 m² 0.15 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 4 m² 1.31 m³ Pintura 8 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 4 m² 1.06 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.68 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 4 m² 1.06 m³ Ar 4 m² 0.25 m³ 
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Paredes 

Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Par_Int_11cm_11cm 4 m² 1.06 m³ Reboco 8 m² 0.12 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 4 m² 1.06 m³ Pintura 8 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 1 m² 0.21 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.13 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 1 m² 0.21 m³ Ar 1 m² 0.05 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 1 m² 0.21 m³ Reboco 2 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm_11cm 1 m² 0.21 m³ Pintura 2 m² 0.00 m³ 

Par_Int_11cm_Ar 10 m² 1.78 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.08 m³ 

Par_Int_11cm_Ar 10 m² 1.78 m³ Ar 9 m² 0.47 m³ 

Par_Int_11cm_Ar 10 m² 1.78 m³ Reboco 10 m² 0.20 m³ 

Par_Int_11cm_Ar 10 m² 1.78 m³ Pintura 10 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm_Ar 16 m² 2.99 m³ Tijolo, Comum 16 m² 1.81 m³ 

Par_Int_11cm_Ar 16 m² 2.99 m³ Ar 16 m² 0.80 m³ 

Par_Int_11cm_Ar 16 m² 2.99 m³ Reboco 16 m² 0.34 m³ 

Par_Int_11cm_Ar 16 m² 2.99 m³ Pintura 16 m² 0.03 m³ 

Par_Int_11cm_Ar_WC 5 m² 0.84 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.51 m³ 

Par_Int_11cm_Ar_WC 5 m² 0.84 m³ Ar 4 m² 0.22 m³ 

Par_Int_11cm_Ar_WC 5 m² 0.84 m³ Reboco 5 m² 0.10 m³ 

Par_Int_11cm_Ar_WC 5 m² 0.84 m³ Pintura 5 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_Cer_WC 1 m² 0.20 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.16 m³ 

Par_Int_11cm_Cer_WC 1 m² 0.20 m³ Azulejo cerâmico 1 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_Cer_WC 1 m² 0.20 m³ Reboco 1 m² 0.03 m³ 

Par_Int_11cm_Cer_WC 1 m² 0.19 m³ Tijolo, Comum 1 m² 0.15 m³ 

Par_Int_11cm_Cer_WC 1 m² 0.19 m³ Azulejo cerâmico 1 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_Cer_WC 1 m² 0.19 m³ Reboco 1 m² 0.03 m³ 

Par_Int_11cm_Cer_WC 2 m² 0.21 m³ Tijolo, Comum 2 m² 0.17 m³ 

Par_Int_11cm_Cer_WC 2 m² 0.21 m³ Azulejo cerâmico 2 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_Cer_WC 2 m² 0.21 m³ Reboco 2 m² 0.03 m³ 

Par_Int_11cm_Reb 6 m² 0.74 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.62 m³ 

Par_Int_11cm_Reb 6 m² 0.74 m³ Reboco 6 m² 0.11 m³ 

Par_Int_11cm_Reb 6 m² 0.74 m³ Pintura 6 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 4 m² 0.57 m³ Tijolo, Comum 4 m² 0.40 m³ 

Par_Int_11cm_WC 4 m² 0.57 m³ Azulejo cerâmico 4 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm_WC 4 m² 0.57 m³ Reboco 7 m² 0.14 m³ 

Par_Int_11cm_WC 4 m² 0.57 m³ Pintura 4 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.85 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.60 m³ 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.85 m³ Azulejo cerâmico 5 m² 0.03 m³ 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.85 m³ Reboco 11 m² 0.22 m³ 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.85 m³ Pintura 5 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.27 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.89 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.27 m³ Azulejo cerâmico 8 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.27 m³ Reboco 16 m² 0.32 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.27 m³ Pintura 8 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.75 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.53 m³ 
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Paredes 

Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.75 m³ Azulejo cerâmico 5 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.75 m³ Reboco 10 m² 0.19 m³ 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.75 m³ Pintura 5 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.24 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.87 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.24 m³ Azulejo cerâmico 8 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.24 m³ Reboco 16 m² 0.32 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.24 m³ Pintura 8 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm_WC 9 m² 1.44 m³ Tijolo, Comum 9 m² 1.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 9 m² 1.44 m³ Azulejo cerâmico 9 m² 0.05 m³ 

Par_Int_11cm_WC 9 m² 1.44 m³ Reboco 18 m² 0.37 m³ 

Par_Int_11cm_WC 9 m² 1.44 m³ Pintura 9 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm_WC 7 m² 1.15 m³ Tijolo, Comum 7 m² 0.81 m³ 

Par_Int_11cm_WC 7 m² 1.15 m³ Azulejo cerâmico 7 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm_WC 7 m² 1.15 m³ Reboco 15 m² 0.29 m³ 

Par_Int_11cm_WC 7 m² 1.15 m³ Pintura 7 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.74 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.52 m³ 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.74 m³ Azulejo cerâmico 5 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.74 m³ Reboco 9 m² 0.19 m³ 

Par_Int_11cm_WC 5 m² 0.74 m³ Pintura 5 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 6 m² 0.97 m³ Tijolo, Comum 6 m² 0.68 m³ 

Par_Int_11cm_WC 6 m² 0.97 m³ Azulejo cerâmico 6 m² 0.03 m³ 

Par_Int_11cm_WC 6 m² 0.97 m³ Reboco 12 m² 0.25 m³ 

Par_Int_11cm_WC 6 m² 0.97 m³ Pintura 6 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.25 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.88 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.25 m³ Azulejo cerâmico 8 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.25 m³ Reboco 16 m² 0.32 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.25 m³ Pintura 8 m² 0.02 m³ 

