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RESUMO 

 

O estudo apresentado enquadra-se na dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil 

realizada em parceria com a empresa Construções Gabriel A.S. Couto, S.A, possibilitando ao 

autor estar envolvido no Projeto Júpiter da SAKTHI Portugal SP21. 

 

Devido à diminuição acentuada da produtividade do setor da construção, foi necessário procurar 

novas formas e métodos de trabalhar que permitissem reverter esta situação tornando as 

empresas de construção mais competitivas. O Building Information Modelling (BIM) surge 

como uma solução visto ser reconhecido nos dias de hoje por ser uma metodologia inovadora 

que pretende modernizar a indústria da arquitetura, engenharia e construção (AEC). 

 

A adoção de metodologias BIM deve ser feita de forma integrada, ou seja, aplicada a todo o 

ciclo de vida do projeto, obtendo-se assim mais benefícios. Ainda assim, são poucos os 

profissionais do setor que adotaram as ferramentas BIM, e grande parte desses profissionais 

utilizam-na como ferramenta de desenho, utilizando as suas potencialidades apenas na 

representação em três dimensões.  

 

O desenvolvimento desta dissertação passa pela demonstração das vantagens da implementação 

das metodologias BIM no setor da construção. Contudo, terá maior incidência nas análises BIM 

4D e 5D, que permitem, entre outras vantagens, evitar atrasos no cumprimento de prazos e 

precaver possíveis derrapagens orçamentais. Numa fase inicial, procedeu-se à avaliação da 

qualidade dos modelos recebidos, avaliando-se as incompatibilidades existentes nos mesmos. 

Seguiu-se o BIM 4D que consiste em todo o planeamento de obra. Porém, dadas as 

características do software utilizado, procedeu-se primeiramente à elaboração e análise BIM 

5D e só depois o BIM 4D, uma vez que nesta fase é necessário associar a todas as tarefas do 

mapa de trabalhos fornecido pela empresa os recursos necessários à realização das mesmas. Por 

fim, obteve-se um conjunto de documentos, nomeadamente, o orçamento e o plano de trabalhos, 

que foram comparados com os mesmos documentos elaborados pela empresa através da 

metodologia tradicional. Além disso, também se procedeu à extração de tabelas de quantidades 

de forma a avaliar a quantidade de materiais e equipamentos necessários à empreitada.  
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Sumariamente, esta dissertação incide na averiguação das diferenças entre a metodologia 

tradicional utilizada na empresa e a metodologia BIM.  

 

Palavras-Chave: BIM; Implementação; Planeamento do faseamento construtivo (BIM 4D); 

Orçamentação (BIM 5D).
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ABSTRACT 

 

The present study is part of the Master's thesis in Civil Engineering in partnership with the 

company Constructions Gabriel A.S. Couto, S.A, and its involved in the Project Jupiter of 

SAKTHI Portugal SP21. 

 

Due to the downward productivity of the construction sector, it was necessary to improve 

methods of working and find new ones in order to increase the competition among  construction 

companies. Building Information Modelling (BIM) is recognized today as an innovative 

methodology that aims to modernize the architecture industry, engineering and construction 

(AEC) improving competitiveness. 

 

The adoption of BIM methods must be made in an integrated manner. Once it is applied to the 

entire project life cycle it is possible to obtain further benefits. Still, few industry professionals 

have adopted BIM tools as it is mainly used as a design tool in three dimensions. 

 

This work aims to demonstrate the benefits of implementing BIM methods in the construction 

sector. However has a higher incidence in BIM 4D and 5D which allows to avoid delays in 

meeting deadlines and possible fiscal slippages. First, we evaluated the quality of the received 

models, assessing the incompatibilities between them. The next step was BIM 4D, which is 

responsible for all planning work. However, given the characteristics of the software, it was 

necessary on the first place to evaluate the development of BIM 5D and then BIM 4D since it 

is necessary to make the link between all jobs map tasks provided by the company and the 

resources needed to meet them. Finally, it will be possible to obtain a set of documents, 

including the budget and work plan, which were compared to the same documents produced by 

the company through traditional methodology. Furthermore, it was also proceeded to the 

extraction of form tables to assess the amount of materials and equipment necessary for the 

enterprise. 

 

In summary, this work focuses in ascertainment of the differences between the old traditional 

methodology and innovative BIM methodology.   
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  

 

1.1  Enquadramento 

Durante muitos anos, o setor da construção contribuiu para evolução tecnológica, mas esse 

paradigma foi mudando com o passar do tempo, muito por força da crise económica que afetou 

este setor. Apesar disso, este ramo ainda tem uma importância considerável na economia de 

cada país e Portugal não é exceção. Estudos recentes indicam que a produtividade das empresas 

do setor da construção é consideravelmente mais baixa comparativamente com outros setores 

(Poças 2015). 

 

Com o objetivo de inverter esta situação, têm-se estudado técnicas com o intuito de aumentar a 

competitividade, melhorar o desempenho através da atualização das suas práticas, aumentar a 

satisfação do cliente e aumentar a margem de lucro das empresas do setor. Atualmente, a 

indústria da arquitetura, engenharia e construção (AEC) encontra-se numa fase de mudanças e 

desafios, destacando-se o crescimento na partilha de informações, a necessidade da 

implementação apropriada de práticas sustentáveis, as preocupações energéticas, a melhoria da 

produtividade, entre outras. Contudo, nem tudo foi superado como era expetável, muitas vezes 

devido ao aumento da complexidade e exigências dos projetos relativamente aos custos e prazos 

de execução, tornando-se imprescindível a colaboração eficiente dos vários intervenientes no 

projeto, desde projetistas, proprietários, empreiteiros, subempreiteiros e outros participantes. 

Desta forma, as tecnologias de comunicação e informação, conhecidas como TIC, têm crescido 

de forma exponencial nos últimos tempos, tentado oferecer as ferramentas certas para satisfazer 

as novas exigências do mercado (Poças 2015). 

 

Uma das tendências emergentes que tem vindo a ser introduzida e a criar uma grande expetativa 

neste setor é o BIM, Building Information Modelling. Esta nova abordagem permite inserir 

novas metodologias no processo de controlo e gestão de toda a informação criada e 

desenvolvida entre as várias especialidades e intervenientes do projeto, em todo o seu ciclo de 

vida. Isto só é conseguido através da construção de modelos virtuais, o que permite a criação 

de peças desenhadas e escritas de forma automática e ainda a deteção de possíveis erros (Poças 
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2015). Os modelos criados não apresentam apenas informação digital, mas também dados 

acerca das caraterísticas geométricas dos elementos que o compõem, bem como as respetivas 

propriedades e atributos, tais como, propriedades mecânicas, prazos ou até custos da 

construção. Outro aspeto importante, é a capacidade destes modelos guardarem informações 

paramétricas, bem como o apoio aos fluxos e trabalho, funcionais entre as diversas atividades. 

No entanto, existe um conjunto de barreiras e limitações que estão a dificultar a implementação 

desta metodologia na prática corrente. A maioria das condicionantes estão relacionadas com a 

natureza técnica, as quais têm vindo a ser ultrapassadas pelos produtores dos diferentes 

softwares utilizados. Contudo, as questões centradas nas pessoas e nas organizações são as que 

propiciam maiores problemas na implementação da metodologia BIM no ramo da indústria 

(AEC). São problemas como mudança de procedimentos, fluxos de comunicação, 

responsabilização e confiança, que contribuem para o aumento da dificuldade na 

implementação desta metodologia, tratando-se de questões difíceis de gerir. Além destas, ainda 

se podem destacar a necessidade de um investimento inicial para aquisição de novos softwares, 

uma curva de aprendizagem lenta, um escasso envolvimento da equipa, a interoperabilidade e 

a necessidade de definir novos modos de comunicar e partilhar modelos entre os diferentes 

projetistas e estes com a empresa responsável pela construção (Lino et al. 2012). 

 

A maior parte dos utilizadores usam estas ferramentas para desenho, tirando apenas partido da 

representação em três dimensões. Contudo, vários autores defendem que os verdadeiros 

benefícios da utilização destas ferramentas apenas são visíveis quando aplicados à totalidade 

do projeto e durante todo o processo construtivo, ou seja, esta metodologia não deve ser apenas 

utilizada numa possível representação 3D do projeto em análise, mas também nas fases de 

planeamento e controlo de custos, as quais dizem respeito, ao BIM 3D, 4D e 5D, respetivamente 

(Poças 2015).  

 

A utilização de metodologias de planeamento e controlo da mão de obra, materiais e 

equipamento necessários à concretização de todas as tarefas tem vindo a crescer ao longo dos 

anos. Habitualmente, um planeamento tradicional é feito em diagramas de Gantt, os quais são 

conhecidos por Critical Path Method (CPM).  Num planeamento tradicional são utilizados 

essencialmente, diagramas ou gráficos de Gantt, métodos CPM, conhecidos como Critical Path 

Method (Gouveia 2015). Atualmente, tem-se procurado substituir o planeamento tradicional 

por um tipo de planeamento que acarrete menos erros, mais especificamente, o BIM 4D. O BIM 

4D estabelece um estudo sobre as possíveis fases de construção de um edifício, deteta conflitos 
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no processo construtivo e ainda concebe uma melhor compreensão do planeamento aos vários 

intervenientes do projeto. Ainda assim, se se pretender criar modelos com mais informações, é 

possível ir mais longe, através do desenvolvimento de uma abordagem 5D, a qual incorpora à 

modelação os relatórios de quantidades extraídos diretamente do modelo e o respetivo 

orçamento baseado das quantidades obtidas (Barbosa 2014). 

 

1.2 Objetivos 

O desenvolvimento desta dissertação passa essencialmente pela demonstração das vantagens e 

desvantagens da implementação das metodologias BIM no setor da construção. Porém, será 

mais focado na gestão do tempo e no controlo de custos, os quais dizem respeito ao BIM 4D e 

5D, respetivamente.  

 

Todo este processo foi desenvolvido em parceria direta com uma empresa do setor, mais 

concretamente, a empresa Construções Gabriel A.S. Couto, S.A, sediada em Requião, concelho 

de Vila Nova de Famalicão. Assim sendo, foi estabelecido um protocolo entre a Empresa e a 

Universidade do Minho, o qual deu origem a um estágio curricular. Além disso, é importante 

referir que o protocolo estabelecido não diz apenas respeito à realização do trabalho dentro da 

sede da empresa, mas também procurou-se enquadrar este protocolo num caso de estudo 

prático, no qual o aluno foi integrado numa equipa de trabalho, mais concretamente, no Projeto 

SAKTHI Portugal SP21. Esta obra está a ser construída no concelho de Águeda, distrito de 

Aveiro, sendo que a principal função desta nova unidade industrial passará pela criação de peças 

de ferro fundido direcionadas para a indústria automóvel.  

 

Um dos focos desta dissertação passa pela demonstração das mais valias da implementação 

desta metodologia em empresas do setor da construção.  Além disso, pretende-se demonstrar 

quais a implicações que esta metodologia pode vir a trazer à empresa, passando essencialmente, 

pelas novas oportunidades de negócio. No entanto, permite diminuir o tempo necessário à 

gestão de obra e também, diminui os erros e omissões de projeto. 

 

Tendo em conta que este trabalho terá uma forte incidência no BIM 4D e 5D, proceder-se-á à 

elaboração de um novo planeamento e orçamento. Contudo, para chegar aos objetivos 

pretendidos foi necessário ter acesso a diversos elementos, mais propriamente ao modelo 3D 

do projeto. Além disso, será necessário avaliar todos os prazos e custos estipulados numa fase 
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inicial através da metodologia tradicional, os quais serão comparados com os valores obtidos 

através da abordagem BIM. Outro fator importante é a deteção de incongruências entre os 

projetos, o qual será muito útil na antecipação de erros de projeto. Numa fase final, será feita 

uma reflexão sobre a aplicação desta metodologia, enunciando as vantagens e desvantagens da 

mesma. Adicionalmente, todas as semanas será feita uma monitorização da obra, anotando-se 

o que vai sendo executado ao longo das várias semanas de estágio, que servirá para verificar os 

atrasos/antecipações que cada tarefa tem perante o planeado, sendo assim possível averiguar as 

tarefas que merecem ter maior atenção para evitar ao máximo o não cumprimento do prazo 

estabelecido para a execução da obra.  

 

Tendo em conta a situação económica sentida no setor da construção, no qual as margens de 

lucro são tão baixas, é imprescindível garantir ao máximo o cumprimento dos prazos 

estabelecidos para assim, se evitar ou minimizar as perdas de dinheiro. No entanto, têm-se que 

ter consciência que para melhorar os seus lucros não importa apenas garantir o cumprimento 

dos prazos, é também necessário que todos os restantes problemas associados a este setor sejam 

resolvidos ou pelos menos minimizados, nomeadamente, mão de obra não qualificada, escassez 

de recursos, entre outros. Desta forma, para além de ser importante garantir a gestão de obra, 

para se evitar os atrasos no cumprimento de prazos e evitar ao máximo derrapagens 

orçamentais, também é preciso avaliar todas as outras situações para que o setor da construção 

melhore significativamente.  

 

1.3 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação encontra-se estruturada em duas vertentes, estando dividida em cinco 

Capítulos. Numa primeira fase irá fazer-se um estudo teórico sobre o tema do trabalho, focando 

principalmente nos temas relacionados com o BIM 3D, 4D e 5D. A segunda fase estará mais 

relacionada com a descrição do caso de estudo bem como a aplicação prática dos conhecimentos 

estudados na vertente anterior.  

 

No primeiro Capítulo será feito uma introdução ao tema da dissertação, fazendo um pequeno 

enquadramento do mesmo, serão estruturados os objetivos e também procurar-se-á estruturar 

as várias fases do trabalho.  
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Já, no segundo Capítulo será desenvolvido um enquadramento mais pormenorizado do tema 

deste trabalho, passando por vários conceitos ligados ao BIM, os quais serão todos obtidos a 

partir da leitura atenta de vários documentos bibliográficos, tais como: artigos, teses, entre 

outros. Além disso, irá estabelecer-se uma comparação entre as metodologias em estudo, bem 

como avaliar as vantagens e desvantagens da implementação das abordagens BIM nas empresas 

do setor da construção.  

 

O terceiro Capítulo diz respeito à descrição do caso de estudo, nomeadamente, a descrição da 

empresa onde o aluno desenvolveu o tema e do respetivo caso prático, mas também serão 

abordados os objetivos que o aluno cumpriu durante todo este processo.  

 

No quarto Capítulo procurar-se-á descrever todos os resultados obtidos ao longo deste trabalho. 

 

Para finalizar, no último Capítulo serão retiradas todas as conclusões obtidas a partir do 

desenvolvimento desta dissertação e ainda os trabalhos futuros que podem vir a ser 

desenvolvidos.  
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CAPÍTULO 2 – ESTADO DE ARTE 

 

2.1 Building Information Modelling – BIM 

2.1.1 Origem 

A origem do acrónimo BIM não obtém consenso entre os vários autores, visto que uma grande 

parte afirma que o mesmo foi criado pelo Professor Charles M. Eastman, do Instituto de 

Tecnologia da Geórgia, uma vez que Building Information Model é praticamente igual a 

Building Product Model, termo usado pelo professor em muitos dos seus livros e documentos. 

Porém, há quem diga que o professor Eastman criou o conceito e não o termo, considerando 

que o mesmo foi criado pelo Phil Berstein, arquiteto da Autodesk, visto ter-se tratado da 

primeira pessoa a usar a sigla BIM para Building Information Modeling (Poças 2015). 

 

Mais tarde, Jerry Laiserin admitiu que este termo deveria de ser utilizado para representações 

digitais dos processos de construção de edifícios. Além disso, os softwares utilizam 

terminologias diferentes, por exemplo, a Graphisoft utiliza a designação Virtual Building, a 

Bentley Systems, Integrated Project Models e a Autodesk usa Building Information Modeling 

(Poças 2015).  

 

2.1.2 Definição 

Segundo o BIM Handbook, Building Information Modelling (BIM) é considerado o 

desenvolvimento mais promissor na indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). 

A partir desta tecnologia é possível construir o modelo virtual de um edifício, estando concluído 

quando o modelo for capaz de gerar de forma automática informações precisas da geometria 

dos elementos que o constituem. Adicionalmente, deve ser capaz de suportar informações 

relacionadas com a construção, fabrico e encadeamento das atividades necessárias para a 

construção do edifício, sendo que a modelação feita deve ser capaz de responder a todo o ciclo 

de vida do edifício. Além disso, o BIM acomoda outras funções tais como fornecer bases para 

as novas formas de construção e mudanças no relacionamento entre as equipas de projeto. No 

entanto, é necessário implementar esta metodologia de forma adequada, pois só assim é que se 
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consegue um processo de conceção e construção o mais integrado possível, obtendo-se como 

resultado edifícios com qualidade superior a custos mais baixos e redução na duração do projeto 

(Eastman et al. 2008).  

 

BIM pode ser definido como uma representação virtual de um projeto em três dimensões que 

pode ser usado na tomada de decisão, no planeamento, na estimativa de custos e na manutenção 

do edifício. Porém, o BIM Handbook define esta metodologia como sendo uma tecnologia de 

modelação assistida por computador com a finalidade de gerir a informação de um projeto de 

construção mais direcionado na produção, construção e análise de modelos de informação. Em 

contrapartida, The National Building Information Model Standard Project Committee define o 

BIM como sendo uma representação digital das caraterísticas físicas e funcionais de um projeto 

servindo como recurso partilhado de conhecimento para obter informações sobre o projeto em 

questão, as quais são utilizadas na tomada de decisão em todo o ciclo de vida do mesmo 

(Rokooei 2015). Adicionalmente, o Building Information Modelling pode ser visto como uma 

evolução do CAD (Computer-Aided Design) e a sua implementação poderá contribuir para um 

aumento da eficiência na indústria da construção civil através de uma maior colaboração entre 

os diferentes intervenientes do projeto, o que irá proporcionar uma diminuição das 

incompatibilidades entre as diferentes especialidades, bem como na repetição de trabalhos 

relacionados com correções e ajustamentos do projeto (Migilinskas et al. 2013).  

 

Genericamente, pode-se considerar que o BIM se trata de uma tecnologia de modelação e um 

conjunto de processos associados, com a finalidade de produzir, comunicar e analisar modelos 

de uma construção. Além disso é uma metodologia de partilha de informação entre todos os 

intervenientes do projeto (arquitetos, engenheiros, empresa(s) de construção, dono de obra) 

(Figura 1) passando por todas as fases do ciclo de vida do edifício (projeto, construção, 

manutenção, desconstrução) (Figura 2). Porém, necessita de um modelo digital em três 

dimensões, o qual pode conter diversas informações relacionadas com o projeto, 

nomeadamente, características geométricas, propriedades (físicas e mecânicas), atributos, 

prazos, custo de construção, entre outras. Além disso, tem a capacidade para guardar 

informações paramétricas com relação entre os diversos elementos e ainda permite o apoio nos 

fluxos de trabalho entre as diferentes atividades relacionadas com o processo construtivo (Lino 

et al. 2012). 
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Figura 1 – BIM aplicado a todos os 

intervenientes do projeto  

Figura 2 – BIM aplicado a todo o ciclo de 

vida do projeto 

 

Esta metodologia permite efetuar uma simulação do projeto num ambiente virtual e como 

resultado é possível extrair-se com facilidade quantidades e propriedades dos materiais. Além 

disso, trata-se de um processo que engloba todas as especialidades num único modelo virtual 

permitindo uma colaboração mais precisa e eficiente quando comparada com o método 

tradicional (Azhar 2011). 

 

Pode ainda ser considerada de igual forma como sendo uma tecnologia e um processo. O BIM 

trata-se de uma tecnologia quando depende da interoperabilidade entre as tecnologias de 

informação e comunicação, mais conhecidas como TIC, as quais são utilizadas ao longo do 

ciclo de vida do empreendimento, sendo que permite responder a todos os problemas de 

interoperabilidade existentes entre a indústria das AEC. Em contrapartida, pode ser considerado 

um processo quando é suportado pela colaboração dos vários intervenientes, aplicado também 

a todo o ciclo de vida do projeto (Patacas & Cachadinha 2012).  

 

2.1.3 Conceitos 

2.1.3.1 Modelação orientada por objetos 

A modelação orientada por objetos trata-se da abordagem usada no BIM, sendo que o 

pretendido é a definição de entidades e objetos. Porém, cada entidade e objeto não corresponde 
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apenas à representação das suas propriedades, mas também a todos os operadores que criam, 

manipulam, eliminam e atualizam corretamente, permitindo o funcionamento de todos os 

objetos de forma autónoma. Resumidamente, nesta metodologia desenha-se uma parede 

atribuindo-lhe todas as características/propriedades que a definem e não as linhas, como 

acontece no desenho CAD. No caso concreto de uma parede, na metodologia BIM é possível 

definir não só os parâmetros geométricos (espessura, altura e comprimento), como também, os 

materiais que a constituem, as propriedades térmicas e acústicas, o custo de cada material e o 

custo de construção (Figura 3) (Poças 2015).  

 

Figura 3 – Modelação orientada por objetos aplicado a uma parede do Edifício Júpiter 

    

2.1.3.2 Relações paramétricas 

As relações paramétricas caraterísticas desta metodologia consistem na atribuição de relações 

de vizinhanças entre os vários elementos que compõem o modelo. Estas relações são 

processadas através de parâmetros que definem constrangimentos e implicações entre 

elementos vizinhos, obtendo-se como resultado um modelo capaz de se adaptar 

automaticamente a todos os elementos do modelo. Desta forma, as alterações introduzidas num 

elemento especifico são processadas automaticamente aos elementos vizinhos, evitando-se a 

acumulação de erros e dinamizando os processos de atualização. Além disso, as relações 

paramétricas permitem a produção de peças desenhadas de forma automática, na medida em 
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que quando se faz qualquer alteração no modelo, as mesmas são efetuadas em todas as vistas 

de forma automática (Figura 4) (Poças 2015; Monteiro & Martins 2011a).  

 

Figura 4 – Geração de vistas automáticas (Antunes 2013) 

 

2.1.3.3 Ciclo de vida 

Com a construção de modelos BIM pretende-se que os mesmos sejam desenvolvidos de modo 

a responder a todo o seu ciclo de vida, ou seja, que sejam capazes de responder a todas as 

exigências desde a fase de conceção de projeto até à sua demolição. 

 

Consoante a fase em que o edifício se encontra, o modelo tem que ser capaz de responder às 

suas necessidades, visto que as funcionalidades que o mesmo tem que fornecer são diferentes, 

o que implica a construção de um modelo capaz de responder a todas as fases do ciclo de vida 

do edifício. Numa fase de projeto pretende-se que o modelo BIM seja capaz de demonstrar ao 

utilizador a viabilidade do mesmo e além disso, que tenha a capacidade de produção de 

renderizações. Na fase de conceção pretende-se um modelo mais detalhado visto tratar-se da 

fase em que o modelo é mais utilizado. Neste caso, o modelo BIM também é utilizado em obra, 

o que permite a deteção de conflitos entre diferentes especialidades e omissões de projeto, a 

coordenação de projeto, a estimativa de custos, o planeamento e a gestão de obra. Por último, 
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tem-se a fase de utilização que serve de apoio à gestão e manutenção do edifício (Figura 5) 

(Poças 2015). 

 

Figura 5 – Ciclo de Vida do Projeto (Lino et al. 2012) 

 

2.1.3.4 Níveis de desenvolvimento 

Os níveis de desenvolvimentos, mais conhecidos como LOD (Level of Development), 

correspondem à forma como os modelos BIM devem ir evoluindo, passando por um nível de 

desenvolvimento menor numa fase conceitual até à maior precisão na fase construção, 

fabricação e operação. Foram definidos 6 níveis de desenvolvimento, começando num LOD100 

até chegar ao LOD500 (Figura 6). 

 

O LOD100 corresponde a um nível conceptual, equivalente à fase de conceção ou do estudo 

volumétrico do projeto. Já, o LOD200 conhecido com aproximate geometry, é comparado à 

fase de conceção do projeto e contrariamente ao anterior, este já apresenta algumas formas 

geométricas definidas. No terceiro nível, precise geometry (LOD300), o projeto já está 

praticamente definido, possuindo as especificações dos materiais e as respetivas quantidades, 

sendo que neste caso, o modelo pode ser utilizado para a construção. No assemblies for 

coordination, correspondente ao LOD350, os desenvolvimentos já são suficientes para a 

coordenação, compatibilização e deteção de conflitos entre as diferentes especialidades. No 

LOD400, fabrication, o modelo encontra-se em condições para ser utilizado tanto na fase de 

construção, como na fase de fabricação. Por último, o LOD500, conhecido como as built, o 
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modelo já se encontra construído e é considerado ideal para a realização de tarefas de 

manutenção e operação. A definição dos níveis de desenvolvimento torna-se essencial na 

execução de determinadas tarefas, nomeadamente: na deteção de conflitos, na extração de 

quantidades, na análise de desempenho, entre outras (Morais et al. 2015). 

 

Figura 6 – Níveis de Desenvolvimento (Antunes 2013) 

 

2.1.3.5 Interoperabilidade 

A interoperabilidade na metodologia tradicional permite vários canais de comunicação entre os 

diferentes intervenientes, enquanto que numa metodologia BIM com um estado de maturidade 

elevado, toda a informação referente ao projeto está centrada num único modelo (Figura 7). 

Com a partilha deste modelo através dos vários intervenientes é possível trabalhar a partir da 

mesma plataforma, minimizando desta forma os erros e omissões provenientes de falhas na 

interpretação e tradução de informação. Porém, a interoperabilidade neste caso é posta em causa 

quando está relacionada com os softwares utilizados (Poças 2015). 

LOD 100 

LOD 200 

LOD 300 

LOD 400 

LOD 350 
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Figura 7 – Diferenças na troca de informação entre as abordagens em estudo 

 

Interoperabilidade é definida como sendo a capacidade de implementar e gerir relações 

colaborativas entre os diferentes intervenientes de um projeto. No entanto, em termos de 

software, interoperabilidade descreve a capacidade de diferentes programas trocarem 

informações entre si, sem perder informação ou então perder o mínimo possível. Ao longo dos 

anos, existiram várias iniciativas para responder aos problemas de interoperabilidade, 

sobretudo, através da criação de formatos universais de classificação e organização dos 

elementos de construção. No entanto, apesar de terem sido feitos vários testes nesse sentido, o 

que mais se tem destacado é o modelo Industry Foundation Classes, conhecido como IFC. O 

IFC foi desenvolvido pela buildingSMART e é considerado um formato neutro e aberto de 

armazenamento de dados, o qual permite trocas de informações entre os diferentes softwares 

utilizados. O primeiro formato IFC foi lançado em 1997, sendo que desde daí tem havido várias 

tentativas de melhoria, sendo que a versão mais atual corresponde ao IFC4 lançado em março 

de 2013 (Poças 2015).  

 

Na Figura 8 é possível observar as várias evoluções existentes desde do lançamento do primeiro 

formato IFC. 
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Figura 8 – Evolução do formato IFC (Poças 2015)  

 

Apesar das melhorias realizadas ao formato, estas ainda continuam a não ser suficientes para 

responder a todos os problemas de interoperabilidade, visto que os projetos são cada vez mais 

complexos e além disso, incluem cada vez mais especialidades. 

 

2.1.4 Dimensões 

A estratégia do BIM permite transcender as clássicas três dimensões do espaço euclidiano. 

Numa fase inicial, é necessário proceder à criação de um modelo tridimensional do projeto 

sendo ligeiramente diferente do 3D tradicional visto que para além da representação em três 

dimensões é possível através desta metodologia atribuir a cada elemento as respetivas 

propriedades. Adicionalmente, esta metodologia permite identificar possíveis conflitos no 

inicio da conceção do projeto e resolvê-los ainda antes de iniciar a respetiva construção. Se ao 

modelo 3D lhe for associado a variável tempo, entra-se numa nova dimensão, conhecida como 

BIM 4D. Nesta fase do projeto é possível efetuar-se o planeamento e a organização da 

construção, visto que os programas aptos para trabalhar nesta dimensão apresentam ferramentas 

que permitem a representação visual da utilização do espaço envolvente à obra durante o 

período de construção, permitindo ainda a colocação de componentes temporários, tais como, 

gruas, veículos e respetivos acessos. O planeamento elaborado nesta fase pode sofrer alteração 

sempre que se achar pertinente, por exemplo, quando se verificam derrapagens no tempo 

estabelecido para conceção da obra. De seguida, tem-se a dimensão 5D, correspondente a uma 

evolução da dimensão 4D através da adição da variável custo. Nesta fase é possível determinar 

o custo de construção do projeto através das quantidades takeoffs obtidas na dimensão anterior. 

Torna-se importante referir que todas as alterações efetuadas ao longo do projeto são refletidas 

nos valores obtidos de forma automática. Nesta fase é necessário avaliar todos os recursos 

essenciais para realização de uma determinada tarefa, sendo que o custo dessa mesma tarefa é 

influenciado pelo valor associado a cada recurso. Na dimensão 6D, normalmente conhecida 
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como Facilities Management (FM), é possível gerir o ciclo de vida do projeto visto que até 

chegar a esta fase os projetistas criaram e atualizaram todos os modelos durante toda a fase de 

construção, podendo-se considerar que o modelo construído corresponde ao real, sendo 

atribuído a cada elemento todas as informações de operações e manutenções necessárias. Desta 

forma, o modelo deverá ser capaz de dizer quando é que determinado elemento necessitará de 

manutenção (Out-Low.com n.d.). Para finalizar, ainda se pode ter mais uma dimensão associada 

à metodologia BIM, responsável pela análise da sustentabilidade do edifício construído, sendo 

essa dimensão conhecida como BIM 7D. Esta dimensão é responsável pela quantificação da 

energia do edifício, o que irá permitir avaliar a energia que o mesmo consome durante o ciclo 

de vida e qual o custo associado à mesma (Masotti 2014). Contudo, ainda não há uma 

unanimidade quanto à distinção destas duas últimas dimensões, pois existem alguns autores que 

afirmam que o BIM 6D diz respeito à sustentabilidade e o 7D, à manutenção do edifício.  

 

2.1.5 Softwares disponíveis 

Nos dias que correm existe uma vasta gama de softwares destinados a trabalhos no âmbito das 

metodologias BIM. Contudo, os fornecedores têm procurado desenvolver programas que 

auxiliam o desenvolvimento de projetos, procurando acima de tudo, criar ferramentas capazes, 

fiáveis e ao mesmo tempo viáveis. Pode-se considerar que os softwares podem ser separados 

em dois grupos, nomeadamente, os programas relacionados com a criação dos modelos BIM e, 

os que apresentam como funções auxiliar o projeto numa determinada fase do ciclo de vida. 

Neste primeiro grupo destacam-se o Revit, o Archicad, o Bentley e o Tekla. Ainda poder-se-ia 

considerar o Cype para o dimensionamento de estruturas de betão armado. Quanto ao segundo 

grupo, podem-se destacar os softwares Vico Office, mais direcionado na execução de medições, 

planeamento e controlo de custo e o Solibri para a visualização e avaliação da qualidade dos 

modelos. Além destes, pode-se enquadrar dentro deste grupo, o Ecotec e o Green Building 

Studio mais ligados à análise energética do projeto (Poças 2015). 

 

Apesar de existirem vários softwares, ainda não há no mercado uma solução que 

individualmente tenha a capacidade de responder a todas as dimensões BIM, daí ser necessário 

trabalhar ao mesmo com várias ferramentas. Por outro lado, existem vários fornecedores que 

têm tido a preocupação de desenvolver componentes (add-ons) de modo a facilitar as trocas de 

informação entre os diferentes softwares, evitando ao máximo problemas de 

importação/exportação (Antunes 2013).   
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Na Tabela 1 são apresentados alguns dos exemplos de softwares existentes no mercado, 

distribuídos tendo em conta a especialidade a que respondem. 

 

Tabela 1 – Listagem de alguns softwares BIM e respetivos fornecedores (adaptado de Poças 

2015) 

ARQUITETURA  ESTRUTURAS 

Software Fornecedor  Software Fornecedor 

ArchiCad 
 

  Tekla Structures 
 

Revit Architecture 
 

  Revit Structures  

Bentley Architecture 
 

  Bentley Structures 
 

         

PLANEAMENTO  ÁGUA, AVAC E ELETRICIDADE 

Software Fornecedor  Software Fornecedor 

AutoCAD Civil 3D 
 

  Revit MEP 
 

Bentley PowerCivil 
 

  
Building Mechanical / 

Electric Systems 

 

         

GESTÃO E ORÇAMENTAÇÃO  VISUALIZADORES 

Software Fornecedor  Software Fornecedor 

Navisworks 
 

  Tekla BIMsight 
 

Solibri Model 

Checker 

 

   BIMx   

Vico Office 
 

   Navisworks Freedom   

 

2.2 Planeamento e Controlo de Obra 

2.2.1 Planeamento 

O BIM trata-se de um processo melhorado de planear, projetar, construir, usar e manter uma 

edificação durante todo o ciclo de vida do empreendimento, a partir de um modelo de 
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informação normalizado que contém todas as informações necessárias. Uma das grandes 

limitações da indústria da construção está relacionado com a dificuldade em visualizar de forma 

correta o planeamento da obra no espaço, gerando-se cronogramas de interpretação abstratos 

muitas vezes causado pelo número de atividades e precedências. Os modelos BIM 4D têm a 

capacidade de conectar os aspetos espaciais e temporais do projeto, melhorando a 

confiabilidade dos cronogramas e minimizando problemas de comunicação. Em contrapartida, 

alguns autores admitem que existem alguns entraves na adoção de modelos 4D, estando estes 

relacionados com a necessidade de mecanismos de visualização do avanço das atividades 

internas, a existência de limitações na deteção de incompatibilidades e a falta de análise de 

algumas informações do modelo, nomeadamente: o número de operários por equipa, 

equipamentos, espaços de trabalho, zonas de segurança, entre outros. Estudos efetuados por 

Mahalingam, Kashyap e Mahajan (2010) identificam potencialidades na fase de planeamento 

do projeto relacionadas com a avaliação de métodos construtivos e na fase de construção na 

análise de execução, deteção de conflitos e monitorização de obra. As técnicas de planeamento 

mais utilizadas são os cronogramas, diagramas de rede e linhas de balanço, sendo que os 

primeiros dois métodos são os mais utilizados no setor da construção, apesar das limitações que 

os mesmos apresentam, principalmente nos casos em que se tem um planeamento com um 

número de atividades elevado. Por outro lado, o método da linha de balanço, apesar das suas 

potencialidades, apresenta limitações principalmente quando o planeamento não apresenta 

repetição de atividades (Brito & Ferreira 2015). 

 

Laufer e Tucker (1987) dividem o planeamento em três níveis hierárquicos em função do nível 

de detalhe, mais concretamente: estratégico, tático e operacional. O estratégico, também 

conhecido como planeamento a longo prazo, diz respeito ao planeamento mais duradouro, no 

qual se estabelecem prazos, ciclos e processos. Num plano tático (médio prazo) pretende-se 

estabelecer uma ligação entre o plano estratégico e o operacional, procurando-se remover as 

restrições para a realização dos serviços, estabelecendo-se uma sequência de trabalhos e de 

recursos necessários para a execução de uma determinada tarefa. Finalmente, o planeamento a 

curto prazo ou operacional é o plano que apresenta um maior nível de detalhe, o qual procura 

fazer uma distribuição dos trabalhos consoante as várias equipas existentes, exigindo um 

controlo exaustivo do real comparativamente com o planeado. Estes também admitem que a 

não identificação das necessidades em cada umas das fases da obra geram falhas na 

implementação de sistemas de planeamento, produzindo informações irrelevantes ou 

desnecessárias, o que dificulta a atualização dos planos de trabalhos (Brito & Ferreira 2015).  
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2.2.2 Controlo 

Numa fase de construção, a tarefa controlo não pode ser considerada apenas uma mera recolha 

de dados, que acumulados e agrupados de várias formas servem para constatar factos 

irreversíveis, mas sim procurar através da recolha desses dados a melhoria contínua da 

produtividade das atividades. Através do controlo e da implementação de processo de melhoria 

contínua, é possível evitar atrasos ou detetar pontos da obra onde é necessário o reforço de mão 

de obra para garantir o cumprimento dos prazos inicialmente definidos (Salgado 2015).  

 

O controlo de obra consiste em conhecer e corrigir os desvios que venham a ocorrer em relação 

ao que está planeado e além disso, avaliar de forma continua o plano elaborado. O controlo é o 

levantamento do executado em obra, o qual posteriormente é comparado com o planeado, 

procurando-se determinar as tarefas que levam um avanço perante o que se encontrava 

planeado, ou então detetar as tarefas que já têm um desvio e definir correções por forma a 

contornar essa situação (Brito & Ferreira 2015). 

  

2.2.3 Métodos de planeamento e controlo 

2.2.3.1 Plano estruturado de projeto – Work Breakdown Structure (WBS) 

O Work Breakdown Structure permite estabelecer de forma hierarquizada as metas dos vários 

níveis de detalhe adotados para o planeamento. Pode-se definir WBS como sendo uma estrutura 

de decomposição da obra em vários subsistemas, estabelecendo-se hierarquias entre as 

atividades que a compõem. Este método tem como objetivo definir e agrupar todo o projeto, de 

modo a facilitar o processo de gestão, atribuir responsabilidades, criar subcontratos e definir 

fases de trabalho (Salgado 2015).  

 

A estruturação do WBS varia consoante o tipo de obra, sendo que avalia as equipas de trabalho 

necessárias, o grau de controle necessário e varia consoante o processo de produção 

implementado. Desta forma, recomenda-se que cada obra elabore o seu próprio WBS de acordo 

com os requisitos e princípios próprios. Aquando a criação de uma estrutura em WBS deve ser 

elaborado paralelamente um estudo das zonas de trabalho apropriado para as equipas de 

produção, denominado por zoneamento. Este aspeto é considerado um fator primordial porque 

é importante estabelecer um vínculo entre as metas de produção e o local de trabalho do 
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operário. O zoneamento procura facilitar o estabelecimento de unidades de controle que podem 

ser utilizadas para o dimensionamento de conjuntos de trabalho1. Contudo, o WBS é 

normalmente elaborado através da divisão dos processos produtivos por hierarquias, o que faz 

com que o mesmo esteja em consonância com o modelo. Desta forma, a utilização de critérios 

de segmentação, usados nos processos de planeamento e orçamentos tradicionais na definição 

de conjuntos de tarefas, acaba por dificultar a explicitação dos fluxos, bem como das atividades 

que não agregam valor ao produto (Bernardes 2001).  

 

2.2.3.2 Método do caminho crítico (CPM) 

O CPM é um dos métodos mais utilizados pelos profissionais para planeamento da construção. 

Neste método é necessário estabelecer dependências entre as diferentes atividades, sendo que a 

representação gráfica habitualmente usada é feita num gráfico de Gantt ou gráfico de barras, 

onde a única unidade considerada neste método é a variável tempo, tal como demonstra a Figura 

9 (Poças 2015).   

  

Figura 9 – Representação esquemática do gráfico de Gantt (ndBIM Virtual Building 2015) 

 

Nos dias de hoje, ainda é muito habitual a utilização deste tipo de representação gráfica na 

indústria das AEC para o planeamento de projetos, visto tratar-se de um planeamento de fácil 

leitura, onde as tarefas se encontram dispostas em função do tempo de forma direta. Além disso, 

podem ser complementadas com outras informações, tais como escala de tempo, recursos 

associados, custos por quantidades, precedências, entre outras (Poças 2015).  

 

Os gráficos Gantt ainda continuam a ser uma das grandes apostas no setor da construção, apesar 

de serem conhecidas as suas limitações. O desenvolvimento deste tipo de gráfico é suficiente 

                                                
1 Conjunto de tarefas que ocorrem em simultâneo, frequentemente em áreas bem definidas, utilizando informações 

especificas do projeto, tais como: mão-de-obra, materiais e equipamento. 
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quando se quer planear a carga de trabalhos, os prazos e as responsabilidades para apenas uma 

localização. No entanto, nos dias de hoje é necessário elaborar um plano de trabalho tendo em 

conta a ocorrência em simultâneo de várias frentes de trabalho, sendo que, para este tipo de 

utilização, os métodos CPM são insuficientes (ndBIM Virtual Building 2015). Assim sendo, 

estes gráficos são omissos na representação de localizações, na representação da continuidade 

das tarefas, na visualização de dependências, na otimização do programa, na movimentação de 

equipas e na perceção completa da obra (Sousa & Monteiro 2011). 

 

Em contrapartida, um dos trunfos que torna o método CPM mais apelativo aos profissionais do 

setor da construção reside na sua simplicidade técnica, sendo que o processo de planeamento 

se centra essencialmente na divisão das atividades, sendo o fluxo de trabalho e a gestão da 

cadeia de fornecimento pressupostos tidos como garantidos, o que quer dizer que este método 

garante que as atividades planeadas correspondem ao fluxo de trabalho que a construção irá ter. 

Tal como referido anteriormente, o CPM não tem em consideração as localizações e as taxas 

de produção, sendo as atividades inicialmente planeadas com base nos trabalhos de execução e 

posteriormente associados a elementos específicos, como por exemplo o betão armado 

(trabalho de execução) referente aos pilares (elemento). Só posteriormente é que é feita a análise 

do projeto para averiguar de que forma será feita a distribuição deste trabalho pelo edifício, 

existindo a possibilidade de serem feitas diferentes interpretações (Poças 2015).   

 

2.2.3.3 Método da linha de equilíbrio (LOB) 

Com o objetivo de ultrapassar as limitações associadas ao planeamento efetuado através dos 

métodos CPM foram estudadas outras possibilidades, destacando-se o método da Linha de 

Balanço, também conhecido como Line of Balance (LOB). A Linha de Balanço é o método 

gráfico de calendarização que permite ao planeador ter em conta o fluxo de trabalho do projeto 

e da construção através da utilização de diagramas de linhas, as quais representam os diferentes 

tipos de atividades, executadas por várias equipas de trabalho em díspares localizações. Além 

disso, trata-se de um método fácil de perceber pois é percetível a relação entre atividades, o que 

permite perceber rapidamente o que se está a passar no projeto e comparar o avanço real da 

obra com o planeado (Sousa & Monteiro 2011).  

 

A aplicação do LOB passa pela divisão do projeto em localizações, seguida da divisão das 

atividades em tarefas mais especificas. A divisão do projeto em localizações é umas das maiores 



Utilização do BIM 4D e 5D enquanto metodologia avançada para o planeamento, preparação e monitorização de 

obra 

22 Diogo Filipe Moreira Coelho 

dificuldades encontradas na aplicação deste método visto que a configuração espacial é única 

para cada projeto e é suscetível a diferentes interpretações. A divisão fica ao critério de cada 

utilizador, mas a mais utilizada passa pela divisão por pisos. A representação gráfica da linha 

de balanço passa pela representação no eixo das abcissas (x) do fator temporal e no eixo das 

ordenadas (y), as localizações do projeto (Figura 10). Posto isto, são representadas linhas que 

dizem respeito às atividades que variam em função das variáveis em causa, sendo que o 

expectável é que as linhas estejam o mais paralelas possíveis ao eixo dos yy para se puder aferir 

que a produtividade da tarefa atingiu o seu máximo ou perto disso (Monteiro & Martins 2011b).  

 

Figura 10 – Exemplo tipo de diagrama sob a forma de linha de balanço (ndBIM Virtual 

Building 2015) 

 

Através da aplicação deste método é possível retirar rapidamente uma série de informações, 

tais como (Monteiro & Martins 2011b): 

 Atividades programadas numa determinada data ou localização; 

 Intervalos temporais ou espaciais entre atividades; 

 Ritmo de produção; 

 Comparação visual entre ritmos de produção das várias atividades; 

 Descontinuidades nas atividades; 

 Dependências entre atividades; 

 Visualização das datas chave/limites; 

 Comparação entre o real e o previsto. 
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Além das informações anteriormente referida, é possível detetar, a partir da análise do gráfico 

de linhas, os erros/deficiências do planeamento, destacando-se os seguintes casos (Figura 11) 

(Monteiro & Martins 2011b): 

 Mesmas atividades a decorrer em diferentes localizações (1); 

 Diferentes atividades a acontecer ao mesmo tempo e na mesma localização (2); 

 Atividades diferentes com prazos de finalização na mesma data e localização (3); 

 Diferentes atividades a começar ao mesmo tempo e localização (4); 

 Localizações com um grande desfasamento de tempo sem que esteja a ocorrer nenhuma 

atividade (5,6).  

 

Figura 11 – Exemplos de deficiências de planeamento (Monteiro & Martins 2011b)(ndBIM 

Virtual Building 2015)  

 

Neste método existem dois princípios que não devem ser violados, nomeadamente, deve-se 

procurar garantir a continuidade das tarefas, isto é, ter a mesma atividade a decorrer em 

diferentes localizações e a iniciar ao mesmo tempo, e sincronizar os ritmos de produção para as 

várias tarefas, ou seja, obter o maior número de linhas paralelas. Nesta temática, ainda é 

possível dispor estes dados numa matriz de controlo, onde as alterações são assinaladas através 

de um código de cores, tal como se pode verificar na Figura 12. A linha de balanço apesar de 

se tratar de um bom método de planear atividades não demonstra se foram reunidas as condições 

necessárias para se dar início a uma determinada tarefa, sendo assim necessário aplicar este 
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método como sendo um programa abrangente de planeamento ou de controlo de produção, e 

não de forma isolada (Monteiro & Martins 2011b). 

5         

 

Inicio 

Tardio 

4   
45%  

323m2 
    

 

Atrasado 

3     
23%          

53 
  

 

A Tempo 

2         
 

Concluído 

1         
 

 

  Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 
  

Figura 12 – Matriz de Controlo (adaptado de Monteiro & Martins 2011b) 

 

2.2.3.4 Comparação entre CPM e LOB 

Kenley e Seppänen defendem que existe uma grande diferença entre conhecer os métodos de 

planeamento baseados em localizações e saber trabalhar com eles adequadamente, alcançando 

como objetivo um planeamento perfeito, enquanto paralelamente se controla a produção de 

todos os projetos. Apesar disso, as empresas do setor ainda continuam a apostar nos métodos 

CPM, apesar de serem conhecidas as suas limitações. Tal como já foi referido anteriormente, 

os diagramas de Gantt foram desenvolvidos com objetivo de planear os trabalhos, prazos e 

responsabilidades, sendo que a problemática deste método reside no facto de descrever o 

processo numa única localização, isto é, não tem a capacidade de planear e monitorizar ao 

mesmo tempo mais do que uma equipa de trabalho em diferentes localizações, embora seja esta 

a finalidade procurada num planeamento. Desta forma, a Linha de Balanço surge como solução 

ao método CPM procurando responder às limitações do método tradicional, visto que têm a 

capacidade de planear tendo em conta múltiplas localizações, permitem a continuidade de 

tarefas, visualização e dependências, movimento de recursos e planeamento de equipas, bem 

como verificar a produtividade das tarefas (ndBIM Virtual Building 2015).  

 

Comparativamente, tanto os gráficos de Gantt como a Linha de Balanço permitem a 

organização das atividades por localizações, apesar de, no caso do método CPM a gestão de 

produção ser mais complexa pois este método não foi elaborado com o objetivo de responder a 
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várias localizações em simultâneo, sendo que neste caso se verifica a ocorrência de 

sobreposição de tarefas e uma gestão de recursos fora da realidade, tal como se pode verificar 

na Figura 13 (Monteiro & Martins 2011b).  

 

Figura 13 – Planeamento por localização através do método CPM (Monteiro & Martins 

2011b) 

 

Em contrapartida, o método LOB permite avaliar a discrepância entre ritmos de produção, 

procurando-se, sempre que possível, arranjar formas de reverter essa situação (por exemplo, 

através do aumento/diminuição dos recursos) por forma a otimizar o planeamento e cumprir, 

acima de tudo, o prazo estabelecido para a execução da obra. Nesta otimização procura-se, 

sempre que possível, que as linhas que representam atividades estejam o mais paralelas e mais 

juntas possíveis umas às outras (Figura 14) (Monteiro & Martins 2011b). 

 

Figura 14 – Otimização do planeamento através do método LOB (Monteiro & Martins 2011b) 
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Normalmente, a alteração de planeamento em fase de obra deve ser um procedimento a evitar, 

pois o simples facto de alterar uma determinada atividade pode aumentar o risco de 

incumprimento do prazo estabelecido para a conclusão dos trabalhos. Porém, a partir da Linha 

de Balanço é possível alterar o planeamento sem que haja um aumento do risco, visto que é 

possível perceber de forma imediata as implicações que a alteração de uma determinada 

atividade provoca, seja ela nos ritmos de produtividade, na sobreposição de tarefas ou na 

aproximação das datas de inicio e fim (Monteiro & Martins 2011b).  