Par_Int_11cm_WC 3 m² 0.41 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.29 m³ 

Par_Int_11cm_WC 3 m² 0.41 m³ Azulejo cerâmico 3 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 3 m² 0.41 m³ Reboco 5 m² 0.11 m³ 

Par_Int_11cm_WC 3 m² 0.41 m³ Pintura 3 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 9 m² 1.22 m³ Tijolo, Comum 9 m² 0.85 m³ 

Par_Int_11cm_WC 9 m² 1.22 m³ Azulejo cerâmico 9 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm_WC 9 m² 1.22 m³ Reboco 16 m² 0.31 m³ 

Par_Int_11cm_WC 9 m² 1.22 m³ Pintura 8 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.13 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.79 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.13 m³ Azulejo cerâmico 8 m² 0.04 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.13 m³ Reboco 15 m² 0.29 m³ 

Par_Int_11cm_WC 8 m² 1.13 m³ Pintura 7 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 10 m² 1.60 m³ Tijolo, Comum 10 m² 1.12 m³ 

Par_Int_11cm_WC 10 m² 1.60 m³ Azulejo cerâmico 10 m² 0.05 m³ 

Par_Int_11cm_WC 10 m² 1.60 m³ Reboco 20 m² 0.41 m³ 

Par_Int_11cm_WC 10 m² 1.60 m³ Pintura 10 m² 0.02 m³ 
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Paredes 

Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Par_Int_11cm_WC 3 m² 0.46 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.32 m³ 

Par_Int_11cm_WC 3 m² 0.46 m³ Azulejo cerâmico 3 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC 3 m² 0.46 m³ Reboco 6 m² 0.12 m³ 

Par_Int_11cm_WC 3 m² 0.46 m³ Pintura 3 m² 0.01 m³ 

Par_Int_11cm_WC_WC 5 m² 0.75 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.52 m³ 

Par_Int_11cm_WC_WC 5 m² 0.75 m³ Azulejo cerâmico 9 m² 0.05 m³ 

Par_Int_11cm_WC_WC 5 m² 0.75 m³ Reboco 9 m² 0.19 m³ 

Par_Int_11cm_WC_WC 8 m² 1.24 m³ Tijolo, Comum 8 m² 0.85 m³ 

Par_Int_11cm_WC_WC 8 m² 1.24 m³ Azulejo cerâmico 16 m² 0.08 m³ 

Par_Int_11cm_WC_WC 8 m² 1.24 m³ Reboco 16 m² 0.31 m³ 

Par_Int_15cm 3 m² 0.64 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.50 m³ 

Par_Int_15cm 3 m² 0.64 m³ Reboco 7 m² 0.13 m³ 

Par_Int_15cm 3 m² 0.64 m³ Pintura 7 m² 0.01 m³ 

Par_Int_15cm 16 m² 3.16 m³ Tijolo, Comum 16 m² 2.44 m³ 

Par_Int_15cm 16 m² 3.16 m³ Reboco 33 m² 0.65 m³ 

Par_Int_15cm 16 m² 3.16 m³ Pintura 33 m² 0.07 m³ 

Par_Int_20cm 5 m² 0.94 m³ Tijolo, Comum 5 m² 0.76 m³ 

Par_Int_20cm 5 m² 0.94 m³ Azulejo cerâmico 5 m² 0.02 m³ 

Par_Int_20cm 5 m² 0.94 m³ Reboco 9 m² 0.15 m³ 

Par_Int_20cm 5 m² 0.94 m³ Pintura 4 m² 0.01 m³ 

Par_Int_20cm 11 m² 2.46 m³ Tijolo, Comum 11 m² 1.99 m³ 

Par_Int_20cm 11 m² 2.46 m³ Azulejo cerâmico 11 m² 0.05 m³ 

Par_Int_20cm 11 m² 2.46 m³ Reboco 21 m² 0.40 m³ 

Par_Int_20cm 11 m² 2.46 m³ Pintura 10 m² 0.02 m³ 

Par_Int_20cm 7 m² 1.69 m³ Tijolo, Comum 7 m² 1.37 m³ 

Par_Int_20cm 7 m² 1.69 m³ Azulejo cerâmico 7 m² 0.03 m³ 

Par_Int_20cm 7 m² 1.69 m³ Reboco 14 m² 0.27 m³ 

Par_Int_20cm 7 m² 1.69 m³ Pintura 7 m² 0.01 m³ 

Par_Int_20cm 5 m² 1.29 m³ Tijolo, Comum 5 m² 1.05 m³ 

Par_Int_20cm 5 m² 1.29 m³ Azulejo cerâmico 5 m² 0.03 m³ 

Par_Int_20cm 5 m² 1.29 m³ Reboco 10 m² 0.21 m³ 

Par_Int_20cm 5 m² 1.29 m³ Pintura 5 m² 0.01 m³ 

Par_Int_20cm 8 m² 1.95 m³ Tijolo, Comum 8 m² 1.58 m³ 

Par_Int_20cm 8 m² 1.95 m³ Azulejo cerâmico 8 m² 0.04 m³ 

Par_Int_20cm 8 m² 1.95 m³ Reboco 16 m² 0.32 m³ 

Par_Int_20cm 8 m² 1.95 m³ Pintura 8 m² 0.02 m³ 

Par_Int_20cm 6 m² 1.42 m³ Tijolo, Comum 6 m² 1.15 m³ 

Par_Int_20cm 6 m² 1.42 m³ Azulejo cerâmico 6 m² 0.03 m³ 

Par_Int_20cm 6 m² 1.42 m³ Reboco 12 m² 0.23 m³ 

Par_Int_20cm 6 m² 1.42 m³ Pintura 6 m² 0.01 m³ 

Par_Int_20cm_Reb 3 m² 0.64 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.57 m³ 

Par_Int_20cm_Reb 3 m² 0.64 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 

Par_Int_20cm_Reb 3 m² 0.64 m³ Pintura 3 m² 0.01 m³ 
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Paredes 

Família e Tipo Área Volume Material: Nome Material: Área Material: Volume 

Par_Int_20cm_Reb 3 m² 0.58 m³ Tijolo, Comum 3 m² 0.51 m³ 

Par_Int_20cm_Reb 3 m² 0.58 m³ Reboco 3 m² 0.06 m³ 

Par_Int_20cm_Reb 3 m² 0.58 m³ Pintura 3 m² 0.01 m³ 

Total 6205 m² 396.49 m³ 

 

Como se pode verificar, a diferença entre as áreas de material ainda é significativa entre 

o modelo inicial e o reformulado. Optou-se por esta reformulação, uma vez que assim existe 

um maior rigor e sabe-se qual a quantidade de cada material, o que anteriormente não era 

possível determinar. 

Neste sentido, as novas quantidades calculadas são extremamente importantes para a 

quantificação de materiais, orçamentação e planeamento de atividades. A falta destes valores 

poderia provocar atrasos e erros na obra, dado que estava tudo calculado apenas para a 

quantidade de material de betão, reboco, tijolo e para alguns casos de isolamento. 

Assim, os novos valores são obtidos com maior rigor e confiabilidade. Nesta nova 

reformulação, já se tem em conta tanto a pintura como o revestimento cerâmico tal como 

estava indicado nas informações relativas ao Projeto. 

Nas tabelas 17-22 apresenta-se a quantificação de caixas de visita, janelas, portas, pilares, 

vigas e tubagens. 

 

Tabela 17 - Mapa de quantidades de caixas de visita 

Caixas de Visita 

Família e Tipo Quantidade 

Caixas Visita: Caixa Corte Geral 1 

Caixas Visita: Caixas de Contador de Água 1 

Caixas Visita: Caixas Visita 10 

Total 12 
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Tabela 18 - Mapa de quantidades de janelas 

Janelas 

Família e Tipo Quantidade 

M_Deslizante com alisar: J5 2 

M_Deslizante com alisar: J8 Dividido 2 

M_Deslizante com alisar: P3 1 

M_Fixo com alisar: J1 Dividido 4 

M_Fixo com alisar: J2 Dividida 6 

M_Fixo com alisar: J4 1 

M_Fixo com alisar: J6 2 

M_Fixo com alisar: J9 1 

M_Fixo com alisar: J10 3 

Window-Endvent-Simonton-Reflections_5500-Fin-192: J7 2 

Total 24 
 

 

Tabela 19 - Mapa de quantidades de pilares 

Pilares 

Família e Tipo Quantidade Volume 

M_Betão-Retangular-Coluna: P20 1 0.09 m³ 

M_Betão-Retangular-Coluna: PA 6 2.11 m³ 

M_Betão-Retangular-Coluna: PB 6 2.64 m³ 

M_Betão-Retangular-Coluna: PC 17 7.28 m³ 

M_Betão-Retangular-Coluna: PD 9 2.33 m³ 

M_Betão-Retangular-Coluna: PE 3 0.97 m³ 

M_Betão-Retangular-Coluna: PF 3 2.11 m³ 

M_Betão-Retangular-Coluna: PG 1 0.68 m³ 

M_Betão-Retangular-Coluna: PH 1 0.51 m³ 

M_Betão-Retangular-Coluna: PI 4 1.78 m³ 

Total 51 20.50 m³ 
 

 

Tabela 20 - Mapa de quantidades de portas 

Portas 

Família e Tipo Quantidade 

M_Folha única: PCM 1 

M_Porta-Deslizante-Dupla: P5 8 

M_Porta-Deslizante-Dupla: P6 1 

M_Porta-Externa-Dupla: Portão 1 1 

M_Porta-Externa-Dupla: Portão 3 1 

M_Porta-Externa-Entrada-Única-Vidro meio plano-Revestida_Madeira: P1 1 

M_Porta-Externa-Entrada-Única-Vidro meio plano-Revestida_Madeira: P2 1 

M_Porta-Externa-Lateral_Leve-Vidro plano completo-Revestida_Madeira: Lateral P1 2 

M_Porta-Externa-Simples-Duas-Leves: P10B 1 

M_Porta-Garagem-Nivelada_Painel: Portão 3 1 

M_Porta-Interna-Vidro completo-Duplo-Madeira: P8 2 
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Portas 

Família e Tipo Quantidade 

M_Porta-Interna-Única-1_Painel-Madeira: P9 1 

M_Porta-Interna-Única-1_Painel-Madeira: P10 19 

M_Porta-Interna-Única-Vidro completo-Madeira: P11 2 

Total 42 

 

 

Tabela 21 - Mapa de quantidades de sistemas de tubagens 

Sistema de Tubagens 

Família e Tipo Quantidade 

Piping System: Fornecimento hidrónico 2 

Piping System: Outros 1 

Piping System: Sanitário 56 

Piping System: Água fria doméstica 16 

Piping System: Água quente doméstica 12 

Total 87 
 

 