 

Figura 15 – Comparação entre o Método CPM e a Linha de Balanço (ndBIM Virtual Building 

2015) 

 

Assim sendo, é possível concluir que a utilização da Linha de Balanço em substituição do 

Gráfico de Gantt não traduz apenas uma redução do tempo de execução, mas também, do tempo 

de execução do respetivo planeamento (Figura 15) (Monteiro & Martins 2011b). Além disso, a 

esta alteração está subentendida uma alteração de custos, proveniente da variação do número 

de recursos e da sua alocação temporal, visto que o método LOB permite gerir claramente todos 

os recursos e respetivas alterações. Em jeito de conclusão, a linha de balanço permite cumprir 

a duração do projeto, analisando na mesma vista todas as atividades e respetivas dependências 

e folgas (ndBIM Virtual Building 2015).  

 

2.3 Estimativa de Custos 

O levantamento das quantidades a serem utilizadas no orçamento podem utilizar diversas 

informações, tais como: os projetos executados, os critérios de medição de áreas, volumes e 

serviços utilizados, os índices de dimensionamento do trabalho e o conhecimento sobre a 

tecnologia e técnica do serviço a ser construído. A análise dos serviços feitos por um 

orçamentista é dividida em diversas etapas, nomeadamente: leitura do projeto, definição de 
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critérios de medição, consulta de tabelas de indicadores de engenharia, tabulação de números, 

coleta de preços, entre outros. O procedimento mais utilizado consiste na construção de um 

orçamento que registe todas as medidas observadas durante esta etapa. Contudo, todo este 

processo apresenta diversos problemas, de entre os quais se destacam: as falhas e 

incompatibilidades do projeto, o planeamento inadequado, erros no levantamento das 

quantidades, falta de informações sobre o índice de dimensionamento que podem levar a um 

aumento dos custos da obra e um processo de compra inadequado (Costa & Serra 2014).  

 

Orçamentar é estabelecer a partir do cronograma uma projeção de recursos monetários 

necessários para execução dos serviços de um projeto, agrupados de forma a explicar o custo 

total do projeto e a respetiva aproximação no eixo do tempo. De forma sucinta, o orçamento 

pode ser dividido em três etapas, mais concretamente: o estudo das condicionantes, a 

composição dos custos e a determinação do preço. Normalmente, os orçamentos tradicionais 

dividem os seus custos em dois tipos: os custos diretos e indiretos. Os custos diretos referem-

se aos custos associados à obra (custos de material, equipamentos, mão-de-obra, encargos 

sociais) e os custos indiretos dizem respeito aos custos associados à administração,  ao 

financiamento e aos impostos (Costa & Serra 2014).  

 

O método tradicional de estimativa de custos para projetos de construção começa pela 

quantificação de todas as tarefas necessárias. Trata-se de um processo demorado no qual se 

regista todos os componentes que vêm implementados nos desenhos de projeto. A partir das 

quantidades obtidas, os orçamentistas utilizam métodos de planilha para obterem um valor para 

a concretização de uma determinada tarefa. Contudo, este processo é propenso a erro humano 

e tende a propagar imprecisões à medida que vai sendo construído o orçamento, arrastando-se 

até ao final do mesmo, causando um agravamento no valor final do projeto. Contrariamente ao 

método tradicional, o BIM vai buscar as quantidades de cada tarefa diretamente do modelo, 

fornecendo informações consistentes ao longo do projeto e no caso de existir alterações ao 

projeto inicial, as mesmas são alteradas automaticamente. No entanto, é necessário ter em conta 

que por vezes o próprio software pode ter dificuldades em extrair quantidades exatas do modelo, 

dificultando todo este processo. Além disso, é necessário que o próprio modelo esteja preparado 

para conseguir extrair com exatidão as quantidades pretendidas sendo para tal imprescindível 

avaliar a modelação realizada, ou seja, averiguar qualquer possibilidade de erro de modelação. 

Tal como já foi referido, este método suporta todo o ciclo de vida do projeto e desta forma, 

permite integrar os custos em todas as suas fases, sendo que a estimativa de custos depende da 
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fase do projeto, pois numa fase preliminar são pretendidas estimativas preliminares, enquanto 

que numa fase de construção, pretendem-se estimativas detalhadas (Figura 16) (Sabol 2008).   

 

Figura 16 – Estimativa de custos (Sabol 2008) 

 

2.4 Implementação do BIM no setor da construção 

O BIM é uma metodologia extensa, logo é necessário que a sua implementação seja feita de 

forma faseada. O faseamento proposto por Succar (2009) admite as seguintes etapas de 

maturidade (Figura 17): 

 

Figura 17 – Processo evolutivo na implementação de metodologia BIM (adaptado de Taborda 

& Cachadinha 2012) 

 

Na primeira etapa, Pré-BIM, ainda existe uma forte dependência dos desenhos CAD, sendo que 

em alguns casos já existe uma visualização em 3 dimensões, não podendo esta ser confundidas 

com as visualizações 3D obtidas através da metodologia BIM, visto que as mesmas não são 

interoperáveis com a restante documentação existente. Nesta fase, também não existe qualquer 

tipo de colaboração, nem o fluxo de trabalho pode ser considerado linear. A etapa de Modelação 
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é baseada em modelos, sendo estes utilizados para gerar e coordenar automaticamente 

documentação 2D e visualizações 3D, sem atribuição de parâmetros paramétricos. Quando é 

atingida esta fase, os profissionais do setor começam a retirar partido das metodologias BIM e 

começam realmente a perceber as suas fortes potencialidades. Passando à fase da Colaboração, 

começa-se a verificar uma colaboração ativa entre todas as especialidades/participantes do 

projeto, verificando-se interoperabilidade entre especialidades. Nesta fase, os modelos 

ultrapassam a fase de trabalhar apenas na terceira dimensão, alçando-se desta forma a quarta e 

quinta dimensão do BIM, dizendo respeito ao planeamento e estimativa de custos, 

respetivamente. Passando à etapa de Integração, esta é baseada em redes, sendo que os modelos 

integrados são ricos em propriedades, partilhados e mantidos através de processos colaborativo 

durante toda a fase da obra. O trabalho colaborativo torna-se numa espiral iterativa rumo a um 

modelo único, extensivo e partilhado. Por fim, o IPD (Integrated Project Delivery) representa 

uma visão a longo prazo do BIM correspondente a uma fusão de tecnologias, processos e 

políticas, sendo que objetivo final da implementação desta metodologia é atingir esta fase de 

maturidade. Além disso, esta etapa aumenta o valor do empreendimento ao dono de obra, 

diminui os desperdícios e maximiza a eficiência do mesmo em todo o ciclo de vida (Taborda 

& Cachadinha 2012).  

 

Sendo visível que a adoção do BIM no setor da construção tem vindo a evoluir ao longo dos 

últimos anos, algumas empresas do setor têm vindo a implementar esta metodologia nos seus 

projetos. Desta forma, a implementação desta metodologia tornou-se o tema central das TIC, 

sendo aplicado maioritariamente para a deteção de conflitos, estimativa de custos, conceção de 

modelos arquitetónicos e construtivos, coordenação, gestão de edifícios com auxílio de sensores 

para a deteção de irregularidades, procurement, modelação paramétrica, entre outros. A 

imagem da Figura 18 demostra quais os benefícios associados à implementação de práticas 

BIM nas empresas de construção (Sá 2014).  
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Figura 18 – Benefícios da implementação de uma abordagem BIM num contexto de empresa 

(Sá 2014) 

 

Contudo, a implementação desta nova abordagem exige um investimento inicial. No entanto, o 

retorno que as empresas podem vir a ter através da implementação do BIM está diretamente 

relacionado com o nível de compromisso dessas empresas para com a mudança à qual se 

propuseram. Apesar de existir sempre uma margem de risco associado ao retorno do 

investimento, a situação tende a melhorar caso as empresas apostem realmente na mudança de 

paradigmas. Estudos feito pela McGraw Hill Construction concluem que quanto mais alto for 

o compromisso adotado pela empresa na implementação desta metodologia, maiores serão as 

probabilidades de retorno do investimento inicial. Além disso, o aumento das competências dos 

profissionais deste setor e da experiência da empresa no BIM são fatores que influenciam em 

muito o retorno do investimento (Sá 2014). 

 

A implementação desta metodologia está a expandir-se um pouco por todos o mundo, sendo 

procurada para se obter a maior qualidade pelo menor custo possível. A figura seguinte 

demostra os países em que o BIM tem sido implementado e o estágio em que ele se encontra 

atualmente (Sá 2014).  
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Figura 19 – BIM no Mundo  (Poças 2015) 

 

As empresas Portuguesas comparativamente às europeias apresentam níveis de competitividade 

inferiores, refletindo-se no não cumprimento de prazos, na segurança ineficiente, na falta de 

qualidade e nos orçamentos ultrapassados. Contudo, isto poderia ser ultrapassado se as 

entidades governamentais obrigarem a utilização deste tipo de ferramentas (Sá 2014). 

 

2.4.1 Vantagens e Desvantagens 

Como qualquer outro processo, a metodologia BIM não apresenta apenas vantagens, também 

tem as suas limitações. Apesar disso, é necessário ter em conta as fortes potencialidades que 

este processo apresenta, por isso ao longo dos anos tem-se procurado reverter as limitações 

desta ferramenta, trabalhando na melhoria continua desta metodologia.   

 

Ao avaliar as vantagens associadas a esta metodologia consegue-se agrupá-las em duas 

categorias. Por um lado, têm-se as vantagens associadas à utilização das ferramentas BIM e por 

outro, os benefícios inerentes da adoção desta abordagem nas empresas. A utilização de 

ferramentas BIM oferece um conjunto de benefícios dos quais se pode destacar a redução de 

erros, omissões e interferências de projeto, capacidade de produzir informação 

automaticamente e de confiança e ainda uma otimização dos custos e prazos na execução das 

diferentes tarefas. Relativamente às vantagens referentes à adoção de uma abordagem BIM, 

estas podem ser diferentes consoante o interveniente a que se referem. Isto é, para o caso dos 

projetistas, a implementação do BIM permite uma retificação automática das alterações no 
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projeto, facilmente se estudam alternativas de projeto, fortes capacidades na deteção de 

incompatibilidades de planeamento e construção, maior precisão nas medições e estimativas 

orçamentais por consequência da extração de mapas de quantidades de forma automática, 

simplificação do processo de entrega de documentos e redução no tempo necessário para 

proceder a alterações. No caso dos construtores, verifica-se uma melhoria na análise da 

viabilidade construtiva, na deteção de conflitos, na análise das sequências de trabalho e 

planeamento, na identificação dos erros e omissões e na compreensão do projeto. Quanto ao 

dono de obra, a utilização de ferramentas BIM permite-lhe estudar diferentes cenários de 

projeto virtualmente, reduzir os prazos, manter a representação das caraterísticas físicas e 

funcionais do edifício e ainda lhe garante um modelo para todas as operações ao longo do ciclo 

de vida, nomeadamente, na fase de manutenção (Poças 2015). Além destas vantagens é possível 

um aumento do processo colaborativo e de controlo entre todas as partes interessadas, 

produtividade melhorada devido a uma diminuição dos conflitos e alterações, projetos com 

melhor qualidade, entregas de projetos mais rápidas, redução dos desperdícios, diminuição dos 

custos de construção e novas oportunidades de trabalho (Rokooei 2015).  Relativamente às 

vantagens associadas à adoção desta metodologia na fase de processo, ainda se podem destacar 

a forte capacidade de fornecer desenhos em 2D de forma rápida e com elevada precisão e o 

aumento do desempenho energético do edifício. Já na fase de execução é possível a fabricação 

de componentes a partir dos modelos BIM. Durante a manutenção é possível fazer uma recolha 

dos materiais utilizados e da organização do edifício de forma mais rápida, o que permite agir 

mais num menor espaço de tempo e além disso, permite uma compreensão adequada do 

desempenho de cada sistema (Ferreira 2015). 

 

As desvantagens associadas à implementação desta abordagem estão relacionadas com o 

investimento inicial que é necessário fazer para aquisição de novos softwares e respetivas 

atualizações e também os custos de aprendizagem. A curva de aprendizagem e a 

interoperabilidade entre softwares BIM são consideradas limitações para implementação desta 

metodologia, visto que nos dias de hoje ainda é muito complicado arranjar pessoas qualificadas 

nesta área, sendo necessário dar-lhes uma formação adequada (Figura 20). Relativamente à 

interoperabilidade, este fator é uma grande limitação pois existe uma vasta gama de softwares 

que permitem trabalhar com este tipo de ferramentas, sendo que normalmente uma ferramenta 

é mais especifica para determinada especialidade, o que implica uma troca de informação entre 

diferentes programas, sendo muitas vezes necessário proceder a várias 

importações/exportações, as quais ainda não são isentas de falhas. Além destas, ainda se pode 



Utilização do BIM 4D e 5D enquanto metodologia avançada para o planeamento, preparação e monitorização de 

obra 

Capítulo 2 – Estado de Arte 33 

destacar o envolvimento de várias equipas de trabalho, sendo que nem todas podem ter optado 

pela implementação do BIM nas suas empresas, o que torna isso uma desvantagem para quem 

habitualmente usa ferramentas BIM (Poças 2015).  Além de todas as desvantagens enumeradas 

anteriormente, a metodologia BIM ainda apresenta algumas lacunas, principalmente ao nível 

de padronização do sistema de modelação (Ferreira 2015). 

 

Figura 20 – Curvas de aprendizagem consoante a metodologia utilizada (Jr et al. 2007) 

 

Contudo, é importante referir que apenas se tira completamente partido das tecnologias BIM 

quando estas são implementadas corretamente, não sendo suficiente só usar as ferramentas 

disponibilizadas. Além disso, existem algumas condicionantes que influenciam os processos 

construtivos, tais como: a duração, o desenvolvimento, a procura de recursos e a estabilidade 

financeira. 

 

Apesar de tudo, o número de empresas que se encontram a adotar esta metodologia tem vindo 

a aumentar, sendo que na grande maioria dos casos, tem-se verificado uma redução 

considerável no custo de todo o processo construtivo, podendo-se afirmar que se trata de um 

investimento seguro e financeiramente viável (Ferreira 2015).  

 

2.5 Metodologia Tradicional vs. Metodologia BIM 

As metodologias em estudo apresentam entre si algumas semelhanças, mas acima de tudo, 

diferenças. A metodologia tradicional ainda continua a ser uma abordagem utilizada na maior 

parte das empresas do setor da construção, muitas vezes causado pela necessidade de grandes 

mudanças na maneira de trabalhar, mas também pelo forte investimento que é necessário para 
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adotar as metodologias BIM. No entanto, este paradigma tem vindo a ser alterado com o passar 

dos anos, sendo que a procura por implementar o BIM em empresas do setor da construção tem 

vindo a aumentar substancialmente, tal como se tem vindo a referir ao longo desta dissertação.  

 

No que diz respeito à representação e construção de um projeto (BIM 3D), pode-se afirmar que 

metodologia tradicional assenta na construção através da utilização de sistemas CAD, tratando-

se de uma automatização da tarefa de desenhar à mão. Neste caso, o CAD está direcionado para 

a construção de peças em duas dimensões (2D), mas também permite criar modelos geométricos 

em três dimensões (3D). Tudo isto é conseguido porque o próprio sistema fornece uma série de 

entidades geométricas planas (pontos, linhas, curvas, polígonos) e tridimensionais (cubos, 

esferas, cilindros). Apesar disso, permite apenas retirar alguns dados, nomeadamente, 

dimensões, orientações, áreas e volumes. Relativamente às capacidades do BIM nesta diretriz, 

esta metodologia permite formar famílias de objetos, os quais são ou podem ser usados para a 

construção do edifício. Adicionalmente, a estes elementos é possível fornecer um conjunto de 

informação, tais como o tipo de materiais, dimensões, fornecedores, preços, entre outros. Estas 

informações/valores vão sendo atribuídos ao longo da criação do projeto, sendo que podem ser 

alterados a qualquer momento, conduzindo à atualização dos cortes, plantas e alçados, de forma 

automática. Neste caso, a geometria é integralmente desenvolvida em 3D, o que permite uma 

mais rápida compreensão do projeto, podendo-se considerar que o BIM se trata de uma 

metodologia de projetar edifícios com fiabilidade e rapidez, através da colaboração entre 

diversas equipas de projeto, levando a que o trabalho efetuado seja feito sob o principio de um 

projeto colaborativo. Ao mesmo tempo, a atribuição de propriedades dos elementos faz com 

que o modelo deixe de ser um simples modelo digital e passa a ser um modelo paramétrico 

(Simões 2013).   

 

No que diz respeito ao planeamento de obra, as diferenças entre as metodologias em estudo 

estão relacionadas com a capacidade de diferentes tarefas ocorrerem em simultâneo em 

diferentes localizações. Neste caso, a metodologia tradicional assenta essencialmente na 

elaboração de um planeamento através dos métodos CPM. Tal como já foi anteriormente 

referido, este método é geralmente representado através de gráficos de Gantt, tradicionalmente 

conhecidos como diagramas de barras. O grande objetivo de um planeamento é organizar da 

melhor forma possível a realização de todas as tarefas necessárias para a construção do que está 

projetado, procurando-se alcançar o planeamento perfeito e paralelamente controlar a produção 

de todo o projeto. Estes diagramas foram projetados para apenas conseguirem planear a carga 
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de trabalhos, prazos e responsabilidades. Contudo, todo este processo é descrito numa única 

localização, não sendo capaz de planear e monitorizar múltiplas equipas de trabalho em 

diferentes locais simultaneamente. Contrariamente, a metodologia BIM utiliza o método 

baseado nas linhas de balanço (LOB), método usado com o objetivo de dar resposta às 

limitações impostas pelos métodos CPM. Assim sendo, permite organizar o planeamento em 

múltiplas localizações, representação da continuidade das tarefas, visualização de 

dependências, movimento de recursos e planeamento de equipas e respetiva produtividade. 

Genericamente, permite a representação gráfica do planeamento numa única vista de todas as 

atividades e localizações. A linha de balanço permite uma visualização e análise dos trabalhos 

o que leva a uma otimização da gestão do projeto, devida à alteração da produtividade das 

atividades, à continuidade de trabalhos e ao melhor aproveitamento das várias localizações da 

obra. As alterações podem ser causadas pela variação da produtividade e/ou alteração na 

composição e/ou número de equipas de trabalho. Além disso, no LOB pode-se representar em 

simultâneo três cenários, nomeadamente: o planeado, o real e o previsto, não sendo isso possível 

na representação de um método CPM (ndBIM Virtual Building 2015). 

 

Para concluir, ainda é possível fazer uma comparação entre as duas metodologias tendo em 

conta a análise dos processos associados a cada uma das abordagens no que diz respeito à 

construção do orçamento. Os orçamentos de construção civil exigem o levantamento dos 

serviços a executar, as respetivas quantidades, preços unitários e o preço global do 

investimento. Esse levantamento é feito a partir da análise do projeto desenvolvido, das 

especificações técnicas e das plantas do projeto. A metodologia tradicional obriga que todo esse 

processo seja feito manualmente, podendo dar origem a erros, propagando-se ao longo de todo 

o orçamento, os quais se refletem no custo final do empreendimento. Estudos efetuados, 

afirmam que o levantamento de quantidades tendo em conta uma abordagem tradicional pode 

consumir entre 50 a 80% do tempo de um orçamentista em apenas um projeto. Em 

contrapartida, quando se trata da metodologia BIM as quantidades são extraídas 

automaticamente, o que permite uma redução significativa do tempo necessário para executar 

essa tarefa. Além disso, sempre que seja feita alguma alteração ao projeto inicial, essas são 

atualizadas instantaneamente, contrariamente ao método convencional. A precisão dos 

resultados obtidos a partir da abordagem BIM também é um dos fatores diferenciadores 

comparativamente à metodologia tradicional. Contudo, todos estes fatores estão relacionados 

com o tipo de modelação realizada, ou seja, quanto melhor for a modelação, maior é a precisão 

e a rapidez em fazer o levantamento das quantidades (Santos et al. 2014).  
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Ainda, a metodologia BIM apresenta outras ferramentas que a metodologia convencional não 

apresenta ou pelo menos não permite uma visualização tão imediata, isto é, podem ser utilizadas 

para visualização, fabricação, avaliação das normas, gestão de facilidades, sequenciamento 

construtivo, deteção de colisões, simulações, levantamento de quantidades, orçamentação, entre 

outras (Santos et al. 2014). Em suma, os resultados extraídos através de uma abordagem BIM 

apresentam um grau de confiabilidade superior comparado com a metodologia convencional 

(Costa & Serra 2014).  
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CAPÍTULO 3 – CASO DE ESTUDO – PROJETO SAKTHI PORTUGAL 

SP21 

 

3.1 Apresentação da Empresa e do Projeto 

A Gabriel Couto é uma empresa de construção civil e obras públicas com mais de um século 

de existência, sediada no concelho de Vila Nova de Famalicão. Iniciou os seus primeiros passos 

como sendo uma pequena unidade económica de relevância local, a qual foi evoluindo, 

passando a ser uma organização, e hoje encontra-se no ranking das empresas de referência do 

setor. A sua evolução foi feita de forma sustentada através da diversificação dos seus produtos, 

serviços e mercados.  

 

A Gabriel Couto sentiu a necessidade de testar outros mercados e abrir os seus horizontes, muito 

motivado pela crise económica que se fez sentir neste setor, à qual a empresa não conseguiu 

fugir. Desta forma, procurou internacionalizar-se abrindo ao longo dos anos várias delegações 

no mercado Africano, nomeadamente, em Angola, Moçambique, Suazilândia e Cabo Verde.  

 

Mesmo assim, através do contributo de todos os seus colaboradores, sendo estes 

aproximadamente 700 (300 em Portugal), a empresa conseguiu atingir níveis de produção e 

vendas muito próximos dos 100 milhões de euros.  

 

Tendo em conta as dificuldades que o setor da construção tem passado nos últimos anos, foi 

necessário arranjar formas de rever toda esta situação. A Gabriel Couto não é exceção, visto 

que tem passado ao longo dos anos por diversas dificuldades. Para além das margens de lucro 

serem cada vez menores, outro aspeto que tem impedido a ultrapassagem desta crise está 

relacionado com a dificuldade em obter novos projetos. Assim sendo, a empresa sentiu a 

necessidade de se adaptar ao mercado, procurando dar os primeiros passos na implementação 

desta metodologia.  

 

Quanto ao caso de estudo, a empresa Construções Gabriel A.S. Couto S.A iniciou no mês de 

março de 2016, a construção das novas instalações da SAKTHI Portugal SP21. Estas serão 
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construídas no Parque Empresarial do Casarão, do concelho de Águeda, distrito de Aveiro, 

tendo um prazo de execução de 340 dias a contar com a data da adjudicação, estando previsto 

o arranque da produção para 01 de fevereiro de 2017.  

 

A nova unidade irá produzir componentes de segurança crítica para automóveis em ferro 

nodular, tais como: sistemas de travão, transmissão, suspensão e motor.  

 

Dado o curto período de execução da empreitada verificou-se a necessidade decorrer em 

paralelo a execução das estruturas de betão armado, bem como da preparação e fabricação da 

estrutura metálica, das estruturas e elementos referentes à chapa estrutural.  

 

A construção da nova Unidade Industrial identificada como “Júpiter” desenvolve-se num 

terreno com aproximadamente 232 mil metros quadrados. A nave principal será concebida 

como uma estrutura porticada que se desenvolve em planta, num retângulo de aproximadamente 

20 mil metros quadrados, estando os pórticos espaçados entre si a uma distância de 10 metros, 

sendo garantida a entrada de luz natural a cada 20 metros, medida correspondente à distância 

entre os pórticos principais. Transversalmente, o edifício apresenta duas zonas laterais de 12,5 

metros cada e uma zona central de 50 metros, com uma fiada de pilares ao eixo, perfazendo 

uma largura total de 75 metros. É de salientar que a geometria da empreitada foi adaptada às 

necessidades funcionais de exploração, havendo a necessidade de um pé direito de 26,5 metros 

na zona da fusão (fachada norte) e de 14 metros na zona de expedição (fachada sul). 

 

A estrutura do edifício é constituída pelas fundações em betão armado, estruturas principais em 

perfis laminados e reconstruídos e chapas autoportantes entre os pórticos principais. A parte da 

estrutura metálica central será apoiada sobre os pilares circulares centrais enquanto a restante 

sobre os plintos de betão armado.  

 

Assim sendo, pode-se admitir que a construção desta empreitada se encontra dividida em 4 

fases: 

1. Execução das fundações e pilares de betão armado, incluindo aplicação de 

chumbadouros; 

2. Montagem dos pórticos principais, pilares, vigas e travamentos; 

3. Montagem de cavaletes e calhas sobre a estrutura metálica para apoio da chapa 

estrutural; 
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4. Montagem da chapa estrutural entre pórticos principais, com um comprimento de 20 

metros cada. 

 

Tendo em conta a entrega definida para os equipamentos, foi verificada a necessidade de se 

iniciar a empreitada a partir da fachada norte (zona da fusão) para a sul (zona de expedição). 

No entanto, essa tomada de decisão condicionou o desenrolar dos trabalhos, pois a zona junto 

à fachada norte corresponde à zona mais complexa da obra, quer em termos de estrutura de 

betão armado, quer de estrutura metálica (Rito et al. 2016).  

 

Figura 21 – Edifício Júpiter – Estrutura (esquerda) e Arquitetura (direita) 

 

Além da construção da nave principal, o projeto também contempla a execução por parte da 

Gabriel Couto de uma série de pequenos edifícios com finalidade própria, nomeadamente: um 

edifício de resíduos, uma portaria e um reservatório de água.  

 

O método de execução utilizado para o edifício de resíduos e para a portaria é muito idêntico 

ao da nave principal, sendo os elementos de fundação executados em betão armado e a restante 

estrutura (pilares, vigas, travamentos, entre outros) em elementos metálicos. Em contrapartida, 

o reservatório será executado por completo em betão armado. Quanto aos acabamentos 

utilizados no edifício de resíduos e na portaria, estes são muito idênticos aos do edifício 

principal. 

 

3.2 Metodologia Utilizada 

Apesar do desenvolvimento desta dissertação passar essencialmente pela utilização de 

ferramentas de planeamento, preparação e monitorização de obra num contexto BIM, é 

necessário preencher determinados requisitos para dar inicio ao BIM nas dimensões 4D e 5D. 

Neste caso, é preciso recolher e/ou elaborar uma série de documentos relacionados com a 3ª 
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dimensão BIM, conhecida pela construção do modelo virtual do projeto. Quanto a esta 

dimensão, todos os ficheiros foram disponibilizados pelas respetivas equipas de projeto, 

estando as mesmas dividas por especialidades. Apesar das várias especialidades que a 

construção deste projeto contempla, foi necessário fazer uma seleção das que apresentavam 

maior importância e volume de obra, visto que o tempo disponibilizado para a elaboração desta 

dissertação não ser suficiente para responder em todas as frentes. Desta forma, apenas se teve 

em consideração as especialidades de estruturas, arquitetura e AVAC, tendo sido todos 

elaborados a partir do software Revit. Habitualmente, o BIM trata-se de um processo 

colaborativo, onde se modelam todas as especialidades num único modelo, ou seja, 

normalmente, inicia-se o processo BIM pela modelação da arquitetura, com pouco pormenor, 

isto é, tenta-se apenas que o modelo mostre a forma que é pretendida para o projeto para que 

posteriormente, o projetista de estruturas elabore a partir do mesmo ficheiro, o respetivo modelo 

de estrutura. Quando a especialidade de estruturas estiver concluída, o modelo volta para o 

arquiteto para modelar a arquitetura definitiva, tendo em conta a modelação do projeto de 

estruturas. Elaboradas as duas especialidades iniciais, pode-se dar início à modelação das 

restantes especialidades necessárias, tais como: AVAC, redes hidráulicas, rede elétrica, entre 

outras. Apesar dos modelos 3D por especialidade terem sido elaborados pelas respetivas 

equipas de projeto, é importante referir que a modelação realizada não é considerada a 100% 

uma abordagem BIM, pois apenas tem em consideração a representação em três dimensões do 

projeto e das respetivas propriedades dos elementos que compõem o mesmo, e não foi tido em 

conta o processo colaborativo que é pretendido neste tipo de metodologia, tal como se referiu 

anteriormente.  É importante salientar que todos os modelos analisados neste trabalho foram 

elaborados pela respetiva equipa de projeto.  

 

Visto que a forma de modelar pode ser diferente consoante a empresa ou projetista é importante 

fazer-se uma análise dos respetivos modelos por forma a perceber de que forma cada projetista 

procedeu à modelação da sua especialidade. Para ser possível colmatar esta situação procedeu-

se à avaliação da qualidade dos modelos através da utilização do software Solibri Model 

Checker. Neste caso, este programa tem a capacidade de concentrar todos os modelos 

elaborados num único modelo, e a partir das suas próprias regras, procede à avaliação da 

qualidade dos mesmos, verificando o número de incompatibilidades existentes entre modelos e 

além disso, avalia quais os elementos se encontram classificados. Apesar da grande utilização 

deste software passar pela avaliação da qualidade dos modelos, este pode funcionar como 

visualizador, conseguindo-se verificar de que forma foi feita a modelação das especialidades e 
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o aspeto que é pretendido que a obra apresente no final. Quanto à avaliação das 

incompatibilidades existentes entre modelos, este programa permite a organização destas 

consoante o tipo de incompatibilidade e o grau de importância/gravidade da mesma. Esta forma 

de organização permite que se organize o trabalho de forma eficiente, procurando-se avaliar 

e/ou retificar as incompatibilidades consideradas mais graves e só depois, as restantes. A partir 

dos resultados obtidos através da avaliação realizada é habitual ter-se duas linhas de 

pensamento, isto é, ou os resultados da avaliação davam um parecer favorável sendo assim 

possível passar à fase seguinte do trabalho, ou então, a partir dos resultados da avaliação se 

concluía que os modelos não cumpriam os requisitos mínimos aceitáveis, sendo necessário 

melhorar os respetivos modelos e posteriormente, serem sujeitos a uma nova avaliação. Apesar 

da avaliação realizada mostrar que haviam alguns aspetos que poderiam ser melhorados, isto é, 

existiam algumas incompatibilidades e uma grande parte dos elementos não se encontram 

classificados, achou-se por bem prosseguir os trabalhos, visto que a avaliação da qualidade dos 

modelos não ser um pré-requisito desta dissertação, tendo sido feito apenas para ter uma 

pequena noção dos riscos associados à modelação separada das especialidades. Além disso, 

como este trabalho estava a ser realizado, na maior parte do tempo, num contexto de obra, o 

fator mais importante está relacionado com as incompatibilidades existentes procurando-se 

contornar as situações o mais cedo possível, minimizando os problemas que esses conflitos 

poderiam originar caso fossem verificados tardiamente.  

 

A 3ª fase deste trabalho passa pela elaboração da 4ª e 5ª dimensão do BIM. O BIM 4D diz 

respeito à associação da variável tempo aos modelos 3D anteriormente referidos, enquanto que 

o 5D está relacionado com a adição da variável custo. Segundo a lógica, os trabalhos nestas 

duas dimensões são iniciados pela elaboração da 4º dimensão, preenchendo-se todos os seus 

requisitos, e só depois é que se inicia os trabalhos na dimensão 5D. Contudo, tendo em conta a 

particularidade do software utilizado, o Vico Office não preenche numa primeira fase todos os 

requisitos impostos no BIM 4D, isto é, primeiramente apenas faz a extração das quantidades a 

partir dos modelos, avançado de imediato para a parte referente ao BIM 5D. A extração das 

quantidades só é conseguida através da importação dos modelos para o programa e respetiva 

ativação. A organização da informação extraída está relacionada com as condições de ativação 

impostas ao modelo, sendo que se deve procurar a agregação do maior número de informação 

num único parâmetro. O critério que permite fazer esse tipo de agregação são os parâmetros 

Vico 01, 02 e 03 existentes nas condições de ativação do programa. Contudo, essas variáveis 

não se encontram definidas em nenhum software de modelação, sendo necessário para isso a 
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criação de um novo parâmetro, tal como aconteceu no modelo de Estruturas. Esta forma de 

agregação apenas foi utilizada neste modelo porque neste caso era importante agrupar os 

elementos estruturais por tipo, como por exemplo, agrupar todas as sapatas num único ícone. 

No entanto, é importante que a política adotada na organização das quantidades se adapte o 

máximo possível ao articulado da obra, para ser mais fácil organizar toda a informação a utilizar 

no orçamento que será elaborado na 5ª dimensão do BIM. 

 

Organizada toda a informação referente às quantidades, pode-se dar inicio aos trabalhos no BIM 

5D. Porém, é necessário proceder a uns trabalhos preliminares, relacionados com a organização 

e/ou retificação do mapa de trabalhos e quantidades fornecidos pela empresa. Neste caso, é 

necessário simplificar o máximo possível o articulado, bem como adicionar novas informações 

ao mesmo. Quanto às informações adicionadas pode-se destacar a atribuição dos recursos (mão 

de obra, equipamentos e materiais) a cada tarefa e os respetivos rendimentos e preços unitários 

e posteriormente, a classificação das tarefas e recursos. A classificação é feita em seis níveis, 

mais propriamente, do Code 1 ao Code 6. A classificação imposta nestes seis níveis é 

ligeiramente diferente, visto que a classificação utilizada dos níveis 1 ao 4, inclusive, diz 

respeito à classificação Uniformat II2, sendo que os Codes 1, 2, 3 e 4 correspondem aos Levels 

1, 2, 3 e 4, respetivamente. A classificação utilizada no Code 5 é a tabela 22 do sistema de 

classificação Omniclasse3 e por fim, o Code 6 consiste num sistema de classificação 

desenvolvido pelo próprio aluno, em que a primeira letra do código corresponde sempre ao tipo 

de recurso em questão, tendo sido definido que a letra L corresponde à mão de obra (Labor), o 

E aos equipamentos e o M aos materiais. Na Tabela 2, pode-se observar um excerto da tabela 

de índice referente à classificação utilizada no código 6 (Anexo I).    

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 (Charette & Marshall 1999) 

3 (Omniclass 2012) 
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Tabela 2 – Excerto índice Code 6 

INDICE CODE 6 

SIGLA NOME 

L Labor (mão de obra) 

M Material 

E Equipamento 

BET Betão 

TIJ Tijolo 

COB Cobertura 

CHA Chapa 

RUF Rufagens 

CAL Caleiras 

PS Painel Sandwich 

 

Tal como já foi referido é necessário adicionar ao articulado os recursos referentes a cada tarefa, 

bem como os respetivos rendimentos e preços unitários. Neste caso, como não eram conhecidos 

ao certo os recursos associados a cada tarefa foi difícil atribuir os valores relativos aos 

rendimentos e os preços unitários. A elaboração de um orçamento o mais fiável e aproximado 

possível da realidade está condicionado pelo conhecimento desses recursos e valores. Para tal, 

foi utilizado o Gerador de Preços do CYPE para ter acesso a essa informação. Contudo, é 

necessário proceder a alguns ajustes aos valores retirados através dessa plataforma, visto que 

os mesmos não correspondem na integra aos valores reais que serviram de base ao cálculo do 

valor total de cada tarefa.  

 

Cumpridos todos os requisitos referentes aos trabalhos preliminares, pode-se dar inicio à 

elaboração do orçamento que corresponde ao requisito máximo pretendido no BIM 5D. Neste 

caso, basta importar para o software, o Excel correspondente ao articulado com as alterações 

feitas anteriormente. Nesta fase, o objetivo é ignorar as quantidades de cada tarefa obtidas 

através da metodologia tradicional, procurando-se que o próprio programa calcule as suas 

quantidades. Estas são conseguidas através da associação direta dos recursos com as 

quantidades extraídas a partir do Vico. Esta forma de trabalhar permite que, sempre que haja 

uma alteração ao projeto, as quantidades sejam automaticamente calculadas e retificadas tendo 

em conta o valor inicial, e ao mesmo tempo alteradas no orçamento, sendo o valor do recurso 

afetados pela alteração, e desta forma o valor final da obra também.  
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Posto isto, estão reunidas todas as condições para continuar a parte referente ao BIM 4D. Tal 

como já foi referido, esta dimensão é conhecida pela complementação do modelo em 3D com 

a variável tempo, sendo que o principal requisito a ser preenchido corresponde à elaboração do 

planeamento do projeto. Contrariamente ao planeamento tradicional elaborado em MS Project 

(Método CPM), este é elaborado tendo em consideração a mesma tarefa a ocorrer em diferentes 

localizações. Isso só é possível visto que a metodologia BIM trabalha o planeamento através 

do método da linha de balanço. Além desta diferença, o método LOB permite avaliar de forma 

rápida a produtividade associada a cada tarefa nas diferentes localizações, visto que se trata de 

uma variável que está diretamente relacionada com a inclinação da reta associada à tarefa. Desta 

forma, é possível fazer uma análise crítica sobre a possibilidade de aumentar a produtividade 

da tarefa até ao seu máximo, pretendendo-se que a tarefa esteja o mais vertical possível. Caso 

se conclua que existem tarefas que podem ser melhoradas deve-se procurar melhorá-la através 

do aumento ou diminuição de diversas variáveis, nomeadamente: mão de obra, equipamento, 

entre outras. Um dos aspetos importantes desta fase é a definição das localizações do projeto 

pois permite que as quantidades extraídas se organizem nessas mesmas localizações. Desta 

forma, foi definido que para este trabalho as quantidades iriam ser organizadas pelos respetivos 

pisos existentes no projeto. Além da definição do projeto por localizações, é também possível 

dividir a obra por zonas. A divisão da obra neste contexto é um fator importante porque para 

além da possibilidade de uma mesma tarefa começar em diferentes localizações, tal como já foi 

referido, também é possível organizar as quantidades através das divisões efetuadas 

(localizações e/ou zonas). Contudo, para que seja possível a criação de um gráfico sob a forma 

de linha de balanço é necessária a criação de tasks (tarefas), sendo que habitualmente, no BIM 

4D não se tem em consideração a criação de todas as tarefas que se encontram definidas no 

orçamento. Procura-se sim, criar as tarefas que apresentam maior visibilidade e que façam parte 

da envolvente exterior do edifício, que futuramente servirão para a construção da simulação 

4D. A Tabela 3 demonstra as tasks utilizados no BIM 4D. 
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Tabela 3 – Tasks utilizadas no planeamento 

LS CODE TASK 

SUB 

01-SUB-001 Sapatas 

01-SUB-002 Lintéis e Vigas de Fundação 

01-SUB-003 Lajes de Fundação 

01-SUB-004 Muros de Suporte 

01-SUB-005 Paredes de Contenção 

01-SUB-006 Pilares e Plintos 

01-SUB-007 Núcleos e Paredes 

01-SUB-008 Vigas 

SUP 

02-SUP-001 Lajes Maciças 

02-SUP-002 Escadas 

02-SUP-003 Lajes Mistas Colaborantes 

02-SUP-004 Lajes Térreas 

02-SUP-005 Cobertura 

02-SUP-006 Fachadas 

02-SUP-007 Alvenarias 

02-SUP-008 Estrutura Metálica 

02-SUP-009 Serralharia 

 

Para finalizar, através da Schedule Planner é possível obter o planeamento elaborado a partir 

desta metodologia, estando apenas representadas as tarefas acima mencionadas. Contudo, o 

planeamento que se obtém inicialmente não tem em consideração situações de precedência ou 

de sucessão, sendo para tal necessário realizar pequenos ajustamentos. Neste caso, teve-se em 

consideração os dados fornecidos no planeamento elaborado pela empresa em MS Project.  

 

Também nesta fase do trabalho, este software tem a capacidade de criar um vídeo que 

demonstra de que forma é que se vai proceder à construção do projeto, o qual terá em 

consideração as datas estabelecidas para a construção de cada tarefa e as respetivas tasks 

criadas, sendo-lhe atribuída uma graduação diferente para que, durante a visualização do vídeo, 

seja facilmente percetível qual ou quais as tarefas que iniciam no mesmo espaço temporal. Este 

vídeo é normalmente conhecido como simulação 4D.  
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No que diz respeito à monitorização de obra, semanalmente é realizada pelo menos uma visita 

à obra, onde se verifica quais os elementos construtivos que foram sendo executados na semana 

anterior. Desta forma, é possível avaliar o estado real da obra e assim estabelecer uma 

comparação entre o estado real e o planeamento elaborado através da metodologia BIM. 

Adicionalmente, os elementos executados são passados para o modelo 3D através da alteração 

da fase do elemento sendo que, neste caso, foram utilizados dois procedimentos distintos para 

a passagem dessa informação para o modelo. O primeiro procedimento apenas consiste na 

alteração da fase de construção do elemento em questão no parâmetro Phasing – Phase Created, 

em que o elemento passa de uma fase Nova Construção (New Construction) para Existente 

(Existing). Contudo, para ser visível a diferença entre os elementos não executados e os 

executados era necessário atribuir à fase Existing uma gradação diferente comparativamente 

com a fase New Construction, tendo sido atribuída a essa fase a cor verde, enquanto que os 

restantes elementos continuavam com a tonalidade inicial. Este procedimento foi usado para a 

maior parte das situações, mais concretamente: para os elementos em betão, estrutura metálica, 

alvenarias, fachadas exteriores, tubagem enterrada (AVAC), entre outros (Figura 22). Apesar 

deste procedimento ser de fácil execução, apresenta algumas limitações, sendo que a que mais 

se destaca é a impossibilidade de na mesma vista se conseguir apresentar elementos com 

gradação diferente. Esta situação foi verificada quando se pretendia distinguir os vários 

elementos que constituíam a cobertura, nomeadamente: a chapa BT114, a barreira pára-vapor 

e o sistema SkinZip (revestimento final). Para tal, foi necessário encontrar outra forma de 

demonstrar a evolução da cobertura, tendo sido necessário para este caso a criação de novos 

parâmetros no Revit, atribuindo-lhes cores diferentes, sendo o número de parâmetros criados 

igual ao número de elementos que constituem a cobertura. Neste caso, foram criados 3 

parâmetros, um para a Chapa BT114 (verde), outra para a Barreira Pára-Vapor (amarelo) e 

outro para o SkinZip (laranja). A partir da utilização deste procedimento consegue-se verificar 

a evolução da montagem da estrutura dos diferentes elementos que constituem a cobertura, tal 

como se pode ver na imagem seguinte (Figura 23). 
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Figura 22 – Procedimento 1 Figura 23 – Procedimento 2 

 

Para concluir, foram realizadas diversas tarefas que não constavam nos objetivos propostos para 

a realização desta dissertação, mas que serviam como objeto comparativo, das quais se destaca 

a quantificação da estrutura metálica a partir do programa informático Revit, sendo que toda a 

quantificação desses elementos foi feita nesse software através da criação de tabelas. No final, 

exportava-se toda a informação para o Excel para proceder à sua organização. Apesar deste 

trabalho não ser considerado um objetivo da dissertação, este foi pedido pela empresa para que 

se conseguisse fazer uma comparação entre estes valores e os fornecidos pelo respetivo 

subempreiteiro. Numa perspetiva de aproveitar o trabalho efetuado, também se fez uma 

comparação com os valores obtidos a partir do Vico. Neste caso, foi pedido que a extração das 

quantidades dos elementos metálicos fosse feita não só pelo tipo de pintura, mas também pelo 

tipo de perfil (laminares, reconstituídos e tubulares). Este trabalho só é conseguido através da 

criação de Schedules (tabelas), mais concretamente, tabelas de novos materiais (New Material 

Takeoff), selecionando o tipo de material a apresentar, sendo neste caso necessário a criação de 

tabelas para Structural Columns e Structural Framing e daí fazer os ajustamentos necessários 

para chegar ao resultado pretendido.  

 

De forma a facilitar a compreensão da metodologia utilizada, desenvolveu-se um esquema da 

mesma, onde se demonstram os passos realizados ao longo desta dissertação, bem como os 

objetivos pretendidos, o qual pode ser observado na Figura 24. 
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Figura 24 - Esquema da metodologia 
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3.2.1 Programas Informáticos Utilizados 

A metodologia BIM exige a utilização de uma vasta gama de softwares por forma a cobrir todas 

as dimensões existentes. Ainda assim, existem vários programas capazes de cobrir a mesma 

dimensão, apresentando por vezes apenas ligeiras diferenças entre si. Posto isto, torna-se 

complicado estabelecer uma lógica ou pensamento para escolher o software a usar em cada 

dimensão. Às vezes, a escolha passa pela utilização de ferramentas oriundas de fornecedores 

com que habitualmente já trabalham, nomeadamente, a Autodesk, o que leva a querer que 

porventura, o modo de utilização e funcionamento seja aproximadamente o mesmo.  

 

Neste caso, apenas se teve que pensar sobre qual ou quais os programas se optaria para 

desenvolver o 4D e 5D do BIM, visto que os modelos 3D do projeto foram fornecidos pelas 

respetivas equipas de projeto, mais concretamente, os modelos de Arquitetura, Estruturas e 

AVAC. Qualquer das formas, para a modelação em 3D foi utilizado o Revit (2015 e 2016) da 

Autodesk.  

 

Tendo-se verificado a necessidade de avaliar a qualidade dos modelos, bem como quantificar 

as incompatibilidades existentes entre os distintos modelos foi preciso procurar um programa 

que conseguisse responder a essas exigências, tendo-se escolhido para esta situação o Solibri 

Model Checker v9.6, funcionando como software de coordenação. Para o planeamento e 

estimativa dos custos utilizou-se o Vico Office 5.1, programa reconhecido pelas suas fortes 

potencialidades no BIM 4D e 5D. Por fim, foi necessário também utilizar um programa que 

funcionasse como visualizador. Trata-se de um software que apenas serve para visualizar o 

modelo em três dimensões, enumerar as propriedades dos diferentes elementos, mas não 

permite fazer qualquer tipo de alteração ao modelo. Neste caso, optou-se pela utilização do 

Tekla BIM Sight (Figura 24).  

 

É importante referir que dentro deste conjunto de programas, existem situações em que algumas 

apresentam capacidades idênticas, como por exemplo, o Revit, o Solibri, o Vico Office e o 

Tekla BIM Sight. Neste caso, todos eles permitem fazer uma análise das incompatibilidades 

existentes entre as diferentes especialidades, o que irá permitir no final fazer uma comparação 

entre os resultados obtidos quanto ao número de incongruências verificados em alguns destes 

programas.  
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3.2.2 Modelo Virtual – BIM 3D 

A utilização de modelos 3D paramétricos oferece várias vantagens comparando com as 

abordagens 2D tradicionais, pois permitem a produção e a atualização de cortes, alçados, 

plantas e pormenores fiáveis, possibilitando a extração de listas de quantidades de forma 

automática. Além disso, permite a execução de outras atividades, nomeadamente, análises 

estruturais ou análises ao nível da eficiência energética. Dadas as suas caraterísticas, permite 

de forma fácil e rápida a deteção de incompatibilidades entre elementos do mesmo modelo ou 

de especialidades diferentes. Estes modelos paramétricos apresentam uma série de informação 

disponível, das quais se podem destacar as seguintes: características geométricas, propriedades 

mecânicas, atributos, custos e prazos (Lino et al. 2012). Visto que esta metodologia apresenta 

mais vantagens quando aplicado a todo o ciclo de vida do projeto, os projetistas devem procurar 

desenvolver os seus modelos de forma a responder às necessidades de quem irá tirar partido 

deles, nomeadamente, as equipas de planeamento e orçamentação. Por isso, a modelação deve 

seguir regras que permitem uma cooperação mais eficiente entre todas as especialidades 

envolvidas. Um dos aspetos mais importantes a ter em consideração num projeto BIM é o nível 

de desenvolvimento que o próprio modelo deve apresentar, fator que está diretamente 

relacionado com o tipo de resposta pretendido para o modelo. No caso de o modelo ser utilizado 

para a construção do orçamento, deve-se procurar desenvolver um projeto o mais 

pormenorizado possível, ou seja, deve contemplar informações de todos os materiais, custos e 

dimensões de todos os elementos do modelo de forma a fornecer listas de quantidades e 

materiais rigorosas. A forma de modelar um objeto ou elemento também influência a 

pormenorização do modelo, por exemplo, uma parede pode ser modelada de duas maneiras 

(Figura 25). O primeiro procedimento passa pela representação da sua forma ou volume, em 

que visualmente a parede é um todo. No entanto, o segundo procedimento passa pela modelação 

de todas as camadas da parede. Ao nível arquitetónico, as diferenças não são visíveis, mas para 

a gestão de projeto, a segunda abordagem permite o controlo de custos e um planeamento 

rigoroso, uma vez que as diferentes camadas implicam preços de materiais e tempos de 

execução diferentes (Poças 2015).  
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Figura 25 - Modos de modelar uma parede (Poças 2015) 

 

Tirando todos estes fatores, a elaboração de um modelo tridimensional permite uma 

aproximação da realidade, tal como se pode concluir na figura seguinte (Poças 2015). 