Tabela 22 - Mapa de quantidades de vigas 

Vigas 

Família e Tipo Quantidade Volume 

RB-Beams-CRHConcrete: L2 1 0.26 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: LF 18 5.45 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V1 13 6.24 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V2A 2 0.23 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V3 2 0.52 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V3 - CAVE 1 0.23 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V4 3 1.83 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V5 3 2.50 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V6 2 3.28 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V6 - CAVE 1 2.39 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V6A 2 0.17 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V7 2 0.99 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V7 - CAVE 1 0.41 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V8 7 3.94 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V9 1 0.72 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V10 1 0.26 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V11 4 2.18 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V12 2 0.59 m³ 

RB-Beams-CRHConcrete: V13 1 2.21 m³ 

Total 67 34.38 m³ 
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Ainda relativamente às quantidades de materiais extraídos, optou-se pela escolha de uma 

parede com diferentes revestimentos para uma melhor compreensão e importância da nova 

reformulação. Como se pode verificar na Figura 23, está referenciada uma parede a azul (1º 

andar) para demonstrar as diferenças entre o modelo original e o reformulado nesta 

dissertação, uma vez que foi necessário o acréscimo de camadas que estavam em falta. 

 

Figura 23 – Planta do 1º andar 

 

A parede interior escolhida é uma parede de tijolo cerâmico furado de 11 cm de espessura. 

Esta parede divide o WC de um dos quartos, sendo um excelente exemplo uma vez que o 

revestimento do quarto é diferente do revestimento do WC.  

Como se pode observar nas Figuras 24 e 25, a parede, no modelo original, é constituída 

unicamente por tijolo e reboco. Neste sentido, não estava a ser contabilizado na extração de 

quantidades duas camadas referentes a esta parede, a pintura no paramento do quarto e o 

revestimento cerâmico no do WC. Esta imprecisão iria traduzir-se num erro nas medições e 

no consequente orçamento, bem como no planeamento das atividades respetivas. Neste 

sentido, teria que ser novamente feita a modelação para o acréscimo das mesmas, e 

consequentemente iria haver atrasos desnecessários e perda de tempo na reformulação das 

novas paredes. 
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Figura 24 – Parede interior do modelo original 
 

 

 

Figura 25 - Camadas existentes na parede do modelo original 

 

No modelo reformulado, como se pode observar nas Figuras 26 e 27, a parede é 

constituída por tijolo, reboco, revestimento cerâmico e pintura. Neste caso, consegue-se 

extrair as quantidades da pintura e do revestimento cerâmico, o que anteriormente não seria 

possível. Deste modo há um maior rigor e confiabilidade nos resultados apresentados. 

Assim, não seria necessário fazer uma nova reformulação das paredes e por conseguinte, 

seriam evitados atrasos e perdas de tempo.  

 

 

 

 

 

 



Gestão de Projetos vs Trabalho Colaborativo 
 

 
85 

 

 

Figura 26 - Parede interior do modelo reformulado 

 

 

 

Figura 27 - Camadas existentes na parede do modelo reformulado 
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6.6. Conclusões do Caso de Estudo 

Relativamente ao Caso de Estudo, os principais objetivos eram a deteção de conflitos, a 

extração automática de quantidades do modelo anteriormente modelado e a atribuição do 

sistema de classificação escolhido. Contudo, ao analisar o modelo concluiu-se que algumas 

camadas nas paredes que constavam no Projeto, não tinham sido moduladas. Dado que foi 

estabelecido como objetivo explorar-se a capacidade e fiabilidade da extração automática de 

quantidades dos materiais, optou-se por fazer a extração de quantidades de forma mais 

detalhada apenas para os objetos paredes. Assim, foi feita uma verificação do modelo 

original e reformuladas as paredes com as camadas inexistentes, bem como foi efetuada a 

reformulação da nomenclatura das mesmas. 

De seguida, recorreu-se à deteção de conflitos através do Naviswork Manage que era 

outro dos principais objetivos deste trabalho. Ao utilizar a ferramenta Clash Detective 

verificou-se algumas incompatibilidades entre as paredes e as outras especialidades. Foi feita 

a comparação unicamente entre as paredes e as outras especialidades, uma vez que o 

principal foco seriam as paredes como indicado anteriormente. 

A maior parte dos conflitos encontrados foram entre as paredes e pilares, bem como entre 

as paredes e tubagens. Foi possível concluir que os erros entre as paredes e pilares eram 

facilmente corrigidos, uma vez que se devia maioritariamente aos limites das paredes. Neste 

sentido, verifica-se que é fundamental que a modelação seja feita com o maior rigor possível 

dado que poderá induzir em erros, tais como os detetados através do software utilizado. O 

modelo foi modelado no Revit, no entanto, a deteção dos conflitos foi executada no 

Naviswork Manage, tendo-se verificado a interoperabilidade destes dois software, sendo que 

é algo muito útil para os membros do Projeto. 

Relativamente às paredes e tubagens, as incompatibilidades não podem ser consideradas 

dado que a sobreposição entre as mesmas é algo normal na construção. Deste modo, 

verificou-se que o software não está devidamente preparado para estas situações, devendo 

ser melhorado neste campo para não serem atribuídos erros a situações normais em 

construção. 

No que diz respeito à atribuição do sistema de classificação, foi verificado que a melhor 

maneira de o fazer é durante a fase de modelação, dado que, após o modelo concluído tornar-

se-ia complicado atribuir as referentes classificações a todos os elementos já existentes. 

Neste sentido, concluiu-se que não seria feita a atribuição a todos os elementos, mas iria ser 

explicado como o fazer, tal como se verifica no ponto 6.4. da presente dissertação. 
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De uma forma geral, pode-se concluir que é extremamente importante automatizar 

processos e acompanhar a evolução da tecnologia. Esta automatização é uma enorme 

vantagem, uma vez que evita perdas de tempo em algumas tarefas comparativamente ao 

método de trabalho tradicional. 

Também se pode concluir que é extremamente importante a contínua formação dos 

profissionais bem como a criação de normas e diretrizes para uma melhor implementação 

BIM, de forma a homogeneizar os modelos e assim facilitar a troca de informações entre 

todos os intervenientes. Para além disso, alguns erros na parte da modelação podem 

comprometer algumas tarefas e posteriormente fornecer resultados incorretos, tal como nos 

mapas de quantidades, pelo que é extremamente importante a formação dos envolvidos no 

Projeto. 

Deste modo, pode-se concluir que a metodologia BIM tem um grande potencial para 

diferentes tarefas, nomeadamente visualização e deteção de conflitos e, posteriormente 

obtenção de mapas de quantidades. 
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7. BIM 360 

7.1. Enquadramento  

O BIM 360 é uma plataforma da Autodesk centralizada e desenvolvida para a indústria 

AECO, que permite gerir todo o ciclo de vida dos projetos. As soluções apresentadas 

melhoram os processos de colaboração, comunicação e documentação dos projetos, 

contribuindo para uma melhor conexão entre pessoas, informações e fluxos de trabalho 

(Autodesk BIM 360, 2018b).  

É uma ferramenta que abrange todos os aspetos de um projeto. Deste modo, permite que 

todos os membros tenham total controlo sobre os processos e as fases do mesmo, desde a 

criação do modelo virtual do projeto até à fase de exploração do empreendimento. Com o 

BIM 360, todos os processos de coordenação BIM são automatizados, contribuindo para 

uma mais rápida deteção e resolução de problemas entre as várias especialidades, garantindo 

também a participação de todos os intervenientes no processo de coordenação. As equipas 

de projeto podem trabalhar sobre os mesmos modelos Revit na nuvem, o que aumenta a 

comunicação interdisciplinar e potencia o trabalho colaborativo em BIM. Todas as 

alterações sobre modelos e arquivos dos projetos são registadas, o que permite a comparação 

entre as versões criadas. Através da criação de listas de verificação de qualidade, acessíveis 

a todas as equipas envolvidas, é possível garantir a gestão da qualidade. Os riscos de 

segurança em obra são mais reduzidos, uma vez que há uma simplificação dos processos de 

inspeção através de listas de verificação de segurança efetuados em obra, da identificação e 

partilha de potenciais riscos existentes com as equipas de projeto (Autodesk BIM 360, 

2018b).  

A implementação do BIM 360 garante o controlo dos orçamentos executados, maximiza 

os recursos humanos e técnicos, e também aumenta a rentabilidade do projeto não colocando 

a qualidade da construção em causa. O processo de entrega de projetos é mais rápido, devido 

à possibilidade de acessibilidade a dados do projeto por parte da equipa de projeto quando e 

onde quiserem (Lijbers ,2015). 

Os produtos incluídos na plataforma BIM 360 têm especificações e objetivos próprios, 

em que a coordenação entre todos garante a abrangência de todo o processo de gestão de 

projetos de edifícios. Estes software podem ser acedidos em computadores e/ou em 

dispositivos móveis, tanto para sistemas operativos iOS como para Android. Os produtos 

BIM 360 existentes são os seguintes: 
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• BIM 360 Docs; 

• BIM 360 Build; 

• BIM 360 Design; 

• BIM 360 Glue; 

• BIM 360 Layout; 

• BIM 360 Plan; 

• BIM 360 Ops, cujas funcionalidades se indicam na Figura 28. 

 

 

Figura 28 - Produtos BIM 360 ao longo do ciclo de vida do projeto (Autodesk BIM 360, 2018b) 

 

De seguida descrevem-se os produtos BIM 360 referidos anteriormente. 

 

7.2. BIM 360 Docs 

O BIM 360 Docs é uma plataforma de gestão de documentos de projetos de construção, 

que permite a partilha de informações entre toda a equipa de projeto, a gestão dos 

documentos contratuais e o acompanhamento das atividades do projeto pelo dono do 

empreendimento. Fornece um repositório único do projeto, em nuvem, com armazenamento 

ilimitado, com capacidade para um elevado número de arquivos, bem como o registo de 

todas as atividades realizadas ao longo do projeto. O controlo dos documentos permite 

definir o acesso de acordo com o membro, a função e/ou a empresa incorporada na equipa 

do projeto, bem como o acesso em cada nível do projeto ou então em cada pasta armazenada 

(Autodesk BIM 360 Docs, 2018). Permite a visualização de arquivos 2D e 3D, assim como 

criar, visualizar, atribuir e rastrear RFI’s e possíveis problemas ocorridos no projeto. Com o 

aplicativo BIM 360 Docs é possível aceder ao repositório de cada projeto em qualquer lugar 
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por parte de qualquer membro do projeto, sem necessidade que o dispositivo móvel utilizado 

possua o software do tipo de arquivo em questão, com acesso online e offline. Neste sentido, 

todos os trabalhadores envolvidos no processo de construção mantêm-se atualizados com as 

versões mais recentes dos projetos, contribuindo para ações de revisão do projeto, para 

identificar e relatar problemas identificados a partir do local de obra. Para a utilização deste 

software, os membros do projeto devem possuir conta Autodesk e, desta forma, aceder à 

plataforma do BIM 360 Docs (Moreira, 2018). 