 

Figura 26 – Comparação entre modelo 3D (cima) e vista real a 25/10/2016 (baixo) 

 

Além das informações anteriormente referidas, ainda é possível adicionar ao modelo catálogos 

de fabricantes, permitindo que o modelo seja uma forte ferramenta em operações de 

manutenção e conservação. Desta forma, é possível ter acesso a toda a informação de um 
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projeto a partir de uma única plataforma, permitindo operações de manutenção e conservação 

fiáveis, rápidas e precisas. 

 

Neste caso concreto, não se teve a preocupação de qual seria a melhor forma de modelar visto 

que os modelos em análise já se encontravam modelados de origem, tendo sido neste caso 

necessário adaptar as restantes dimensões BIM às caraterísticas dos modelos 3D. As imagens 

seguintes dizem respeito aos modelos em estudo neste trabalho.  

 

Figura 27 – Modelo de Estruturas 

 

 

Figura 28 – Modelo de Arquitetura 
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Figura 29 – Modelo de AVAC 

 

Outra potencialidade associada ao BIM 3D além da modelação em três dimensões é a 

capacidade do mesmo permitir a extração exata de quantidades diretamente do modelo. O caso 

que será referido de seguida, tratou-se de uma situação particular pedida pela empresa. Visto 

que o caso de estudo apresenta uma elevada quantidade de estrutura metálica, a empresa 

verificou a necessidade de avaliar a quantidade desses elementos de forma a comparar com os 

valores de concurso, bem como os fornecidos pelo subempreiteiro responsável pela fabricação 

e montagem da mesma. Neste caso, o que era pretendido era a extração das quantidades da 

estrutura metálica do projeto inicial e de todas as revisões a que este projeto foi sujeito. Além 

disso, pretendia-se que as quantidades viessem organizadas da mesma forma que o articulado 

para que o processo de comparação entre os valores obtidos e os de contrato fosse mais fácil. 

Desta forma, a quantificação da estrutura metálica teve que ser feita tendo em conta o tipo de 

pintura (pintura do tipo 1, 2, 3 e 4) e pelo respetivo tipo de perfil (laminados, reconstituídos e 

tubulares).  

 

A extração dessas quantidades pelo tipo de pintura tratava-se de um processo relativamente 

fácil, visto que aquando a modelação desses elementos, o projetista teve a preocupação de 

fornecer ao elemento metálico o tipo de pintura que lhe estava associado. Para que fosse 

possível a quantificação da estrutura metálica foi necessário criar tabelas de quantidades, 

através da seleção do comando Schedule/Quantities. Contudo, dentro desse comando existe um 

conjunto de tabelas, sendo que a que mais se enquadra neste caso é a New Material Takeoff, tal 

como se pode verificar na Figura 30. 
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Figura 30 – Processo para criar tabelas no Revit 

 

O segundo passo desse processo passa pela seleção dos elementos que se pretende quantificar. 

Neste caso, o que se pretende quantificar são vigas e pilares metálicos, mas isso exige a criação 

de duas tabelas distintas, visto que o próprio programa organiza esses dois elementos 

separadamente, ou seja, primeiramente é necessário criar uma tabela para as Structural Columns 

(pilares) e outra para as Structural Framing (vigas). A imagem seguinte serve de exemplo para 

demostrar de que forma se faz a seleção do elemento a quantificar tendo em conta a fase em 

que o elemento se encontra.  

 

Figura 31 – Seleção do elemento a quantificar  
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O passo seguinte passa pela organização da informação, sendo que inicialmente é necessário 

escolher qual a informação que cada coluna deve apresentar. Esse processo é conseguido 

através da transposição dos Available fields para Scheduled fields, tendo-se escolhido o Family 

and Type, Comments, Marks, Material:Volume e Count, tal como se pode observar na figura 

seguinte.   

 

Figura 32 – Informação sobre os Fields 

 

O separador seguinte é responsável por ditar de que forma se pretende filtrar a informação, de 

modo a mostrar apenas o que é pretendido. Tal como foi referido anteriormente, o objetivo 

deste trabalho passa pela extração das quantidades pelo seu tipo de pintura, sendo que neste 

caso, essa informação encontrava-se definida no field Mark, ou seja, a partir desse parâmetro 

foi possível construir várias tabelas de quantidades, tal como se pode ver na imagem seguinte.  
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Figura 33 – Forma de organizar a informação pelo tipo de pintura  

 

Todos os seguintes passos passam pela organização e formatação da tabela, procurando-se 

acima de tudo agrupar o mesmo tipo de elementos num único ícone para que seja mais fácil a 

leitura da tabela de quantidades obtidas.  

 

Outro aspeto que ainda não foi tido em conta na extração das quantidades da estrutura metálica 

é a organização dessa informação pelo tipo de perfil. Visto que o modelo não continha essa 

informação foi necessário proceder a exportação das tabelas para ficheiros Excel e daí trabalhar 

esses mesmos ficheiros, procurando organizar toda a informação nos três tipos de perfis 

pretendidos. Depois de concluir a organizar desta informação pelo tipo de pintura e pelo tipo 

de perfil é necessário ainda fazer outra alteração, nomeadamente, converter volume em peso, 

visto que apenas é possível extrair quantidades de estrutura metálica deste software em volume 

(m3), enquanto que o articulado está organizado pelo respetivo peso da estrutura, 

nomeadamente, em quilogramas (kg). Para tal, é necessário multiplicar os valores obtidos em 

cada umas das tabelas pela respetiva massa específica (ρ), a qual é igual a 7800 kg/m3, obtendo-

se assim o peso da estrutura metálica pelo tipo de pintura e pelo tipo de perfil.  

 

Outra potencialidade associada à criação de modelos tridimensionais parametrizados é a 

possibilidade de avaliar incompatibilidades entre modelos distintos. Neste caso, averiguou-se 

os conflitos existentes entre o modelo de Estruturas e o de AVAC, mais concretamente os 

elementos de fundação com as tubagens enterradas, visto que a partir da análise dos projetos 
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em CAD verificou-se que em certas zonas as tubagens não passavam entre fundações 

adjacentes. Desta forma, foi pedido por parte da empresa que fosse feita uma avaliação de todas 

as situações em que isso poderia voltar a acontecer, para que seja possível antecipar esses 

conflitos tendo em conta a altura em que as mesmas vão ser executadas em obra. Neste caso, 

isso é conseguido através da associação dos modelos num só a partir de um link, o que irá 

permitir que quaisquer vistas criadas sejam visíveis os modelos referidos anteriormente. Após 

realizada uma primeira análise dos modelos verificou-se que não existiam incompatibilidades 

entre as tubagens enterradas e as fundações do projeto em causa. Contudo, quando foi feita uma 

análise mais a fundo ao projeto 3D da especialidade de AVAC, verificou-se que aquando a 

modelação das condutas enterradas encontrava-se feita tendo em conta o diâmetro interior das 

tubagens, situação habitual nos projetos de AVAC. Porém, levou a que as conclusões retiradas 

não correspondessem à realidade, pois quando se teve em conta o diâmetro real das diferentes 

condutas (diâmetro exterior) verificou-se que em algumas situações deram origem a 

incompatibilidades. Outro aspeto que não foi tipo em conta na modelação está relacionado com 

o diâmetro da campânula, o que em certas situações originou alguns problemas de passagem 

entre a tubagem e as fundações vizinhas. Após terem sido avaliadas todas as situações 

procedeu-se à análise das mesmas de forma a encontrar uma solução plausível de execução, 

sendo que algumas passaram pela diminuição do diâmetro da conduta conflituosa ou através da 

atribuição de um pequeno desvio da horizontal para que assim se conseguisse desviar do 

elemento vizinho.  

 

Tal como já foi referido ao longo desta dissertação, a construção de modelos BIM permite uma 

perceção melhorada do que se pretende construir, ou seja, a partir da análise dos modelos 

consegue-se observar qual o resultado final pretendido para o projeto. Apesar das ferramentas 

de modelação possibilitar alcançar esse objetivo, existem certas limitações associadas a esses 

softwares, nomeadamente, dificuldade em analisar o edifício em três dimensões em todo o seu 

interior. Além disso, quando se o pretendido é mostrar a alguém o projeto, sem que ele tenha 

possibilidade de fazer qualquer tipo de edição, o melhor é utilizar um programa de visualização, 

tendo-se neste caso optado pelo software Tekla BIMSight. Normalmente, qualquer pessoa tem 

acesso a esse tipo de programas, visto que se tratam de softwares de acesso livre e gratuito. 

Habitualmente, estes tipos de programas podem ser utilizados como ferramentas de marketing 

e têm uma forte utilização na colaboração em projetos de construção. Permite a combinação de 

todos os modelos num único projeto, verificar conflitos e compartilhar informações usando o 
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mesmo ambiente BIM. O Tekla BIMSight permite aos participantes do projeto identificar e 

resolver questões numa fase de projeto.  

 

O processo utilizado para abrir os modelos neste software é muito idêntico quando comparado 

com o que se encontra descrito no capítulo que se segue. Primeiramente, é necessário proceder 

à importação dos modelos em IFC, sendo que mal esteja concluído esse processo, é possível 

visualizar num único projeto todos os modelos em estudo. A imagem que se segue demostra a 

combinação dos modelos em análise. 

 

Figura 34 – Combinação dos modelos no Tekla BIMSight 

 

3.2.3 Avaliação da Qualidade dos Modelos 

A garantia da qualidade dos modelos BIM é considerada uma das grandes preocupações no 

mundo do BIM, uma vez que os primeiros passos desta metodologia passam pela construção 

de um modelo virtual em 3D parametrizado, levando a que todas as fases seguintes, mais 

concretamente, o BIM 4D e 5D, dependam da qualidade dos modelos elaborados. Contudo, 

para garantir a qualidade dos modelos é necessário ter em conta as normas de modelação. No 

entanto, apenas os países mais desenvolvidos nesta metodologia é que criaram as suas próprias 

normativas onde explicam de que forma se deve modelar, minimizando ao máximo os erros de 

modelação, podendo-se destacar o caso da Dinamarca e da Finlândia. As normas começam por 

apelar mais ao sentido de responsabilidade e só depois às questões técnicas da metodologia 
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BIM. A COBIM 2012, norma finlandesa, admite que a garantia da qualidade dos modelos só é 

conseguida através de um esforço conjunto dos projetistas e do cliente, tendo como objetivo 

melhorar a qualidade das soluções de design, em conformidade com as necessidades do cliente, 

da previsibilidade do cronograma e dos custos, com a finalidade de facilitar a fase de construção 

(Sampaio 2014). 

 

O processo de avaliação da qualidade dos modelos é iniciado pela exportação dos modelos em 

análise para o formato universal, mais concretamente, o formato IFC. Neste caso, o software de 

modelação trata da exportação para IFC, sendo que o processo utilizado está demonstrado na 

Figura 35. 
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Figura 35 – Processo de exportação aplicado ao modelo de Estruturas 
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Depois de serem exportados todos os modelos em estudo para o formato universal, é necessário 

proceder à importação dos mesmos para o software Solibri Model Checker para se proceder à 

avaliação da qualidade dos modelos. Na Figura 36 pode-se observar a vista inicial do programa. 

 

Figura 36 – Vista inicial do Solibri Model Checker 

 

A importação é feita abrindo os modelos em IFC no programa, através do comando Open 

Model, como é possível verificar na imagem da Figura 38. O procedimento anteriormente 

referido foi utilizado em todos os modelos em estudo. Importados todos os modelos, pode-se 

visualizar no separador Model a junção de todos os modelos num só (Figura 37). 
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Figura 37 – Visualização dos modelos importados 

 

Posto isto, iniciou-se o processo de avaliação da qualidade dos modelos através da quantificação 

das incompatibilidades existentes entre os vários modelos em avaliação, sendo necessário 

passar para o separador Checking (Figura 38). 

 

Figura 38 – Separador Checking para a quantificação das incompatibilidades 
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Antes de iniciar a quantificação dos conflitos foi necessário escolher as Ruleset Tasks. Neste 

caso, optou-se por escolher todas as regras existentes para que a avaliação da quantidade das 

incompatibilidades fosse a melhor e mais pormenorizada possível. Escolhidas as ruleset 

existentes, iniciou-se a deteção dos conflitos através da seleção do ícone Check, tal como se 

pode visualizar na imagem da Figura 39. 

 

Figura 39 – Processo para quantificar as colisões entre modelos no Solibri Model Checker 

 

Selecionado o ícone Check, o software inicia a análise dos modelos, obtendo-se como resultado 

a quantificação das incompatibilidades existentes, sendo que os mesmos se distribuem 

consoante a sua gravidade, atribuindo às incompatibilidades mais graves um símbolo vermelho 

e às menos graves, amarelo. Selecionando uma determinada ruleset, pode-se observar a 

quantidade de erros existentes, organizadas consoante o grau de gravidade dos mesmos (Figura 

40). 

 

Figura 40 – Visualização da quantidade de erros de modelação  
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Além deste software ter a capacidade de quantificar os erros de modelação, permite criar 

apresentações de erros, adicionando toda a informação que se pretender. Estes são enviados 

para o responsável em efetuar a alteração de modo a que o erro seja corrigido e/ou eliminado.  

 

Adicionalmente, para uma avaliação o mais eficaz possível da qualidade dos modelos, foi 

necessário proceder à estimativa dos elementos que se encontravam classificados. Neste caso, 

teve que se abrir o separador Information Takeoff para visualizar quais os elementos que se 

encontravam classificados. O software permite a agregação dos elementos em quatro tipos de 

classificações, mais concretamente: classificação Building Elements – Uniformat, Space 

Grouping, Space Usage e Uniformat Classification (para elementos importados em formato 

IFC). Abrindo cada um desses separadores pode-se visualizar os elementos que se encontram 

classificados, bem como aqueles que não vêm classificados do programa de origem. Neste 

último caso, o Solibri Model Checker permite proceder à classificação desses elementos, 

enriquecendo o modelo o máximo que se pode.  

 

3.2.4 Planeamento Construtivo – BIM 4D 

O planeamento construtivo trata-se de um assunto que deve ser tratado de forma delicada ao 

qual deve ser dada a importância necessária, visto que o não cumprimento dos prazos 

previamente estabelecidos pode resultar em multas elevadas. Desta forma, deve-se procurar 

elaborar um planeamento credível, isto é, algo que seja praticável e que permite atingir os 

objetivos estipulados, sendo para tal necessário elaborar um plano de trabalhos o mais 

cuidadosamente possível (Sá 2014). 

 

O planeamento e a calendarização da construção englobam a sequência de atividades no espaço 

e no tempo analisando a alocação e aquisição de recursos, quantidades, restrições espaciais, 

entre outros. Genericamente, planear consiste em decompor a obra em tarefas ou atividades, 

definindo-se para cada uma das situações, datas de inicio e fim e folgas (Barbosa 2014).  

 

Tal como já foi referido no Subcapítulo 2.2, o cronograma de Gantt ainda é muito utilizado nas 

empresas deste setor para a construção de um planeamento, apesar de serem conhecidas as suas 

limitações. Para colmatar as lacunas da metodologia tradicional, estruturou-se uma nova 

abordagem de planeamento construtivo, conhecido como BIM 4D. Esta quarta dimensão do 

BIM permite retratar o ciclo de vida da construção, estratificando o modelo por fases de 
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execução, proporcionando uma visão única da evolução do edifício no tempo (Poças 2015). O 

BIM 4D resulta da conjugação do modelo 3D com a variável tempo, tal como demonstra a 

Figura 41.   

 

Figura 41 – BIM 4D 

 

Além de permitir a construção de um planeamento, possibilita a elaboração de vídeos ou 

simulações virtuais do processo construtivo do empreendimento. A evolução tecnológica tem 

permitido que as ferramentas BIM estejam em constante evolução, sendo já possível a produção 

de relatórios de forma automatizada.  

 

Existem várias formas de criar um modelo 4D, sendo que a Figura 42 diz respeito a construção 

de um modelo 4D a partir de um modelo 3D ligado a um cronograma de construção, usando 

um software especializado, método habitualmente utilizado por quem implementa esta 

metodologia na sua empresa. Apesar de se tratar de o método mais utilizado, o sistema e 

mecanismo do processo de planeamento varia consoante o programa utilizado (Eastman et al. 

2008).  

 

Figura 42 – Processo de implementação BIM (Eastman et al. 2008) 

 

Quanto ao projeto em estudo, o software utilizado apresenta uma pequena particularidade na 

construção do modelo 4D. Neste caso, o Vico necessita que primeiramente seja construído o 
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orçamento, documento elaborado no BIM 5D e só depois é que é possível desenvolver o 

planeamento da obra (BIM 4D), visto que a quantidade dos recursos utilizados está dependente 

da quantidade dos trabalhos e do tempo disponibilizado para a execução da tarefa. Contudo, 

existe uma tarefa que se enquadra nas responsabilidades dos modelos 4D que tem que ser 

tratada previamente, nomeadamente, a criação das quantidades takeoff, isto é, é necessário a 

extração das quantidades de todos os elementos que constituem os modelos em análise.  

 

Antes de tudo, é necessário proceder à importação de todos os modelos em estudo para o 

software, dos quais se destacam: os modelos de Arquitetura, Estrutura e AVAC. Tal como se 

encontra referido no esquema da metodologia utilizada, a Arquitetura e a Estrutura deste projeto 

foram modelados em Revit 2015, contrariamente ao modelo de AVAC que foi em Revit 2016. 

A utilização de versões diferentes na modelação das especialidades trouxe certos problemas na 

importação das respetivas especialidades para o Vico. Um dos problemas está relacionado com 

a utilização de softwares provenientes de diferentes fornecedores, fazendo com que a 

interoperabilidade entre softwares não seja a melhor. Contudo, procurou-se proceder à 

importação dos modelos de forma a que se perdesse o mínimo de informação possível. Tendo 

em conta a evolução do BIM nos últimos tempos, os fabricantes têm tido a preocupação de 

criarem add-ins de importação, fazendo com que a informação presente no modelo 3D passe 

para outro programa com o máximo de informação possível. O Vico é um desses casos, pois 

aquando a instalação deste programa é instalado um plug-in no Revit que permite esse tipo de 

importação. No entanto, isso apenas aconteceu na versão 2015 do Revit, visto que a versão do 

Vico instalada para a elaboração deste trabalho apenas é compatível com versões iguais ou 

inferiores ao Revit 2015. Para o modelo de AVAC (Revit 2016) teve que se exportar o modelo 

para IFC e só depois importar para o Vico.  

 

As imagens seguintes (Figuras 43 e 44) demonstram os processos de importação utilizados para 

os modelos de Arquitetura e Estrutura (Processo 1) e para o modelo de AVAC (Processo 2), 

respetivamente.   
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Figura 43 –Processo 1 de importação para o Vico 

 

 

Figura 44 – Processo 2 de importação para o Vico 

 

Após importados todos os modelos em estudo para o software Vico, é possível visualizar a 

agregação de todos eles numa única peça, tal como se pode ver na Figura 45.  
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Figura 45 – Integração de todas as especialidades num único modelo 

 

Nesta fase, os modelos ainda não se encontram ativados, sendo essa etapa necessária para iniciar 

trabalhos no Vico. A ativação dos modelos é considerada um passo fundamental neste software 

porque possibilita a extração de todas as quantidades dos modelos importados. Antes disso, é 

necessário definir de que forma é que se pretende organizar a informação relativa às 

quantidades. No ícone Change Activation Options escolhe-se a informação que se quer associar 

ao elemento, organizando-se a informação do mesmo através dos parâmetros escolhidos. É 

importante salientar que se pode escolher parâmetros diferentes consoante o modelo em causa, 

contudo, deve-se procurar organizar a informação referente às quantidades através da agregação 

do maior número de elementos num único parâmetro, isto é, pretende-se, por exemplo, agrupar 

todas as sapatas num único ícone. No entanto, o procedimento adotado deve aproximar-se 

sempre que possível ao articulado da obra, para que seja mais fácil selecionar a informação 

referente a uma determinada atividade na construção do orçamento. Daí ser importante fazer-

se uma análise preliminar do articulado da obra. A Figura 46 aplica-se à organização feita na 

extração das quantidades do modelo de Estruturas.  
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Figura 46 – Organização das quantidades do modelo de Estruturas 

 

Tal como se pode observar na Figura 46, os elementos estruturais apenas foram organizados 

através dos parâmetros Vico 01 e Vico 02. Estes parâmetros não podem ser comparados com 

os restantes, porque se se for a analisar as outras opções, pode-se verificar que de uma forma 

ou de outra, estas costumam estar associadas aos elementos no Revit. A utilização das opções 

Vico 01, 02 e 03 são para os casos em que se pretende estabelecer uma organização diferente 

do habitual. Neste caso, pretendia-se agrupar todos os elementos estruturais, por exemplo, 

juntar todas as sapatas em apenas um ícone, sendo possível através da criação de um novo 

parâmetro do Revit com a designação Vico 01. Contudo, há situações que era extremamente 

importante fazer a distinção entre elementos metálicos e em betão armado, tais como, vigas e 

pilares, sendo o Vico 02 utilizado para essas situações.  

 

Na Figura 47 é possível visualizar um excerto das quantidades que foram obtidas 

automaticamente tendo em conta as opções de organização selecionados, bem como da ativação 

dos modelos.  
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Figura 47 – Takeoff Vico 

 

Depois de terminada a parte referente ao BIM 5D pode-se dar continuidade aos trabalhos na 4º 

dimensão BIM, através da construção do planeamento da obra. Primeiramente, é necessário a 

definição de floors (pisos), para que as quantidades extraídas venham organizadas dessa forma 

e consequentemente, o planeamento da obra também, sendo que os mesmos são definidos da 

seguinte forma (Figura 48):  

 

Figura 48 – Criação de floors 
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Por defeito, a criação dos pisos é feita automaticamente sendo apenas necessário definir o 

número de pisos que a obra apresenta. Neste caso, procedeu-se à criação de cinco pisos 

(fundações, piso 0, piso 1, piso 2 e cobertura) aos quais automaticamente definem valores para 

as variáveis Elevation, Cut e View Depth. No entanto, foi necessário realizar alterações nos 

valores das elevações para que se ajustassem o mais possível da realidade do projeto. Os valores 

finais podem ser observados na Figura 49.  

 

Figura 49 – Valores finais definidos para os pisos 

 

Além da definição dos pisos, este software também permite a criação de zonas de obra. Neste 

caso não se procedeu à criação de zonas, pois não se verificou a necessidade de implementar 

esse procedimento, mas se se tivesse feito, quer a quantidade de materiais, quer o planeamento 

iriam ser organizados não só pelos pisos, mas também pelas respetivas zonas. 

 

Posteriormente, é necessário criar Tasks, através dos passos 07-Schedule Planner   3-Task 

Management  Manage Tasks. A criação destes parâmetros é considerada um passo 

importante porque é o local onde se define quais os artigos que serão tidos em consideração no 

planeamento, bem como na respetiva simulação visual 4D. Para facilitar a criação das tasks 

optou-se por criá-las num ficheiro externo ao software (ficheiro Excel) e depois transpor para 

o programa. A tabela referente às Tasks pode ser visualizada no Subcapítulo 3.3 (Tabela 3). 
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Depois de criadas as Tasks externamente, é necessário proceder à importação das mesmas para 

o software Vico. Isso é conseguido através do comando Insert Copied Tasks, tal como mostra 

a Figura 50.  

 

Figura 50 – Inserção dos tasks no Vico 

 

Posteriormente, procede-se à associação das tarefas do orçamento criado na 5ª dimensão do 

BIM com as Tasks criadas anteriormente, conseguido através da movimentação dos recursos 

associados a uma determinada tarefa da vista Cost Planner para a Task Manager, tal como se 

pode observar na Figura 51, aplicado ao caso concreto das sapatas. 