 

7.3. BIM 360 Build  

O BIM 360 Build é um serviço de gestão de obra, que combina a utilização do aplicativo 

móvel BIM 360 Field, o que possibilita aos profissionais de construção acederem de forma 

fácil às informações dos projetos, e também partilhar dados críticos do processo construtivo 

com as equipas de projeto (IMAGINiT, 2017). 

O BIM 360 Build permite melhorar o controlo de qualidade da construção e da segurança 

em obra, através da criação de listas de verificação para garantir a conformidade da 

construção com o projeto e da implementação de inspeções a serem efetuadas no local de 

trabalho (Autodesk BIM 360 Build, 2018).  

Todas as funcionalidades do BIM 360 Build executam-se com recurso ao software BIM 

360 Field. A criação de novos projetos efetua-se na conta BIM 360 do utilizador, onde é 

também possível adicionar membros e empresas integrantes do projeto. Permite a partilha 

de modelos a partir do BIM 360 Glue, possibiltando conectar com fluxos de trabalho BIM, 

o que permite a colaboração das equipas ao longo do projeto. Deste modo, permite aos 

membros que usam o BIM 360 Field atualizarem os estados e informações dos ativos do 

projeto a partir do local de construção e também sincronizarem novas propriedades dos 

equipamentos com os modelos originais do Revit. Também é possível o administrador do 

BIM 360 Glue desenvolver modelos Glue e adicioná-los a projetos existentes no BIM 360 

Field, o que permite às equipas de construção acederem aos modelos de ativos atualizados 

(Autodesk BIM 360 Build, 2018). 

 

7.4. BIM 360 Design  

O BIM 360 Design permite a partilha de trabalho e colaboração entre equipas de projeto, 

através do trabalho colaborativo e da gestão de documentos. Assim, todas as equipas das 

diferentes especialidades podem trabalhar em ambiente colaborativo através da nuvem, 
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existindo controlo de acessibilidade entre os membros do projeto, de acordo com as suas 

funções, facilitando a troca de modelos e o processo de coordenação de entrega. Os membros 

do projeto podem criar e editar modelos do Revit em tempo real e também acompanhar os 

desenvolvimentos efetuados no projeto, o que permite o controlo das atividades realizadas e 

do histórico de versões dos documentos, bem como a gestão de problemas entre 

especialidades (Autodesk BIM 360 Design, 2018).  

Este software possui um repositório único, com armazenamento ilimitado e com suporte 

para modelos Revit 3D, plantas CAD 2D, bem como outros formatos de arquivo. Desta 

maneira, permite criar e partilhar ficheiros 2D e 3D para revisão colaborativa entre os 

membros do projeto (Autodesk BIM 360 Design, 2018). Está estruturado em cinco 

componentes (Convergence, 2018):  

• Revit Cloud Worksharing – Colaboração entre utilizadores e membros do projeto 

na criação de modelos em Revit;  

• Document Management – Gestão de informações e documentos do projeto, 

controlo de permissões de acesso e colaboração na Web e dispositivos móveis;  

• Design Collaboration – Controlar o trabalho colaborativo, em nuvem, incluindo 

rastreamento de marcos e coordenação de entregas;  

• Administration – Configuração da conta do utilizador e do projeto;  

• Autodesk Desktop Connector – Para conectar o repositório, na nuvem, com a área 

de trabalho do utilizador.  

  

7.5. BIM 360 Glue  

O BIM 360 Glue é um produto de colaboração BIM utlizado para revisões do projeto, em 

escritório ou em obra, o que garante uma maior coordenação multidisciplinar.  A 

metodologia de trabalho deste software prende-se com a junção de modelos de diferentes 

especialidades do projeto, em cloud e, através da comparação entre eles, é possível 

identificar automaticamente a existência de incompatibilidades. Neste sentido, reduz o 

tempo necessário para a conceção geral do projeto e acelera os fluxos de trabalho de 

construção (Autodesk BIM 360 Glue, 2018c). Permite o acesso a modelos 3D e às 

informações mais recentes durante todo ciclo de vida do projeto em qualquer lugar, com 

suporte para mais de 50 formatos de arquivo e também possibilita a sincronização dos 

modelos do projeto para acesso offline (Autodesk BIM 360 Glue, 2018c). Para além disso, 

também permite a integração com outros software da Autodesk, o que permite carregar 
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projetos desses software diretamente para o BIM 360 Glue, e assim identificar 

incompatibilidades, corrigi-las no software de projeto e voltar a carregar para o BIM 360 

Glue. Os software de colaboração são o AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Revit, Naviswork 

Manage e o Point Layout. (Autodesk BIM 360 Glue, 2018b). 

 

7.6. BIM 360 Layout  

O BIM 360 Layout trata-se de um complemento do produto BIM 360 Glue para 

dispositivos móveis. Este permite a conexão de modelos coordenados ao processo de 

construção, melhorando a precisão do processo construtivo, através de revisões de 

construtibilidade (tanto em obra como em escritório), da identificação de problemas na fase 

de pré-construção e permite melhorar a colaboração entre o projeto e a construção, 

acelerando a deteção de incompatibilidades (Autodesk BIM 360 Layout, 2018).  