 

Figura 51 – Associação dos recursos das tarefas aos tasks 
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Depois de transpor os recursos para as respetivas tasks, é necessário associar a cada recurso o 

número de horas necessário para executar as diferentes tarefas, tendo em conta as quantidades 

pelos respetivos recursos. Neste caso, como não se sabe o número de horas expetável, 

habitualmente admite-se que a variável Hrs/Unit é igual a 1, o que provoca automaticamente o 

cálculo das restantes variáveis existentes neste processo, nomeadamente, a variável Unit/Hr 

que também passa a ser igual a 1 e por fim, o número de horas de trabalho (Work) que é igual 

à respetiva quantidade associada ao recurso multiplicada pelas variáveis anteriormente 

referidas.  

 

Posto isto, encontram-se reunidas todas as condições para avaliar o planeamento elaborado 

tendo em conta todos os dados fornecidos ao software, tal como se encontra referido ao longo 

desta dissertação. Para tal, seguiu-se os seguintes passos:  

(1º) 07-Schedule Planner    

(2º) 5-Schedule Management  

(3º) Open Schedule, tal como se pode observar na Figura 52: 

 

Figura 52 – Sequência de trabalhos para iniciar a criação do plano de trabalhos 

 

Mal se conclua o 3º passo abre-se automaticamente uma extensão do Vico, a Schedule Planner 

Standard. 
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Tendo em conta as potencialidades deste software é importante utilizar todos os recursos que o 

mesmo disponibiliza, bem como aquelas que têm como objetivo responder às limitações que 

outros programas com a mesma finalidade apresentam. Neste caso, tendo em conta a extrema 

necessidade de avaliar o caso de estudo e a otimização dos recursos, através da execução da 

mesma tarefa, mas em localizações distintas, achou-se por bem iniciar a leitura do planeamento 

através da abertura do mesmo sob a forma de linha de balanço. Contudo, ainda permite a 

visualização do planeamento sob a forma de diagrama de barras, entre outros. É importante 

referir que o planeamento obtido inicialmente corresponde ao plano de trabalhos elaborado, ao 

qual foi admitido que o número de hora por unidade (Hrs/Unit) de cada recurso é igual a 1. 

Posto isto, foi necessário fazer alguns ajustamentos ao planeamento obtido, visto que este não 

cumpria a data estipulada para finalizar a obra. Além disso, achou-se que seria importante 

admitir o mesmo número de dias de execução de cada tarefa, bem como as precedências que 

cada uma apresentava no planeamento elaborado através de uma abordagem tradicional, visto 

se tratarem de variáveis que influenciam, em muito, o resultado final do plano de trabalhos. Em 

contrapartida, esta abordagem iria permitir efetuar uma comparação entre metodologias o mais 

fidedigna possível. 

 

Adicionalmente, é necessário fornecer ao programa as informações do projeto, nomeadamente: 

data de inicio e fim da empreitada, dias de trabalho, número de horas diárias de trabalho, entre 

outras. Relativamente aos dias de trabalho foi necessário proceder à elaboração de um 

calendário onde se teve em conta os feriados (nacionais e regionais), dias de festividade (dia 

natal, ano novo, páscoa, entre outros) e hora de entrada e saída da obra.  

 

Tal como se encontra referido no Subcapítulo 3.3, a monitorização de obra é um dos objetivos 

desta dissertação, sendo que para tal foi necessário encontrar uma forma para o fazer. Trata-se 

de uma monitorização semanal, na qual o aluno se desloca à obra para averiguar quais os 

elementos que foram sendo executados ao longo da semana anterior. A partir dos dados 

recolhidos em obra foi possível perceber quais os elementos que foram executados 

comparativamente à monitorização anterior. Posto isto, os dados são passados para os modelos 

em estudo, sendo que o procedimento utilizado varia consoante o objetivo pretendido e o 

elemento que se trata. Isto é, para este caso de estudo foram utilizados dois processos, como se 

encontra referido no Capítulo referente à Metodologia.  
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O primeiro procedimento foi utilizado para a estrutura metálica, elementos em betão, 

alvenarias, fachadas interiores e exteriores, entre outros. Neste caso, o procedimento 1 consistia 

apenas na alteração da fase de construção do elemento, ou seja, este passava de uma fase New 

Construction para Existing, tal como se pode observar na Figura 53. 

 

Figura 53 – Alteração da fase de construção  

 

No entanto, para que a gradação atribuída ao modelo seja diferente consoante a fase de 

construção, é necessário fazer a respetiva alteração nas caraterísticas das Phases. O primeiro 

passo é ir ao separador Manage do Revit e abrir o ícone Phases e de seguida, selecionar o 

separador Graphic Overrides e a partir daí proceder a alteração da cor associada à fase Existing 

(Figura 54). 
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Figura 54 – Alteração da gradação da Phase Existing 

 

O segundo processo foi utilizado para um caso específico, mais concretamente, para a cobertura 

do caso em análise. Verificou-se a necessidade de utilizar um processo distinto para esta 

situação, visto que a cobertura da obra era constituída por três camadas diferentes, 

nomeadamente: chapa inicial (BT114), barreira pára-vapor e o revestimento final (sistema 

SkinZip). Além disso, a execução da cobertura não se trata de algo uniforme, isto é, o 

subempreiteiro não executa a cobertura colocando primeiramente toda a chapa inicial e só 

depois passa para a barreira pára-vapor e quando estiver concluída, o SkinZip. Neste caso 

concreto, em todo o tempo de execução deste elemento verifica-se a colocação em simultâneo 

de todos os constituintes da cobertura. Para tal, foi necessário estabelecer uma gradação 

diferente para cada tipo de constituinte para que facilmente se percebesse a evolução da mesma. 

Contudo, visto que a alteração das fases não é suficiente para responder às exigências deste 

elemento teve-se que procurar outra solução, mais concretamente, a criação de novos 

parâmetros no Revit, mais concretamente, um parâmetro para a Chapa BT114, outro para a 

Barreira Pára-Vapor e outro para o Sistema SkinZip (Figura 55). 
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Figura 55 – Forma de criar novos parâmetros no Revit 

 

Nesta fase foi necessário proceder à criação de três novos parâmetros de projeto, 

correspondendo a cada um dos elementos constituintes da cobertura. É necessário ter algum 

cuidado na criação dos mesmos, visto que este processo apresenta algumas particularidades. A 

primeira particularidade está na escolha do tipo de parâmetro (Type of Parameter), tendo-se 

escolhido para este caso o Yes/No, para que a escolha do elemento se faça através de um visto, 

ou seja, selecionando o último elemento executado. Outro aspeto que merece muita atenção 

está na seleção das categorias que o parâmetro criado irá abranger, porque se não se escolher 

as categorias (Categories) certas, os parâmetros criados não aparecem nos elementos que se 

pretende, logo, torna-se impossível escolhê-los. Neste caso, foi necessário escolher a categoria 

Walls e Roof. Todos os aspetos abordados anteriormente podem ser observados na Figura 56. 
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Figura 56 – Atribuição dos dados ao novo parâmetro  

 

Seguidamente, é necessário atribuir cores diferentes aos parâmetros criados, sendo isso 

conseguido através de filtros, como se pode observar na Figura 57. 

 

Figura 57 – Atribuição de gradações diferentes aos novos parâmetros 

 

3.2.5 Estimativa de Custos – BIM 5D 

O BIM 5D consiste na associação da variável custo ao modelo 3D (Figura 58), procurando-se 

obter o custo do empreendimento, permitindo ainda um aumento da precisão durante a fase de 

construção. Além disso, tem-se menos desperdício de tempo e de materiais, redução da 
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quantidade de alteração durante a execução das obras devido à maior conciliação das 

especialidades (Costa & Serra 2014).   

 

Figura 58 – Esquema BIM 5D 

 

Na medida em que o BIM atua numa base de dados virtuais, permite que qualquer alteração 

que haja ao projeto inicial seja refletida de forma automática nas peças desenhadas. O mesmo 

se passa na situação do BIM 5D, isto é, sempre que haja por exemplo uma alteração nas 

quantidades de um determinado elemento, estas são tidas em conta no orçamento 

automaticamente (Costa & Serra 2014).   

 

Resumidamente, esta dimensão procura extrair as quantidades para a execução de um 

determinado elemento. Por exemplo, para um pilar é importante extrair as quantidades 

referentes às armaduras, à cofragem, ao betão e ao revestimento final (Figura 59). Além da 

quantificação dessas variáveis, também é necessário identificar os recursos envolvidos, tais 

como equipamentos, mão de obra e materiais (Poças 2015).  

 

Figura 59 – Processo utilizado na quinta dimensão do BIM (Poças 2015) 
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Esta metodologia simplifica o desenvolvimento da estimativa de custos provisórios, as quais 

estão dependentes das dimensões geométricas dos diferentes elementos. Daí ser extremamente 

importante iniciar o modelo do projeto num software BIM, para permitir a extração de 

quantidades de forma rápida e o mais corretamente possível. Tendo a metodologia BIM a 

capacidade de extrair do próprio projeto listas de quantidades e de materiais de forma detalhada, 

é o suficiente para produzir estimativas de custos aproximadas. Contudo, também é possível a 

partir de modelos BIM extrair quantidades rigorosas, mas para tal é necessário que o projeto 

tenha detalhe suficiente para isso. Por exemplo, os modelos BIM fornecem com exatidão as 

quantidades de betão de um determinado elemento, mas em contrapartida, já tal não acontece 

para a quantidade de armadura, sendo que para isso é necessário modelar toda a armadura 

(Poças 2015).   

 

Segundo alguns autores existem três métodos para implementar o BIM 5D (Poças 2015): 

1. Exportar as listas de quantidades do modelo para um software externo – a maioria das 

ferramentas BIM disponíveis no mercado permitem a exportação dos mapas de 

quantidades de todos os objetos para programas externos, como por exemplo Microsoft 

Excel. O Excel é uma ferramenta de estimativa de custos mais utilizada na realização 

de orçamentos, o que irá permitir aos orçamentistas extrair as quantidades do BIM para 

uma folha de cálculo, permitindo fazer estimativas mais precisas, mas em contrapartida 

trata-se de uma abordagem que requer configuração e a adoção de processo padrão para 

a modelação. 

2. Ligar uma ferramenta BIM diretamente a um software de estimativa de custos – esta 

alternativa passa pela ligação entre o BIM e uma ferramenta de estimativa de custos 

através de um plug-in ou de um software adicional. Nestes casos, os profissionais são 

capazes de usar as regras de medição e de calcular quantidades de cada elemento, sendo 

capazes de associar os objetos do modelo com os custos unitários. A lacuna deste 

processo está relacionada com a grande variedade de programas disponíveis.  

3. Utilizar ferramentas de Quantity Takeoff – esta alternativa está relacionada com a 

utilização de ferramentas especializadas na extração de quantidades que importam 

dados de várias ferramentas BIM. A utilização desta ferramenta apresenta vários níveis 

de extração de quantidades, ou seja, pode-se extrair de forma automática ou manual. 

Em algumas situações é necessário a combinação de ambos para conseguir responder a 

todas as extrações de quantidades necessárias.  
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Como se encontra referido no Capítulo referente à Metodologia, antes de dar inicio a qualquer 

processo BIM 5D foi necessário recolher uma série de elementos essenciais para a elaboração 

do orçamento. Neste caso, teve-se acesso ao articulado da obra em análise (MTQ), o qual foi 

sujeito a algumas alterações para conseguir ser utilizado no BIM 5D. As alterações estão 

relacionadas com a adição de informações relativas aos recursos envolvidos nas diferentes 

atividades, bem como a classificação das tarefas e recursos e a atribuição de unidades aos 

recursos e atividades. Além disso, foi necessário alocar os preços unitários e rendimentos aos 

respetivos recursos. Tendo em conta os recursos, preços e rendimentos extraídos do Gerador de 

Preços do CYPE, foi possível importar o articulado para o Vico (Figura 60).  

 

Figura 60 – Importação do articulo para o Vico 

 

Posto isto, é necessário escolher a vista de trabalho, sendo que neste caso se selecionou a Cost 

Planner, tal como se pode verificar na Figura 61.  
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Figura 61 – Seleção da vista de trabalho 

 

De seguida, atribui-se a cada uma das colunas a respetiva Data Type, sendo que à medida que 

se vai adicionando esses dados às diferentes colunas, os valores contidos nelas começam a 

aparecer na vista Cost Planner, tal como se pode verificar na Figura 62.  

 

Figura 62 – Atribuição das Data Type 

 

Concluída esta parte é necessário proceder à validação e ao cálculo do articulado (Figura 63). 
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Figura 63 – Validação e cálculo do articulado 

 

Finalmente, é preciso comparar e atualizar os respetivos resultados (Figura 64). 

 

Figura 64 – Comparação e atualização 

 

Para finalizar a parte referente à importação do articulado é necessário proceder à atualização 

de todas as atividades e recursos, através do ícone Update All (Figura 65). 
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Figura 65 – Atualização de todas as atividades e recursos 

 

Preenchidos todos os requisitos referentes à importação do articulado para o Vico, pode-se 

começar a associar os recursos às takeoff obtidas. Para isso é necessário mudar de ambiente de 

trabalho, alterando-se para a vista 04 – Cost Planner/Estimate e depois selecionar a opção Plan 

Cost, tal como se pode verificar na Figura 66.  

 

Figura 66 – Alteração da vista de trabalho  
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Como é possível observar, nesta vista pode-se verificar o articulado com as respetivas alterações 

realizadas, sendo possível a partir deste momento dar início à construção do orçamento da obra. 

Isso só é conseguido através da associação das quantidades obtidas no passo anterior às 

respetivas atividades e recursos. Daí, anteriormente, se ter procurado agrupar as quantidades de 

acordo com as caraterísticas do articulado para assim facilitar a sua seleção. A Figura 67 mostra 

como se fez a associação da quantidade de betão às sapatas. 

 

Figura 67 – Forma de associação das quantidades aos recursos 

 

Procedendo à associação de todas quantidades aos respetivos recursos foi necessário fazer um 

reajuste dos valores dos preços unitário dos recursos, pois como estes foram retirados do 

Gerador de Preços do CYPE encontravam-se sobrevalorizados comparativamente com os 

valores usados no processo de concurso do caso de estudo, o que originava uma diferença 

significativa entre os valores obtidos através da metodologia BIM, por comparação com a 

abordagem convencional.  

 

Antes disso, para que o programa fosse fazendo os somatórios dos preços de todos aos recursos 

para se obter o valor final da atividade, bem como do conjunto, foi necessário proceder à 

ativação de todos os capítulos e subcapítulos do articulado, da forma como é demonstrado na 

Figura 68.  
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Figura 68 – Ativação dos conjuntos e componentes do articulado 

 

Posto isto, é possível obter o valor final associado a cada capítulo, bem como o valor do 

conjunto, os quais serão confrontados com os valores obtidos através de uma abordagem 

tradicional, tal como se irá aferir no Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

 

A partir do desenvolvimento desta dissertação foi possível recolher uma sucessão de resultados 

visto ter-se procurado usufruir de todas as potencialidades da abordagem em análise. Contudo, 

existem várias maneiras de obter o mesmo conjunto de resultados, sendo que as formas de os 

retirar estão ligadas a diferentes dimensões, tal como já foi referido várias vezes ao longo desta 

dissertação. No entanto, achou-se que seria uma mais valia trabalhar desta forma, visto que 

torna possível efetuar o maior número de comparações, avaliando-se a veracidade dos vários 

resultados obtidos. Apesar dos objetivos desta dissertação passarem essencialmente na 

demonstração das potencialidades do BIM 4D e 5D, tentou-se, sempre que possível, mostrar as 

mais valias de todo esse processo, tal como se referiu anteriormente. Além disso, visto que se 

trata de uma situação pioneira na empresa, a mesma pretende avaliar as mais valias da 

implementação deste processo na sua forma de trabalhar, avaliando as vantagens e 

desvantagens associadas ao mesmo. De seguida, serão enumerados todos os resultados obtidos 

ao longo desta dissertação, sendo que os mesmo se encontram agrupados nas respetivas 

dimensões BIM. 

 

Numa fase preliminar procurou-se desenvolver a dimensão BIM 3D destacam-se os seguintes 

trabalhos: a quantificação da estrutura metálica a partir da extração de tabelas do Revit, a 

deteção de incompatibilidades entre o modelo de AVAC e o de Estruturas e por fim, a 

possibilidade de visualização dos modelos a partir do software Tekla BIMSight.  

 

Relativamente à quantificação da estrutura metálica, todo este processo foi obtido através da 

criação de tabelas que permitiram a extração das respetivas quantidades, tal como já foi referido 

anteriormente no Subcapítulo 3.5.  É de salientar que este processo apenas foi aplicado aos 

modelos recebidos até ao dia 20 de julho de 2016, data coincidente à elaboração desta parte do 

trabalho. Tal como já foi referido no Subcapítulo 3.5, a estrutura metálica foi dividida pelo 

respetivo tipo de pintura e tipo de perfil. Os resultados podem ser observados na Tabela 4.  
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Tabela 4 – Quantificação da estrutura metálica através do software de modelação Revit 

ARTIGOS DESIGNAÇÃO UN 

SAKTHI GASC GASC GASC GASC GASC GASC GASC GASC GASC GASC 

Contrato  PE 14,03,16  PE 05.04.16 PE 18.04.16 PE 29.04.16 PE 10.05.16 PE 09.06.16 PE 16.06.16 PE 29.06.16 PE 07.07.16 PE 20.07.16 

MQT  REVIT   REVIT   REVIT   REVIT   REVIT   REVIT   REVIT   REVIT  REVIT REVIT 

2.2.7 AÇO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS E MISTAS                         

2.2.7.1. Elementos metálicos com esquema de pintura tipo 1 sem 

proteção ao fogo (ambiente C4) 
  

844.178,96 838.734,00 842.322,00 842.322,00 843.726,00 839.982,00 839.982,00 846.144,00 846.144,00 846.144,00 843.492,00 

2.2.7.1.1. Perfis laminados de secção aberta em aço S355JO kg 310.353,57 293.826,00 296.010,00 296.010,00 296.322,00 292.578,00 292.578,00 297.804,00 297.804,00 297.804,00 297.336,00 
2.2.7.1.2. Perfis reconstituídos soldados em aço S355JO kg 430.013,76 427.284,00 428.220,00 428.220,00 430.170,00 430.872,00 430.872,00 430.872,00 430.872,00 430.872,00 430.872,00 
2.2.7.1.3. Perfis tubulares em aço S355J2H kg 103.811,63 117.624,00 118.092,00 118.092,00 117.234,00 116.532,00 116.532,00 117.468,00 117.468,00 117.468,00 115.284,00 
2.2.7.2. Elementos metálicos com esquema de pintura tipo 2 com 

proteção ao fogo R60 (ambiente C4) 
  

494.740,99 484.926,00 490.152,00 490.152,00 488.670,00 489.138,00 489.138,00 489.138,00 489.138,00 489.138,00 489.138,00 

2.2.7.2.1. Perfis laminados de secção aberta em aço S355JO kg 428.334,35 418.860,00 422.682,00 422.682,00 423.228,00 424.398,00 424.398,00 424.398,00 424.398,00 424.398,00 424.398,00 
2.2.7.2.2. Perfis reconstituídos soldados em aço S355JO kg 40.567,18 40.404,00 40.404,00 40.404,00 38.376,00 37.674,00 37.674,00 37.674,00 37.674,00 37.674,00 37.674,00 
2.2.7.2.3. Perfis tubulares em aço S355J2H kg 25.839,46 25.662,00 27.066,00 27.066,00 27.066,00 27.066,00 27.066,00 27.066,00 27.066,00 27.066,00 27.066,00 
2.2.7.3. Elementos metálicos com esquema de pintura tipo 3 com 

proteção ao fogo R60 (ambiente C2) 
  

72.230,21 71.838,00 72.774,00 72.774,00 72.852,00 70.980,00 70.980,00 71.058,00 71.058,00 71.058,00 71.136,00 

2.2.7.3.1. Perfis laminados de secção aberta em aço S355JO kg 70.076,64 69.654,00 70.590,00 70.590,00 70.668,00 68.796,00 68.796,00 68.874,00 68.874,00 68.874,00 68.952,00 
2.2.7.3.2. Perfis reconstituídos soldados em aço S355JO kg 2.153,57 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 
2.2.7.4. Elementos metálicos com esquema de pintura tipo 4   5.718,38 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 

2.2.7.4.1. Perfis enformados a frio em aço S320 GD + Z275 kg 5.718,38 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 

3.1. PORTARIA E PALA                         

3.1.2.7 AÇO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS E MISTAS                         

3.1.2.7.1. Elementos metálicos com esquema de pintura tipo 1 sem 

proteção ao fogo (ambiente C4) 
  

27.072,63 26.988,00 26.988,00 26.988,00 26.988,00 26.988,00 26.988,00 26.988,00 26.988,00 26.988,00 26.988,00 

3.1.2.7.1.1. Perfis laminados de secção aberta em aço S355JO kg 11.751,07 10.608,00 10.608,00 10.608,00 10.608,00 10.608,00 10.608,00 10.608,00 10.608,00 10.608,00 10.608,00 
3.1.2.7.1.2. Perfis tubulares em aço S355J2H kg 15.321,56 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 
3.1.2.7.2. Elementos metálicos com esquema de pintura tipo 4   8.652,92 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 

3.1.2.7.2.1. Perfis enformados a frio em aço S320 GD + Z275 kg 8.652,92 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 

3.2. EDÍFICIO DO PARQUE DE RESÍDUOS                         

3.2.2.6. AÇO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS E MISTAS                         

3.2.2.6.1. Elementos metálicos com esquema de pintura tipo 1 sem 

proteção ao fogo (ambiente C4)   
47.192,06 48.672,00 49.452,00 49.452,00 49.452,00 49.452,00 49.452,00 49.452,00 49.452,00 49.452,00 49.452,00 

3.2.2.6.1.1. Perfis laminados de secção aberta em aço S355JO kg 12.271,13 13.026,00 13.806,00 13.806,00 13.806,00 13.806,00 13.806,00 13.806,00 13.806,00 13.806,00 13.806,00 
3.2.2.6.1.2. Perfis reconstituídos soldados em aço S355JO kg 31.976,41 31.746,00 31.746,00 31.746,00 31.746,00 31.746,00 31.746,00 31.746,00 31.746,00 31.746,00 31.746,00 
3.2.2.6.1.3. Perfis tubulares em aço S355J2H kg 2.944,52 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 
                            

  SOMATÓRIO kg 1.499.786,15 1.485.432,00 1.495.962,00 1.495.962,00 1.495.962,00 1.490.814,00 1.490.814,00 1.497.054,00 1.497.054,00 1.497.054,00 1.494.480,00 
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Analisando a Tabela 4, pode-se verificar as diferenças existentes entre os vários modelos 

avaliados, bem como entre os valores de contrato. Nesta fase, as quantidades contratualizadas 

forma comparadas com as quantidades retiradas de 10 modelos Revit, sendo que o primeiro 

corresponde ao modelo original e todas as outras, a revisões de projeto. Além disso, é possível 

averiguar de forma rápida quais os modelos que apresentam maiores quantidades de estrutura 

metálica comparado com os valores contratualizados (visíveis na primeira coluna), visto que os 

capítulos com quantidades superiores se encontram assinalados a vermelho. Todos os restantes 

valores apresentam uma ordem de grandeza igual ou inferior às quantidades de contrato. É de 

salientar que esta comparação apenas se encontra feita pelo tipo de pintura. No final, ainda é 

possível visualizar os somatórios correspondentes a cada modelo, os quais foram todos 

comparadores com o valor total de concurso. 

 

Ainda ligado ao BIM 3D também é possível averiguar incompatibilidades entre modelos. Neste 

caso, procedeu-se apenas à análise das especialidades de Estruturas e AVAC, visto que foi 

verificado em obra e pela equipa técnica do projeto, possíveis colisões entre as condutas 

enterradas de ventilação e os elementos de fundação. Essa análise foi feita através da criação 

de cortes no modelo, averiguando-se quais as situações em que as condutas enterradas não 

tinham espaço suficiente para passar entre elementos de fundação, ou então, quando estas 

entravam em colisão com a respetiva fundação. Estas situações não foram apuradas aquando a 

modelação da especialidade de AVAC pelo simples facto de as tubagens de ventilação terem 

sido modeladas com o diâmetro interior, tal como foi referido anteriormente no Subcapítulo 

3.5.  

 

A situação apresentada na Figura 69 representa uma conduta de ventilação com um diâmetro 

de 700 mm que convertido para o diâmetro exterior fica com aproximadamente 900 mm. Neste 

caso, pela imagem verifica-se que os tubos representados não colidem com nenhuma das 

sapatas, mas quando convertido para o diâmetro real, o espaço existente (1550 mm) entre 

fundações não é suficiente, visto ser necessário um espaço de, pelo menos, 1800 mm. 
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Figura 69 – Exemplo de uma colisão (Eixo 19-19,5; Alinhamento D-E) 

 

Torna-se importante referir que todas as soluções adotadas foram propostas pela equipa de 

projeto responsável por especialidade de AVAC. No caso anteriormente exemplificado, a 

resolução desta incompatibilidade passou pela diminuição das condutas, isto é, as mesmas 

passaram de um diâmetro de 700 mm para 600 mm. Contudo, em certas situações a diminuição 

do diâmetro da conduta não é solução por não serem cumpridos os requisitos mínimos de 

ventilação. Nessas situações, a resolução passa pela alteração do projeto de estruturas, ou então 

verificar se as condutas passam se lhes for aplicado um pequeno desvio na horizontal. Este 

último caso foi aplicado as tubagens existentes entre os eixos 6 – 6,5 e o alinhamento D – E. 

Posto isto, todas as tubagens forma colocadas nas respetivas zonas sem se pôr em causa 

qualquer tipo de implicações ao nível do desempenho da rede de ventilação.   

 

Para finalizar, o Tekla BIMSight funciona como um software de visualização, ou seja, trata-se 

de um visualizador que tem a capacidade de agregar todos os modelos de um determinado 

projeto, num único modelo. Esta ferramenta apenas foi utilizada para visualizar a agregação 

dos modelos para que o estudo da obra fosse feito de forma mais rápida e fácil. Contrariamente 

às restantes ferramentas utilizadas no BIM 3D, mais propriamente, o Revit, o Tekla BIMSight 

permite visualizar em 3D não só o exterior da obra, mas também o seu interior, permitindo 

avaliar de perto os diferentes materiais e acabamentos utilizados e ainda a distribuição dos 
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diferentes espaços no projeto. As Figuras 70 e 71 dizem respeito à envolvente exterior e interior 

da obra, respetivamente.  

 

 

 

 

Figura 70 – Envolvente exterior do edifício Júpiter (Tekla BIMSight) 

 

 

Figura 71 – Envolvente interior – Zona da Moldação (Laboratórios) (Tekla BIMSight) 

 

Devido à utilização do Tekla BIMSight como visualizador, permitiu que, ao mesmo tempo que 

o aluno se encontrava a analisar os modelos, verificasse conflitos graves que poderiam pôr em 

causa a continuidade de determinados trabalhos. Neste caso, os conflitos existentes estavam 

relacionados com elementos de arquitetura, mais concretamente: portas e portões, e difusores, 

elementos do modelo de AVAC.  Foi visível através deste software que em algumas situações, 

os difusores de ventilação encontravam-se à frente de portas e portões, o que iria impossibilitar 

em determinados sítios a entrada de veículos e/ou pessoas. A Figura 72 mostra dois exemplos 
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de incompatibilidades observadas no Tekla BIMSight, as quais se encontram sinalizadas com 

um circulo vermelho.  

 

Figura 72 – Incompatibilidades observadas no Tekla BIMSight 

 

Tal como se encontra referido na metodologia, o passo seguinte passou pela avaliação da 

qualidade dos modelos através da análise das incompatibilidades entre modelos e da existência 

de elementos classificados. 

 

A partir do Solibri Model Checker verificou-se a quantidade exata de conflitos existentes entre 

modelos, sendo estes divididos pelas rulesets do próprio programa e pela respetiva gravidade 

da incompatibilidade conforme referido no Subcapítulo 3.6.  Na Figura 73 pode-se verificar a 

quantidade total de erros existentes dos modelos em análise. 

 

Figura 73 – Número total de incompatibilidades entre modelos 

 

Contudo, é possível analisar individualmente o número de erros existentes em cada ruleset, 

sendo para tal necessário selecionar apenas a regra que se pretende para avaliar a quantidade de 

erros existentes. O caso que se segue diz respeito à ruleset MEP models and Architectural 

Components.  
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Figura 74 – Número de incompatibilidades na ruleset em análise 

 

A partir da análise das imagens anteriores (Figura 73 e 74) verifica-se que os erros de modelação 

se encontram agrupados não só pela regra em questão, mas também pelo grau de gravidade do 

mesmo, o que permite avaliar de forma rápida quais os erros que necessitam de ver revistos 

com maior urgência. Contudo, para melhor perceber quais os erros associados a uma 

determinada ruleset é necessário averiguar todos os ícones existentes dentro dela, avaliando 

quais os elementos que cada um desses ícones analisa.  

 

Analisando o caso em estudo, dentro da ruleset MEP models and Architectural Components 

são avaliados os seguintes ícones: Building Services and Architectual Components e Distance 

between Components, os quais são divididos em vários subcapítulos, tal como é demonstrado 

na Figura 75. 

 

Figura 75 – Distribuição dos erros de modelação 

 

Nos results pode-se verificar quais os elementos que colidem, bem como a respetiva quantidade 

de elementos em causa na incompatibilidade em análise. Analisando cada um desses 
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Subcapítulos, nas Figuras 76 e 77 encontram-se demostrados apenas dois exemplos de erros de 

modelação observados no software Solibri Model Checker. 

 

Figura 76 – Exemplo 1: Conflito entre um portão (Arquitetura) e dois difusores de ventilação 

(AVAC) 

 

 

Figura 77 – Exemplo 2: Conflito entre teto suspenso (Arquitetura) e tubagens de ventilação 

(AVAC) 
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Analisando os casos aqui exemplificados, pode-se verificar que a incompatibilidade intitulada 

como exemplo 1 se deve à falta de compatibilização dos modelos BIM, enquanto que o exemplo 

2 se deve a um erro de modelação, na qual não foi tida em conta a necessidade de executar um 

negativo no teto para que a tubagem passasse sem qualquer tipo de problema. É importante 

salientar que a incompatibilidade intitulada como exemplo 1 é igual ao conflito detetado no 

Tekla BIMSight.  

 

Passando ao separador Information Takeoff, tem-se acesso a toda a informação referente à 

classificação dos elementos dos modelos em estudo, tal como já tinha sido referido no 

Subcapítulo 3.6. Nesta fase, as classificações são agrupadas tendo em conta as várias 

classificações existentes, tal como se pode verificar na Figura 78.  

 

Figura 78 – Agregação pelo tipo de classificação 

 

Analisando cada um desses tipos de classificação, observa-se que individualmente, apresentam 

uma classificação própria, agrupando-se todos os elementos, estando ou não classificados. 

Nesta fase, o software permite analisar quais os elementos que se encontram classificados de 

origem, tal como já foi referido no Subcapítulo 3.6. Além disso, este programa também permite 

proceder à classificação dos elementos em falta (Figura 79). 
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Figura 79 – Processo de classificação no Solibri Model Checker 

 

Passando ao BIM 4D, umas das tarefas que esteve sempre presente ao longo do 

desenvolvimento desta dissertação foi a monitorização de obra. Semanalmente era feita uma 

visita à obra, onde se fazia o levantamento do que tinha sido executado durante a semana 

antecedente. Visto que o estágio teve uma duração de aproximadamente 8 meses é impensável 

mostrar neste trabalho todas as monitorizações realizadas, tendo-se optado por apresentar 

apenas a última monitorização de cada mês, sendo que as mesmas só foram iniciadas no mês 

de maio, como se pode observar nas imagens seguintes (Figuras 80 à 85). Além disso, também 

será visível pelas Figuras referidas que, com o passar dos meses, o processo de monitorização 

foi sujeito a alterações de forma a melhor responder às necessidades da empresa, bem como 

melhorar todo o processo de monitorização. 

 

A partir da análise das imagens referidas pode-se verificar a evolução da obra a partir das 

monitorizações realizadas. Desta forma, é possível detetar rapidamente a evolução mensal de 

cada tarefa. 
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Figura 80 – Executado a 30/05/2016 

 

 

Figura 81 – Executado a 27/06/2016 
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Figura 82 – Executado a 26/07/2016 
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Figura 83 – Executado a 29/08/2016 
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Figura 84 – Executado a 26/09/2016  
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Figura 85 – Executado a 31/10/2016 
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Tal como se encontra explicado ao longo desta dissertação, o código de cores e o procedimento 

utilizado é ligeiramente diferentes tendo em conta os elementos a tratar. É de salientar que no 

planeamento executado ao dia 29/08/2016, relativo à cobertura, foi feito tendo em conta o 

primeiro procedimento, tendo-se apenas adotado no mês seguinte o procedimento 2. Avaliando 

essas imagens pode-se constatar a evolução da obra mensalmente.   

 

Outro resultado obtido a partir da construção da 4ª dimensão BIM é o planeamento de obra a 

partir do software em análise. Neste caso, o mesmo teve que ser sujeito a alterações de forma a 

cumprir o que estava estipulado inicialmente, nomeadamente, os prazos de inicio e fim de obra 

tal como referido no Subcapítulo 3.7. Desta forma, obteve-se o plano de trabalhos apresentado 

na Figura 86. 

 

Figura 86 – Plano de trabalhos obtido através do Vico (Linha de Balanço) 

 

Posto isto, a leitura realizada entre planeamentos não é de fácil análise visto que as abordagens 

utilizadas no que diz respeito à exposição dos resultados ser ligeiramente diferente. Mais 

concretamente, o planeamento tradicional foi elaborado num formato de diagrama de barras em 

MS Project (Anexo II), enquanto que o plano de trabalhos construído através de uma abordagem 

BIM foi elaborado sob a forma de linha de balanço. No entanto, tal como já foi referido em 

Capítulos anteriores, o software Vico tem a capacidade de fornecer planeamentos sob diversas 

formas, sendo que uma delas é o diagrama de barras, o mesmo tipo do utilizado no planeamento 

tradicional (Figura 87).  
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Figura 87 – Planeamento sob a forma de diagrama de Gantt 

 

Para finalizar tem-se o BIM 5D, em que o único resultado que se pode retirar através desta 

dimensão é o orçamento da obra. Neste caso, o orçamento foi criado tendo em conta o articulado 

de obra, o qual foi sujeito às alterações enumeradas no Capítulo 3.8. Além disso, é importante 

salientar que para a construção deste orçamento foi necessário proceder à introdução dos 

rendimentos e preços unitários associados a cada recurso, sendo que posteriormente, o próprio 

programa calcula automaticamente o custo final desse mesmo recurso. Depois de calculados os 

custos finais dos diferentes recursos, o software calcula diretamente o valor final da atividade. 

Outro aspeto importante é o facto do Vico permitir realizar de forma rápida e fácil ajustamentos 

no planeamento tendo em conta a evolução real da obra, sendo que estes têm repercussões 

diretas no orçamento, devido à alteração automática dos rendimentos das atividades que 

sofreram modificações.  

 

A Tabela 5 que se segue demostra as diferenças orçamentais obtidas entre categorias existentes 

no caso prático, organizado pelo respetivo código 1. Para efetuar a comparação entre 

orçamentos, foi necessário organizar o orçamento de concurso (Anexo III) da mesma forma 

daquele que foi obtido através de uma abordagem BIM (Anexo IV), obtendo-se as seguintes 

diferenças (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Comparação dos valores do mapa de quantidades obtidos através da metodologia 

tradicional e da metodologia BIM 

CODE 1 DESIGNAÇÃO 
VALORES TOTAIS 

Metodologia Tradicional Metodologia BIM 

A SUBSTRUTURE 1.284.479,85 € 1.438.560,30 € 

B SHELL 2.953.608,14 € 2.670.683,79 € 

C INTERIORS 1.264.475,72 € 999.052,46 € 

D SERVICES 974.787,62 € 1.268.570,48 € 

E 
EQUIPMENT & 

FURNISHINGS 
71.151,94 € 110.840,29 € 

F 
SPECIAL CONSTRUCTION & 

DEMOLITION 
2.435.458,90 € 1.846.997,15 € 

G BUILDING SITEWORK 23.965,93 € 24.085,78 € 

TOTAL 9.007.928,11 € 8.358.790,26 € 

DIF 649.137,85 € 

 

Analisando a tabela anterior, é possível averiguar as diferenças obtidas entre metodologias, 

podendo-se assim concluir que, caso se tivesse optado pela construção do orçamento tendo em 

conta uma metodologia BIM a empresa entraria em concurso com um valor mais baixo, por 

comparação com o valor obtido e apresentado com a metodologia tradicional. Avaliando os 

valores finais, bem como a respetiva diferença, obter-se-ia uma diminuição de mais de 7% 

comparativamente com o valor de concurso. Assim sendo, pode-se concluir que a 

implementação de metodologias BIM relativamente à construção do orçamento trata-se de algo 

benéfico, pois torna possível a diminuição do valor de concurso, proporcionando um aumento 

da margem de lucro da empresa.  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

5.1 Conclusões 

O mundo da construção tem vindo a sofrer muito com a crise económica que o tem afetado ao 

longo dos últimos anos. No entanto, a procura de novas formas de trabalhar tem permitido ao 

setor da construção reverter toda esta situação. Para tal, tem vindo a ser necessário proporcionar 

uma mudança de paradigmas nas pessoas que fazem parte do setor, sendo hoje em dia, 

necessário produzir mais e melhor, no mínimo tempo e com o menor número de recursos 

possíveis. Esta tem sido a realidade com que todos os trabalhadores do setor se têm deparado, 

independentemente da formação ou experiência.   

 

Tal como tem vindo a ser referido ao longo de toda esta dissertação, o BIM tem sido uma das 

grandes apostas deste setor nos últimos anos, onde se vê cada vez mais empresas a apostar neste 

conceito, procurando demonstrar que as vantagens associadas a todo este processo são 

significativas quando comparados com todo o processo tradicional. Não menos importante, 

procuram sempre que possível minimizar as suas limitações, através da implementação de um 

processo de melhoria contínua. A empresa Construções Gabriel Couto encontra-se neste 

momento a dar os seus primeiros passos no BIM, avaliando acima de tudo as vantagens e 

desvantagens associadas a todo este processo para assim perceber qual o caminho que necessita 

de percorrer para que a integração desta metodologia no processo produtivo da própria empresa 

seja feita da melhor forma possível. Todo o trabalho elaborado tem permitido à mesma tirar as 

suas próprias conclusões e além disso, avaliar o conjunto de resultados que se pode obter com 

a implementação desta abordagem. Isto tem sido conseguido devido à realização deste trabalho 

no âmbito do estágio curricular, visto que tem permitido à empresa perceber todo o 

funcionamento deste processo e quais os passos necessários a cumprir para desenvolver esta 

metodologia da melhor forma possível. Além disso, a realização do estágio tem permitido ao 

aluno consolidar os seus conhecimentos nesta área e também tem ajudado na sua integração no 

mundo do trabalho. Outro aspeto a salientar está relacionado com o tempo necessário para a 

implementação deste processo, visto tratar-se de uma abordagem que leva tempo até que seja 

implementado o BIM na sua máxima eficiência  
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O BIM surge como uma vertente do novo paradigma do setor das AEC, que incentiva a 

integração de todas as especialidades num único projeto, aumentado significativamente a 

eficiência de todo o projeto. Definitivamente, a implementação de um processo BIM tem 

permitido aumentar o trabalho colaborativo entre todos os intervenientes do projeto e em todo 

o ciclo de vida do mesmo. Outro aspeto a ter em conta é que o BIM não se trata apenas de um 

processo em que é necessário uma mudança tecnológica, através da alteração dos softwares, 

mas também necessita de uma mudança de procedimentos. Apesar de serem claras as vantagens 

associadas ao processo BIM, a maior parte das organizações ainda não aderiu pois aguardam 

pelas evidências de retorno sobre o investimento necessário para a sua implementação. Não se 

pode considerar que o investimento é apenas económico, uma vez que a utilização deste 

processo interfere com os hábitos individuais e com as práticas de trabalho, tal como já se 

referiu.  

 

Um dos principais benefícios verificados na utilização deste processo, quando comparado com 

a abordagem tradicional, está relacionado com a facilidade em se obter determinados resultados, 

os quais podem ser considerados fiáveis. Os primeiros resultados obtidos foram as quantidades 

de estrutura metálica através de extração de tabelas de quantidades do Revit. Apesar de em 

alguns casos os valores obtidos para a estrutura metálica serem superiores às quantidades de 

contrato, é de ressalvar que a maior parte apresenta uma ordem de grandeza igual ou inferior 

aos valores contratualizados, o que permite concluir que a maior parte dos valores estão dentro 

do expetável. Além disso, aqueles que apresentam uma ordem de grandeza superior, por serem 

poucos, permite que aqueles que são inferiores cubram os anteriormente referidos, visto que 

todos os somatórios efetuados são inferiores ao contratualizado (Tabela 4). Isto é um aspeto 

favorável porque é percetível que ainda é possível obter um valor inferior ao contratualizado. 

Relativamente à extração de tabelas, um aspeto a ter em conta é a facilidade em quantificar 

qualquer tipo de material, variando apenas na construção da tabela, o tipo de material a 

quantificar, o que permite obter as quantidades exatas de cada material, sendo este um aspeto 

importante para a construção de orçamento da obra, caso não se pretenda implementar numa 

primeira fase o BIM 5D. Todo este processo poderá proporcionar fortes vantagens na 

elaboração de autos de medição, visto que, aquando da construção das tabelas no Revit, este 

software permite selecionar a fase construtiva dos elementos que se pretendem quantificar, ou 

seja, pode-se quantificar de forma fácil os elementos executados em obra, através da seleção da 

fase Existing. Para isso, basta fornecer ao modelo quais os elementos executados, tal e qual ao 

realizado na monitorização de obra, e depois o próprio programa quantifica de forma automática 
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os elementos da fase pretendida. A utilização deste processo para além de trazer todas as 

vantagens anteriormente referidas, permite uma poupança de tempo na quantificação de 

qualquer elemento. Além disso, possibilita a quantificação de resultados fiáveis, contrariamente 

à metodologia tradicional, visto que todas as quantidades são obtidas através de cálculos 

realizados pelo responsável do projeto, tratando-se de um processo propenso a erros em que a 

própria leitura realizada varia consoante a pessoa que esteja envolvida. Além disso, uma 

sequência de erros pode levar a desvios significativos do valor final da obra, quando comparado 

com o valor real, já para não falar do tempo que é necessário dispensar para quantificar todos 

os elementos e/ou materiais. Quando comparados os valores obtidos através da extração de 

tabelas do Revit com os valores obtidos automaticamente do modelo de estruturas no software 

Vico, verifica-se que em qualquer uma das situações, os valores obtidos no Vico são inferiores 

aos obtidos pelas tabelas, bem como quando comparados com os valores de contrato. Contudo, 

é importante evidenciar que a estrutura metálica pretendida para este projeto não ser algo 

habitual quando comparado com outras obras, levando a pensar que o próprio software pode 

não estar preparado para quantificar este tipo de estruturas. A partir da análise da Tabela 6 pode-

se observar as quantidades de estrutura metálica obtidas tendo em conta os softwares utilizados. 

  

Tabela 6 – Diferenças obtidas nas quantidades de estrutura metálica 

DESIGNAÇÃO UN 

SAKTHI GASC GASC 

Contrato - - 

MQT REVIT4 VICO 

AÇO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS E MISTAS         

Pintura Tipo 1 kg 844.178,96 842.899,20 779.298,00 

Pintura Tipo 2 kg 494.740,99 488.872,80 474.318,00 

Pintura Tipo 3 kg 72.230,21 71.650,80 68.562,00 

Pintura Tipo 4 kg 5.718,38 5.694,00 5.694,00 

SOMATÓRIO kg 1.416.868,54 1.409.116,80 1.327.872,00 

DIFERENCIAL kg - 7.751,74 88.996,54 

  

Outro aspeto que destaca a metodologia BIM de uma abordagem tradicional é o facto de os 

modelos permitirem facilmente a deteção de incoerências do projeto. Tal como foi referido no 

Capítulo 4, foram utilizadas várias formas de chegar ao mesmo tipo de resultados, o que permite 

comparar as incompatibilidades em várias dimensões. Em certas situações isso torna-se uma 

                                                
4 Os valores expostos nesta coluna são iguais a média dos valores totais de todos os modelos analisados na Tabela 

4 pelo seu tipo de pintura. 



Utilização do BIM 4D e 5D enquanto metodologia avançada para o planeamento, preparação e monitorização de 

obra 

110 Diogo Filipe Moreira Coelho 

vantagem porque a implementação de uma abordagem BIM é algo demorado, sendo necessário 

muito tempo para consolidar todas as dimensões para retirar resultados fiáveis. Assim sendo, a 

possibilidade de averiguar incongruências em várias dimensões BIM permite detetar 

inconformidades nos modelos tridimensionais numa fase inicial de implementação. Ou seja, é 

possível verificar a existência de incompatibilidades na fase de modelação através da criação 

de cortes no projeto e na fase de avaliação da qualidade dos modelos usa-se o processo descrito 

no Subcapítulo 3.6. Apesar de não terem sido testadas, também é possível quantificar as 

incompatibilidades na 4.ª e 5.ª dimensão BIM. Outro aspeto que foi tido em conta nesta 

dissertação foi a visualização de incongruências no Tekla BIMSight. No processo tradicional, 

a maior parte dos erros eram detetados tardiamente, isto é, apenas quando já se encontravam a 

ser executados em obra, trazendo repercussões graves, tais como a demolição do trabalho 

executado, contribuindo no aumento do prejuízo da obra. A metodologia BIM permite antecipar 

a ocorrência desses erros, avaliando as soluções possíveis para contornar essas situações.   

 

Um aspeto que faz aumentar significativamente o número de incompatibilidade entre diferentes 

especialidades é a falta de compatibilização entre modelos BIM, isto é, falta de 

interoperabilidade entre especialidades. Isto acontece, porque nem todos as entidades se 

encontram a implementar processos BIM nas suas empresas, o que dificulta a utilização desta 

abordagem. Para além disso, ainda se verifica uma falta de comunicação entre as diferentes 

equipas de projeto, sendo que habitualmente procedem à modelação das especialidades 

separadamente, tal como se verificou nesta situação. Em contrapartida, a deteção de 

incompatibilidades no processo tradicional é feita pela sobreposição das plantas das diferentes 

especialidades. Porém, trata-se de um processo demorado e de difícil leitura, contrariamente ao 

processo utilizado numa abordagem BIM. 

 

Outra grande lacuna do processo BIM está relacionado com a classificação dos elementos 

constituintes do modelo, sendo a pessoa responsável pela modelação, também responsável por 

classificar todos os elementos do modelo. Ainda, se verifica que os projetistas não têm tido a 

preocupação de preparar os modelos de forma a responderem a todo o ciclo de vida do 

empreendimento e de os preparar para poderem serem avaliados e analisados por qualquer 

pessoa, dentro ou fora do país. 

 

O BIM 4D permite a extração de quantidades diretamente dos modelos, sendo isso feito de 

forma automática, tal como foi referido anteriormente. Para além de poderem ser utilizados 
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como objeto comparativo com os valores obtidos através da extração de tabelas, estes têm um 

papel importante na construção do orçamento. Como é habitual, os projetos são sempre alvos 

de alterações ou revisões durante a sua construção, muitas vezes para responder às 

incompatibilidades verificadas. Contudo, numa abordagem tradicional todas as alterações têm 

que ser novamente contabilizadas, sendo todo este processo feito manualmente. Em 

contrapartida, na metodologia BIM todos as revisões são retificadas automaticamente, 

alterando todos os dados em que essas alterações interferem, sendo isso conseguido apenas com 

a atualização do projeto no software em questão, tratando-se de um processo fácil e rápido 

contrariamente, ao processo tradicional.  

 

A capacidade de extrair quantidades de forma automática permite que de uma forma rápida se 

proceda a associação destas ao articulado da obra, permitindo construir o orçamento elaborado 

no BIM 5D. Além disso, como este processo permite a atualização das quantidades no caso de 

existir uma revisão do projeto, permite que o orçamento esteja sempre atualizado, verificando 

facilmente as repercussões que uma determinada revisão implica no valor final da obra.  