A navegação nos modelos dos projetos a partir do BIM 360 Layout efetua-se em tempo 

real, o que possibilita efetuar zoom sobre todos os elementos para melhorar a sua perceção. 

Atualmente o aplicativo BIM 360 Layout é compatível com os seguintes hardwares de 

posicionamento (Autodesk BIM 360 Glue, 2018a):  

• Topcon LN-100 3D Layout Navigator;  

• Topcon DS-2001;  

• Leica iCON robor 50/60. 

Conjugando com um dispositivo Bluetooh Bridging, também é compatível com os 

seguintes hardwares de posicionamento (Autodesk BIM 360 Glue, 2018a):  

• Topcon LN-100 3D Layout Navigator;  

• Topcon GS series;  

• Topcon PS Series;  

• Topcon DS-200i/DS-200; 

• Topcon Sokkia SX/SRX/iX Series. 

 

7.7. BIM 360 Plan  

O BIM 360 Plan é um produto de planeamento de trabalhos que tem em conta práticas da 

metodologia Lean. Garante um planeamento mais transparente e quase em tempo real, e é 

possível aceder-lhe com recurso a computador e a dispositivos móveis (Autodesk BIM 360 

Plan, 2018). Permite a redução do tempo despendido pelas equipas de projeto para articular, 

acrescentar e partilhar tarefas e transferências de informações. Também permite a criação de 
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atividades e o seu acompanhamento constante, nomeadamente, a colaboração em tempo real 

entre os intervenientes no projeto, tendo sempre informações atualizadas. O planeamento 

das atividades do plano de trabalho, pode ser visualizado através de listas, diagramas de 

Gantt e diagramas Swimlane (Figuar 29) (Autodesk BIM 360 Plan, 2018). 

 

 

Figura 29 - Visualização de planos de trabalho no BIM 360 Plan, nomeadamente Listas, Diagrama de 

Gantt e Diagrama Swimlane (Autodesk BIM 360 Plan, 2018) 

 

Também é possível acompanhar o desempenho do projeto, através do controlo do valor 

do Planned Percent Complete (PPC) do projeto, que corresponde à percentagem de 

atividades de trabalho concluídas dentro do prazo definido e da identificação das causas de 

atraso. Assim, é possível fornecer aos gestores do projeto a perceção geral do seu 

desenvolvimento e do cumprimento dos prazos definidos, bem como a capacidade para 

desenvolver planos de ação e, assim, otimizar os processos com base nas revisões efetuadas 

(Autodesk BIM 360 Plan, 2018).  

A monitorização do desempenho do projeto através do BIM 360 Plan efetua-se através 

de relatórios semanais do PPC, do resumo do desempenho PPC para a semana, do volume 

de atividade desenvolvida durante a semana atual, do valor de PPC durante períodos 

específicos e, por fim, a identificação das causas mais comuns para as atividades que não 

cumprem os prazos definidos. Na Figura 30 apresenta-se um exemplo de monitorização de 

desempenho através do BIM 360 Plan (Autodesk BIM 360 Plan, 2018). 
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Figura 30 - Monitorização de desempenho com o BIM 360 Plan (Autodesk BIM 360 Plan, 2018) 

 

O aplicativo BIM 360 Plan possibilita o acesso ao cronograma do projeto em qualquer 

lugar, permitindo sincronizar alterações aos planos de trabalho mesmo sem acesso à internet. 

Também permite gerir todas as atividades a partir da obra, o que facilita o trabalho 

colaborativo entre as equipas de projeto e as equipas de construção (Autodesk BIM 360 Plan, 

2018). 

 

7.8. BIM 360 Ops  

O BIM 360 Ops prende-se com a gestão de ativos e a manutenção. No processo 

construtivo os dados dos ativos BIM que foram criados durante o projeto, são conectados 

com as operações de construção. É fornecida a possibilidade duma solução móvel para os 

donos de empreendimentos, que contém todas as informações necessárias à manutenção das 

instalações desde a fase de sua utilização (Autodesk BIM 360 Ops, 2018a).  

Através do BIM 360 Ops todas as equipas envolvidas em todo o ciclo de vida do Projeto 

conseguem aceder e atualizar, em qualquer lugar, as informações dos seus ativos (Autodesk 

BIM 360 Ops, 2018b).  

Este software permite adicionar tickets, ou seja, avisos sobre um ou mais ativos do projeto 

ou da construção, quando já em fase de operação definindo a localização, a prioridade e data 

para a resolução. Para além disso, é possível programar tarefas a executar para a manutenção 
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de ativos, indicando a prioridade e a periocidade com que se executam, tal como criar listas 

de verificação de ativos a serem executadas na fase de manutenção e operação das 

edificações (Moreira, 2018). 

Cada utilizador pode aceder à visão geral de todos os Projetos em que está envolvido, 

através do Portefólio do BIM 360 Ops, onde têm acesso a todos os tickets existentes e ao seu 

estado, bem como todos os ativos, contactos, tarefas programadas e listas de verificação. 

Neste Portefólio também é possível adicionar novos projetos sobre os quais se quer efetuar 

a gestão de ativos e manutenção (Moreira, 2018). 

Este software permite a realização de manutenção reativa, preventiva e preditiva.  