 

Neste caso, o planeamento elaborado no Vico tem em consideração todos os recursos 

necessários (mão de obra, equipamentos e materiais) para a execução de uma determinada 

tarefa, contrariamente ao que acontece numa abordagem tradicional. Mesmo assim, alguns 

softwares BIM não tem isso em consideração, avaliando apenas o preço da atividade e não os 

preços de cada recurso. Contudo, a limitação deste tipo de planeamento está relacionada com a 

leitura do mesmo, visto que a forma de apresentação habitualmente utilizada no Vico é a linha 

de balanço (Figura 88). No entanto, essa limitação pode ser contornada pelo simples facto de o 

próprio software também permitir a visualização do plano de trabalho sob a forma de digrama 

de Gantt (Figura 89).    

 

Outro aspeto importante é o facto de o orçamento gerado através do Vico exigir a classificação 

de todas as tarefas e recursos, tal como está explicado no Subcapítulo 3.8. Esta situação permite 

que a leitura feita ao orçamento seja percetível por qualquer pessoa e em qualquer país, visto 

que a classificação utilizada é uma classificação usada por todos os implementadores do BIM 

no Mundo.  

 

Tal como se tem falado muito ao longo desta dissertação, uma abordagem BIM exige a 

utilização de um conjunto de softwares, sendo que a interoperabilidade entre eles nem sempre 
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é a melhor. No entanto, os fornecedores desses programas têm tido a preocupação de reverter 

essa situação através da criação de add-ins que permitem a importação/exportação direta entre 

modelos, tal como foi referido no Subcapítulo 3.3, e foi realizado com a importação dos 

modelos de Estruturas e Arquitetura para o Vico. No caso de não ser possível, tal como 

aconteceu no modelo de AVAC, a solução passa pela exportação do mesmo para o formato IFC 

e posteriormente, importá-lo para o Vico. No entanto, este último caso acarreta uma série de 

erros e perda de informação, devendo-se, sempre que possível, evitar utilizá-lo. Em 

contrapartida os modelos importadores/exportadores através de add-ins são muito vantajosos, 

pois perdem pouca informação e mantêm-na organizada.  

 

Nesta situação em concreto, a empresa encontra-se a avaliar as mais valias da implementação 

desta abordagem na sua forma de trabalhar. Porém, é importante salientar que a implementação 

BIM passa por vários estágios, sendo que o ritmo de trabalho e aprendizagem numa fase inicial 

é bastante lenta comparativamente com o investimento necessário. Contudo, à medida que a 

empresa vai evoluindo neste ambiente colaborativo, a aprendizagem tende a ter um aumento 

exponencial retirando-se mais benefícios na sua implementação.  

 

5.2 Desenvolvimentos Futuros 

A implementação de um processo BIM numa empresa do setor da construção é algo demorado, 

sendo necessário vários meses de estudos e de trabalho para que se possa considerar que este 

processo se encontra implementado de forma eficiente, verificando-se retorno de todo o 

investimento feito inicialmente.  

 

Para além do tempo que foi disponibilizado para execução deste trabalho, a implementação 

deste processo na empresa Gabriel Couto tratou-se de uma situação pioneira, sendo necessário 

ultrapassar vários estágios de maturação até que todo o processo de implementação esteja 

concluído. A realização deste estágio serviu essencialmente para despertar o interesse na 

empresa na implementação desta abordagem, visualizando as suas mais valias e reverter as suas 

limitações. Porém, ainda serão necessários vários meses de trabalho, mais centrados, na 

consolidação de conhecimentos e procedimentos estudados nesta dissertação, mais 

concretamente, os que se referem ao BIM 4D e 5D. Para além disso é necessário fortalecer os 

conhecimentos nas restantes vertentes do BIM, visto que as vantagens apenas são verificadas 

quando o processo BIM é aplicado a todo o ciclo de vida do projeto. Os trabalhos futuros 
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também deverão passar pelo desenvolvimento de conhecimentos mais aprofundados na 

extração de quantidades, na elaboração de planos de trabalho reais, isto é, planos eficientes 

tendo em conta os recursos reais disponibilizados pela empresa e melhorar a forma de extrair 

as quantidades do Vico, para que o orçamento criado seja o mais real possível. Além de 

melhorar e otimizar todos os processos anteriormente referidos, é extremamente importante 

trabalhar e desenvolver processos relacionados com o fluxo de trabalho interdepartamental, 

para que a implementação desta metodologia nas empresas deste setor seja feita de forma mais 

rápida e fácil.  

 

Adicionalmente, será importante elaborar um documento que explique qual a melhor forma de 

implementar o BIM na empresa, que poderá servir como base a outras empresas que pretendem 

dar os primeiros passos nesta metodologia.  
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Anexo I – Índice Code 6 

Tabela I.1 – Code 6 

SIGLA NOME 

L Labor (mão de obra) 

M Material 

E Equipamento 

BET Betão 

TIJ Tijolo 

COB Cobertura 

CHA Chapa 

RUF  Rufagens 

CAL Caleiras 

PS Painel Sandwich 

PP Painel Policarbonato 

GRE Grelhas 

BLO Bloco  

BLOT Bloco Térmico 

GC Gesso Cartonado 

LAJ Lajetas de betão pré-fabricados 

RH Reboco Hidrófugo 

RHE Reboco Hidrófugo Estanhado 

RE Reboco Estanhado 

PINT Pintura 

MV Mosaico Vidrado 

MDF  Painel MDF 

ESP Espelho 

TFM Teto Falso Metálico 

ENC Enchimento 

MGC Mosaico Grés Cerâmico 

AAER  Argamassa autonivelante de elevada resistência 

VIN Acabamento Vinílico 

TEC Pavimento Técnico 

GP  Grés Porcelânico 

GPT Grés Porcelânico Técnico 

TAP Tapete 

REF Revestimento Refratário 

PORT Portão 

PT  Porta  

VE Vãos exteriores 

VI Vãos interiores 

VV  Vãos em Vidro 

DIV Divisórias 

GM  Guardas Metálicas 

SOL Soleiras 
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Tabela I.1 – Code 6 (continuação) 

SIGLA NOME 

OB Orlas e Batentes 

VED Vedações 

MAD  Madeira Crua 

MOV Móveis 

PD  Painéis Divisórios 

TAM  Tampos 

TOP Topos 

CAC Cacifos 

BAN Bancos 

ACESS Acessórios 

SIN Sinalética 

PEL Película 

ELEV Elevador 

NIV Nivelador de Carga 

ESC Escadas 

ESCV Escavação 

LM Lajes Mistas 

ACO Aço 

PAVT Pavimento Térreo 

FERR Ferrolhos 

TUB Tubagem 

EQUI Equipamento e Acessórios 

LOU Louça 

AVAC AVAC 

AQS AQS 

VENT Ventilação 

COND Redes de Condutas 

BE Bocas de Extração 

CONT  Sistema de Controladores 

CE Circuitos Elétricos 

RCF  Registos Corta Fogo 

PASS Passerelle 

BL Betão de Limpeza 

SAP Sapata 

VF Lintéis e Vigas de Fundação 

LF  Lajes de Fundação 

MS Muros de Suporte 

PC Paredes de Contenção 

PIL Pilares e Plintos 

PN Paredes e Núcleos 

VIG Vigas 

LMAC Lajes Maciças 

LT  Lajes de Transição 
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Tabela I.1 – Code 6 (continuação) 

SIGLA NOME 

ACAB Acabamentos 

MANT Manta Drenante 

RT Rede de Terras 

TRANS Transporte das Terras Sobrantes  
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Anexo II –Planeamento Tradicional 

 

Figura II.1 – Planeamento em MS Project 

  



Utilização do BIM 4D e 5D enquanto metodologia avançada para o planeamento, preparação e monitorização de obra 

126 Diogo Filipe Moreira Coelho 

 



Utilização do BIM 4D e 5D enquanto metodologia avançada para o planeamento, preparação e monitorização de 

obra 

 127 

Anexo III – Mapa de Quantidades5   

 

Figura III.2 – Mapa de quantidades final para posterior importação para o software Vico 

                                                
5 Para este trabalho optou-se por apresentar apenas uma pequena seção do mapa de quantidades devido à elevada 

quantidade de atividades e recursos associados ao caso de estudo, o que iria aumentar significativamente número 

de páginas deste trabalho. Assim sendo, optou-se por apresentar a parte referente ao capítulo A. 

Omniclass Por definir Q UANT. PREÇO VALO RES VALO RES

CODE 1 CODE 2 CODE 3 CODE 4 CODE 5 CODE 6 TO TAL UNIT. PARCIAIS TO TAIS

A SUBSTRUTURE 1.284.479,85 €        

A10 FOUNDATIONS

A1010 STANDARD FOUNDATIONS

A1011-12 Foundations

22.03.11.13 - Sapatas m3 3.772,79 406.121,65 €

LSAP5375 Trolhas h h,m3 0,051 17,690

LSAP5376 Serventes h h,m3 0,303 17,270

LSAP5377 Armador de Ferro h h,m3 0,081 17,690

LSAP5378 Ajudante de Armador de Ferro h h,m3 0,121 17,270

LSAP5379 Cofrador h h,m3 0,303 17,690

LSAP5380 Ajudante de Cofrador h h,m3 0,404 17,270

MSAP5381 Betão m3 m3,m3 1,100 83,030

MSAP5382 Arame galvanizado para atar kg kg,m3 0,200 1,100

MSAP5383 Armadura kg kg,m3 50,000 0,780

MSAP5384 Painéis metálicos de várias dimensões m2 m2,m3 0,005 52,000

MSAP5385 Pranchão de madeira de pinho m m,m3 0,020 9,220

MSAP5386 Escora metálica un un,m3 0,013 13,370

MSAP5387 Aro para cofragem metálica m m,m3 0,100 0,290

MSAP5388 Pregos de aço kg kg,m3 0,100 7,000

MSAP5389 Óleo descofrante l l,m3 0,030 1,980

- Muros de Suporte m3 295,22 74.110,83 €

LMS5405 Trolhas h h,m3 0,253 17,690

LMS5406 Serventes h h,m3 1,012 17,270

LMS5407 Armador de Ferro h h,m3 0,445 17,690

LMS5408 Ajudante de Armador de Ferro h h,m3 0,567 17,270

LMS5409 Cofrador h h,m3 1,670 17,690

LMS5410 Ajudante de Cofrador h h,m3 1,822 17,270

MMS5411 Betão m3 m3,m3 1,050 83,030

LMS5412 Armadura kg kg,m3 51,000 0,600

LMS5413 Arame galvanizado para atar kg kg,m3 0,650 1,100

LMS5414 Painéis metálicos  modulares m2 m2,m3 0,044 200,000

LMS5415 Estrutura de suporte de sistema de cofragem vertical un un,m3 0,044 275,000

LMS5416 Óleo Descofrante l l,m3 0,200 1,980

- Paredes de Contenção m3 330,23 72.771,13 €

LPC5417 Trolhas h h,m3 0,181 17,690

LPC5418 Serventes h h,m3 0,723 17,270

LPC5419 Armador de Ferro h h,m3 0,243 17,690

LPC5420 Ajudante de Armador de Ferro h h,m3 0,309 17,270

LPC5421 Cofrador h h,m3 0,442 17,690

LPC5422 Ajudante de Cofrador h h,m3 0,492 17,270

MPC5423 Betão m3 m3,m3 1,050 83,030

MPC5424 Armadura kg kg,m3 22,440 0,600

MPC5425 Arame galvanizado para atar kg kg,m3 0,286 1,100

MPC5426 Tubo de PVC m m,m3 0,050 3,340

MPC5427 Painéis metálicos  modulares m2 m2,m3 0,007 200,000

MPC5428 Estrutura de suporte de sistema de cofragem vertical un un,m3 0,005 400,000

MPC5429 Óleo Descofrante l l,m3 0,030 1,980

- Paredes e Núcleos m3 580,74 132.295,50 €

LPN5442 Trolhas h h,m3 0,410 17,690

LPN5443 Serventes h h,m3 0,410 17,270

MPN5444 Betão m3 m3,m3 1,050 83,030

MPN5445 Armadura kg kg,m3 50,000 0,780

MPN5446 Sistema de cofragem de duas faces m2 m2,m3 6,600 21,310

- Pilares e Plintos m3 584,79 132.422,74 €

LPIL5430 Trolhas h h,m3 0,364 17,690

LPIL5431 Serventes h h,m3 1,467 17,270

LPIL5432 Armador de Ferro h h,m3 0,680 17,690

LPIL5433 Ajudante de Armador de Ferro h h,m3 0,680 17,270

LPIL5434 Cofrador h h,m3 4,723 17,690

LPIL5435 Ajudante de Cofrador h h,m3 5,398 17,270

MPIL5436 Betão m3 m3,m3 1,050 83,030

MPIL5437 Armadura kg kg,m3 120,000 0,780

MPIL5438 Arame galvanizado para atar kg kg,m3 0,600 1,100

MPIL5439 Chapa metálica/molde cilindrico m2 m2,m3 11,429 48,000

MPIL5440 Escora metálica un un,m3 0,099 13,370

MPIL5441 Óleo descofrante l l,m3 0,400 1,980

- Vigas m3 35,19 11.119,55 €

LVIG5447 Trolhas h h,m3 0,344 17,690

LVIG5448 Serventes h h,m3 1,387 17,270

LVIG5449 Armador de Ferro h h,m3 1,214 17,690

LVIG5450 Ajudante de Armador de Ferro h h,m3 1,214 17,270

LVIG5451 Cofrador h h,m3 2,108 17,690

LVIG5452 Ajudante de Cofrador h h,m3 2,108 17,270

MVIG5453 Betão m3 m3,m3 1,050 83,030

MVIG5454 Painel de maderia tratada m2 m2,m3 0,192 37,500

MVIG5455 Estrutura suporte para cofragem recuperável m2 m2,m3 0,032 85,000

MVIG5456 Escora metálica un un,m3 0,111 13,370

MVIG5457 Madeira de pinho m3 kg,m3 0,013 238,160

MVIG5458 Pregos kg kg,m3 0,167 7,000

MVIG5459 Óleo descofrante l l,m3 0,125 1,980

A1020 SPECIAL FOUNDATIONS

A1022 Grade Beams

22.31.66.00 - Linteis e Vigas de Fundação m3 269,22 57.986,03 €

LVF5390 Trolhas h h,m3 0,071 17,690

LVF5391 Serventes h h,m3 0,283 17,270

LVF5392 Armador de Ferro h h,m3 0,194 17,690

LVF5393 Ajudante de Armador de Ferro h h,m3 0,194 17,270

LVF5394 Cofrador h h,m3 0,354 17,690

LVF5395 Ajudante de Cofrador h h,m3 0,404 17,270

MVF5396 Betão m3 m3,m3 1,050 83,080

MVF5397 Arame galvanizado para atar kg kg,m3 0,480 1,100

MVF5398 Armadura kg kg,m3 60,000 0,780

MVF5399 Painéis metálicos de várias dimensões m2 m2,m3 0,005 52,000

MVF5400 Pranchão de madeira de pinho m m,m3 0,020 9,220

MVF5401 Escora metálica un un,m3 0,013 13,370

MVF5402 Aro para cofragem metálica m m,m3 0,100 0,290

MVF5403 Pregos de aço kg kg,m3 0,100 7,000

MVF5404 Óleo descofrante l l,m3 0,030 1,980

MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES

Uniformat
ARTIGO S DESIGNAÇÃO UNIT UNIT/UO M CO NSUMPTIO N
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Figura III.2 – Mapa de quantidades final para posterior importação para o software Vico 

(continuação) 

  

Omniclass Por definir Q UANT. PREÇO VALO RES VALO RES

CODE 1 CODE 2 CODE 3 CODE 4 CODE 5 CODE 6 TO TAL UNIT. PARCIAIS TO TAIS

A1030 SLAB ON GRADE

A1031-33 Slab on Grade

22.03.31.00 - Lajes de Transição m3 75,00 10.699,13 €

LLT5569 Trolhas h h,m3 0,476 17,690

LLT5570 Serventes h h,m3 0,476 17,270

MLT5571 Betão m3 m3,m3 0,252 83,030

MLT5572 Sistema de cofragem contínuo m2 m2,m3 1,100 14,780

MLT5573 Armadura kg kg,m3 22,000 0,780

2.2.6.
LAJES/PAINÉIS MISTOS EM BETÃO ARMADO COM COFRAGEM 

METÁLICA COLABORANTE 

2.2.6.1.
Laje Lmc1 com 13cm de espessura total e chapa de aço colaborante tipo 

Haircol 59S da Haironville com 0.75mm de espessura
m² 2.997,38

40,61 € 121.723,60 €          

LLM1747 Estruturista h h,m2 0,799 17,69 €

LLM1748 Ajudante de Estruturista h h,m2 0,147 17,27 €

ELM1749 Equipamento de Soldadura h h,m2 0,504 17,54 €

MLM1750 Perfil de chapa de aço m2 m2,m2 1,050 18,09 €

MLM1751 Separador homologado para lajes un un,m2 3,000 0,08 €

MLM1752 Armadura elaborada em fábrica kg kg,m2 1,000 0,78 €

MLM1753 Malha electrossoldada m2 m2,m2 1,150 1,64 €

MLM1754 Betão fabricado em central m3 m3,m2 0,062 83,08 €

MLM1755 Conetor de aço galvanizado un un,m2 10,000 0,69 €

2.2.6.2.
Laje Lmc2 com 13cm de espessura total e chapa de aço colaborante tipo 

Haircol 59S da Haironville com 0.75mm de espessura
m² 216,50

40,61 € 8.792,07 €              

LLM1756 Estruturista h h,m2 0,799 17,69 €

LLM1757 Ajudante de Estruturista h h,m2 0,147 17,27 €

ELM1758 Equipamento de Soldadura h h,m2 0,504 17,54 €

MLM1759 Perfil de chapa de aço m2 m2,m2 1,050 18,09 €

MLM1760 Separador homologado para lajes un un,m2 3,000 0,08 €

MLM1761 Armadura elaborada em fábrica kg kg,m2 1,000 0,78 €

MLM1762 Malha electrossoldada m2 m2,m2 1,150 1,64 €

MLM1763 Betão fabricado em central m3 m3,m2 0,062 83,08 €

MLM1764 Conetor de aço galvanizado un un,m2 10,000 0,69 €

2.2.6.3.
Laje Lmc3 com 13cm de espessura total e chapa de aço colaborante tipo 

Haircol 59S da Haironville com 0.75mm de espessura
m² 982,54

40,61 € 39.900,95 €            

LLM1765 Estruturista h h,m2 0,799 17,69 €

LLM1766 Ajudante de Estruturista h h,m2 0,147 17,27 €

ELM1767 Equipamento de Soldadura h h,m2 0,504 17,54 €

MLM1768 Perfil de chapa de aço m2 m2,m2 1,050 18,09 €

MLM1769 Separador homologado para lajes un un,m2 3,000 0,08 €

MLM1770 Armadura elaborada em fábrica kg kg,m2 1,000 0,78 €

MLM1771 Malha electrossoldada m2 m2,m2 1,150 1,64 €

MLM1772 Betão fabricado em central m3 m3,m2 0,062 83,08 €

MLM1773 Conetor de aço galvanizado un un,m2 10,000 0,69 €

- Lajes de Fundação m3 739,33 137.798,67 €

LLF5564 Trolhas h h,m3 0,476 17,690

LLF5565 Serventes h h,m3 0,476 17,270

MLF5566 Betão m3 m3,m3 0,252 83,030

MLF5567 Sistema de cofragem contínuo m2 m2,m3 1,100 14,780

MLF5568 Armadura kg kg,m3 22,000 0,780

- Lajes Maciças 354,60 58.662,29 €

LLMAC5460 Trolhas h h,m3 0,476 17,690

LLMAC5461 Serventes h h,m3 0,476 17,270

ELMAC5462 Betão m3 m3,m3 0,252 83,030

ELMAC5463 Sistema de cofragem contínuo m2 m2,m3 1,100 14,780

ELMAC5464 Armadura kg kg,m3 22,000 0,780

A1034 Trenches, Pits & Bases

22.31.05.23 2.2.2. BETÃO DE PROTEÇÃO

2.2.2.1.
Betão de Limpeza C16/20 da classe de exposição X0 com 5cm de 

espessura
m² 7.721,43

2,60 € 20.075,72 €            

LBL5574 Trohas h h,m3 0,061 17,690

LBL5575 Serventes h h,m3 0,061 17,27 €

MBL5576 Betão m3 m3,m3 1,050 91,25 €

MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES

Uniformat
ARTIGO S DESIGNAÇÃO UNIT UNIT/UO M CO NSUMPTIO N



Utilização do BIM 4D e 5D enquanto metodologia avançada para o planeamento, preparação e monitorização de 

obra 

 129 

Anexo IV – Orçamento BIM 

Tabela IV.2 – Orçamento obtido a partir do software Vico 

A SUBSTRUTURE  

A10 FOUNDATIONS A1010 STANDARD FOUNDATIONS 874.620,51 

A10 FOUNDATIONS A1020 SPECIAL FOUNDATIONS 47.430,02 

A10 FOUNDATIONS A1030 SLAB ON GRADE 516.509,78 

B SHELL  

B10 SUPERSTRUTURE B1010 
COBERTURAS (FLOOR 

CONSTRUCTION) 
1.865.767,51 

B20 
EXTERIOR 
ENCLOUSURE 

B2010 FACHADAS 290.652,85 

B20 
EXTERIOR 

ENCLOUSURE 
B2030 

SERRALHARIAS (EXTERIOR 

DOORS) 
442.635,31 

B30 ROOFING B3010 ROOF COVERINGS 71.628,12 

C INTERIORS  

C10 
INTERIOR 

CONSTRUCTION 
C1010 ALVENARIAS (PARTITIONS) 669.967,44 

C10 
INTERIOR 
CONSTRUCTION 

C1020 INTERIOR DOORS 3.128,83 

C10 
INTERIOR 

CONSTRUCTION 
C1030 FITTINGS 76.196,90 

C20 STAIRS C2010 STAIRS CONSTRUCTION 6.925,54 

C30 INTERIOR FINISHES C3010 PAREDES (WALL FINISHES) 122.471,60 

C30 INTERIOR FINISHES C3020 FLOOR FINISHES 94.656,01 

C30 INTERIOR FINISHES C3030 TECTOS 25.706,13 

D SERVICES  

D10 CONVEYING D1010 ELEVATORS & LIFTS 15.089,29 

D10 CONVEYING D1020 
ESCALATORS & MOVING 

WALKS 
1.697,55 

D20 PLUMBING D2010 PLUMBING FIXTURES 12.917,97 

D20 PLUMBING D2020 

ABASTECIMENTO DE GUA  

(DOMESTIC WATER 

DISTRIBUTION) 

80.162,99 

D20 PLUMBING D2030 

REDE DE DRENAGEM DE 

GUAS RESIDUAIS DOMSTICAS 

(SANITARY WASTE) 

130.661,49 

D30 HVAC D3010 Energy Supply 23.618,60 

D30 HVAC D3040 DISTRIBUTION SYSTEMS 839.278,70 

D40 

REDE DE EXTINO DE 

INCNDIO (FIRE 

PRORECTION) 

D4020 STANDPIPES 47.854,68 

D40 

REDE DE EXTINO DE 

INCNDIO (FIRE 

PRORECTION) 

D4023 Standpipe Equipment 9.487,45 

D50 ELECTRICAL D5090 
OTHER ELECTRICAL 
SYSTEMS 

107.801,76 
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Tabela IV.2 – Orçamento obtido a partir do software Vico (continuação) 

 (E EQUIPMENT & FURNISHINGS  

E10 EQUIPMENT E1030 VEHICULAR EQUIPMENT 23.710,10 

E20 FURNISHINGS E2010 FIXED FURNISHINGS 1.663,99 

E20 FURNISHINGS E2020 MOVABLE FURNISHINGS 85.466,20 

F SPECIAL CONSTRUCTION & DEMOLITION  

F10 
SPECIAL 
CONSTRUCTION 

F1010 SPECIAL STRUCTURES 1.830.566,79 

F10 
SPECIAL 

CONSTRUCTION 
F1030 

SPECIAL CONSTRUCTION 

SYSTEM 
16.430,36 

G BUILDING SITEWORK  

G10 SITE PREPARATION G1030 
SITE EARTHWORK 
(MOVIMENTO DE TERRAS) 

24.085,78 

TOTAL 8.358.790,26 

 

 