Relativamente à manutenção reativa, o aplicativo BIM 360 Ops notifica as equipas de 

manutenção da existência de ativos com problemas identificados, e fornece as informações 

detalhadas dos ativos. Na manutenção preventiva, permite programar inspeções de ativos e 

atribuir a responsabilidade de manutenção de ativos a fornecedores ou técnicos específicos, 

bem como monitorizar as intervenções. Permite detetar anomalias em ativos, emitindo 

alertas de forma automática, de maneira a garantir que todos os utilizadores responsáveis 

pela manutenção de ativos são atempadamente notificados das anomalias existentes. Para 

isso, é necessário recorrer ao Panoramic Power, que é um hardware que transmite 

informações em tempo real dos ativos que usam energia, para uma plataforma de análise 

baseada na nuvem (Moreira, 2018). Na Figura 31 apresenta-se um hardware Panoramic 

Power.  

 

 

Figura 31 - Modelo PAN-12-3 de Panoramic Power (ADC-TEC, 2018) 
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A utilização do aplicativo BIM 360 Ops permite às equipas de manutenção e aos 

fornecedores o acesso a todas as informações dos ativos dos edifícios em qualquer lugar que 

estejam. Aos proprietários dos edifícios é possível acompanhar o processo de gestão de 

ativos. O facto de ser possível aceder em qualquer lugar, melhora a capacidade de análise e 

intervenção. Também permite capturar fotos e vídeos do estado corrente dos ativos e 

partilhá-los com os restantes utilizadores (Moreira, 2018). 
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8. Considerações Finais 

8.1. Conclusões Gerais 

Esta dissertação cumpriu com os objetivos estabelecidos. Os conceitos destacados ao 

longo desta dissertação, apoiaram-se em duas grandes áreas: a metodologia BIM e a 

metodologia tradicional. Os projetos de construção são cada vez mais complexos e por vezes 

é complicado geri-los através de métodos tradicionais. Neste sentido, é essencial algumas 

mudanças que melhorem o desempenho da indústria da construção, uma vez que está 

atrasada em relação a muitas outras indústrias.  

A metodologia BIM, apresentada nesta dissertação, pretende mudar a forma como são 

geridos os projetos de construção e envolve a adoção de tecnologias de troca de informação 

e consequentemente a mudança nos processos de trabalho conhecidos até aos dias de hoje. 

Embora as empresas ligadas ao setor da AECO ofereçam alguma resistência à mudança e 

adoção de novas práticas, esta metodologia já está totalmente implementada em váios países, 

estando a ser gradualmente implementada em Portugal.  

Esta dissertação focou-se na aplicação de alguns usos BIM a um caso de estudo e na 

análise das vantagens que proporcionam. Para esta implementação foi fundamental o recurso 

a software específico, nomeadamente, o Autodesk Revit e o Autodesk Navisworks Manage. 

A partir destes software é possível a deteção de conflitos existentes no projeto e a extração 

de quantidades, e foi concluído que estas ferramentas são capazes de satisfazer muitos dos 

fundamentos teóricos abordados pela metodologia BIM. Estes software oferecem uma 

grande flexibilidade, o que permite uma boa adaptação às mudanças e necessidades do 

projeto.  

O caso de estudo desenvolvido foi abordado de maneira a que outros estudantes possam 

perceber a aplicação da metodologia BIM através de software fornecidos gratuitamente pela 

Autodesk à comunidade estudantil.  

Também foi possível verificar que na metodologia BIM, é fundamental a normalização e 

padronização, de maneira a uniformizar os processos operativos, possibilitando uma partilha 

rápida e bastante completa das informações dos projetos. Para esta padronização é 

importante recorrer a Templates e diretrizes de modelação. Neste sentido, é essencial que 

existam guias para que a metodologia seja implementada nas empresas.  

Dentro destes guias, também é extremamente importante a escolha de um sistema de 

classificação, de maneira a facilitar a interoperabilidade e para que a informação possa ser 

filtrável, aumentando a eficiência dos processos das empresas. 
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Por fim, foi possível concluir que a aplicação dos produtos BIM 360 é extremamente útil 

e abrange todo o ciclo de vida dos projetos, conectando todos os intervenientes no projeto, 

bem como todas as informações e fluxos de trabalho, através de repositórios únicos, em 

nuvem. Outra grande vantagem destes produtos é o acesso por parte dos membros do projeto 

a todas as informações necessárias, tanto em escritório como em obra, com a utilização de 

dispositivos móveis. 

De uma maneira geral, as ferramentas utilizadas ao longo da dissertação mostraram-se 

fundamentais para a gestão de projetos de edifícios, uma vez que aumentam a organização e 

fiabilidade das informações dos projetos, melhorando o trabalho colaborativo entres os 

membros do projeto. Neste sentido, reduz a ocorrência de erros e omissões nos projetos e 

consequentemente melhora a qualidade dos projetos e dos edifícios. 

 

8.2. Desenvolvimentos Futuros 

Ainda existem alguns aspetos bastante importantes que não foram analisados no que diz 

respeito às potencialidades das ferramentas BIM, e, sendo uma metodologia cuja 

implementação está em crescimento, com certeza irão aparecer ainda mais aspetos a 

explorar. 

Dado o trabalho desenvolvido durante esta dissertação, será relevante desenvolver 

futuramente os seguintes tópicos: 

• Planeamento geral do projeto e do seu processo construtivo; 

• Desenvolvimento deste modelo virtual a partir da plataforma colaborativa do BIM; 

• Previsão de custos, de maneira a analisar a quarta dimensão BIM; 

• Sustentabilidade, dado que é algo cada vez mais importante nos dias de hoje e assim, 

explorar a sexta dimensão BIM; 

• Associação do sistema de classificação ao modelo virtual. 
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