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ARQUIMEDES 

COMO EFECTUAR MEDIÇÕES SOBRE 
DESENHOS (CAD E IMAGENS RASTER) 
 

O módulo de ‘Medição Sobre Desenhos’ permite realizar medições sobre ficheiros de CAD (com os 
formatos DXF, DWG e DWF) e imagens (com os formatos JPEG, JPG, BMP, WMF, EMF e PCX). As 
medições de comprimentos, áreas ou contagens realizadas sobre este módulo estão sempre 
associadas a células das tabelas de medição dos artigos. 

Para realizar a medição deve-se inicialmente selecionar a célula da tabela de medição que conterá o 
valor que será medido sobre um desenho. 

 

Fig.  1 

Seguidamente deve-se premir o botão  para iniciar o módulo de medição. 

 

Fig.  2 
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1. IMPORTAR E CONFIGURAR OS DESENHOS 

Para adicionar novos desenhos deve aceder à janela de ‘Gestão de vistas de máscaras’ através do 
botão . 

 

Fig.  3 

Esta janela permite gerir às máscaras (desenhos) de que disponha. Para adicionar uma nova máscara 
prima o botão . 
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Fig.  4 

Será aberta a janela ‘Ficheiros disponíveis’ e como não dispõe inicialmente de nenhum será aberta 
seguidamente a janela ‘Selecção de máscaras a ler’. Posteriormente deverá selecionar os ficheiros 
que deseja importar. Repare que na zona inferior deverá indicar o tipo de ficheiro que deseja importar. 

 

Fig.  5 

Deverão ser tidos em conta alguns aspetos nos ficheiros que se deseja importar.  

Os ficheiros DXF, DWG ou DXF deverão possuir normalmente uma escala 1/100. Desta forma uma 
unidade medida sobre o desenho corresponderá a um metro, que é a unidade normalmente utilizada 
em orçamentos. O desenho não deverá conter demasiada informação pois tornará o seu 
manuseamento no Arquimedes ‘lento’. É aconselhável que cada desenho contenha apenas uma 
planta, corte, alçado, etc. e poucos elementos que possam tornar o seu manuseamento ‘lento’ num 
programa de orçamentação como é o Arquimedes, como é o caso de tramas (hatch) ou blocos. Outra 
consideração a ter em conta são as coordenadas do desenho que devem estar próximas da origem 
(0,0). 
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O tratamento dos desenhos de CAD pode ser realizado no próprio programa de CAD ou, se for possível, 
poderão ser utilizadas algumas das ferramentas que a janela de ‘Gestão de vistas de máscaras’ 
proporciona. 

Os ficheiros raster (imagens) não proporcionam as mesmas funcionalidades que o ficheiro de CAD: 
não há uma escala definida e não é possível utilizar capturas. A escala da imagem deve ser sempre 
definida posteriormente no Arquimedes, através da ferramenta correspondente. 

Apresenta-se seguidamente um exemplo da definição da escala de um desenho. 

 

Fig.  6 
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Fig.  7 

Após importar o desenho para a janela ‘Gestão de vistas de máscaras’ devemos atribuir uma escala 
através do botão . 
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Fig.  8 

Para efetuar esta operação devemos conhecer determinada dimensão no desenho. Através do 
comando  selecionamos a dimensão que conhecemos e indicamos a dimensão real. 
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Fig.  9 

Após indicar a dimensão conhecida o programa determina a escala aplicar para realizar as medições. 

 

Fig.  10 

Posteriormente qualquer medição (comprimentos ou áreas) que seja realizada será multiplicada pelo 
fator de escala.  

No caso da importação de um ficheiro DWG, DXF ou DWF os comandos do Arquimedes também 
podem ser utilizados para modificar o ficheiro importado. 
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Fig.  11 

Logo na janela ‘Ficheiros disponíveis’ pode-se utilizar o comando ‘Gestão de layers’ para modificar as 
layers do desenho. 

 

Fig.  12 
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Na janela de ‘Gestão de vistas de máscaras’ é também possível alterar as layers disponíveis, entre 
outras opções disponíveis. 

 

Fig.  13 

Através da janela ‘Transformação’ podem-se realizar operações como selecionar a parte visível do 
desenho, alterar a origem das coordenadas ou alterar a escala do desenho.  

 

Fig.  14 

Consulte a ajuda do programa para obter mais informação sobre estas funções. 

A realização das medições em edifícios envolve normalmente vários desenhos que correspondem às 
várias plantas. A medição de um pavimento, por exemplo, poderá envolver a consulta e medição dos 
desenhos de algumas plantas. Uma forma prática de organizar os desenhos por plantas será a 
utilização do comando ‘Gestão de desenhos’. 

 

Fig.  15 

Através do botão acede-se à janela de ‘Gestão de desenhos’ onde se pode criar grupos de 
desenhos que corresponderão às várias plantas do edifício. 
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Fig.  16 

A criação destes grupos deve ser o primeiro passo que se deve realizar pois só após esta criação se 
deve importar para cada grupo o desenho correspondente. 

 

Fig.  17 

A importação poderá ser realizada através do botão editar , diretamente na janela de ‘Gestão de 
desenhos’ ou, após selecionar um grupo de desenhos, através dos procedimentos descritos 
anteriormente. 

Com a criação destes grupos o processo de medição tornar-se-á mais simples: para a medição de 
algo presente em mais que um desenho basta alterar o grupo e realizar a nova medição.  
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2. REALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES 

Com um desenho na área de trabalho do módulo poderá inicial a medição. Consulte a ajuda do 
programa se pretende obter mais informações sobre os vários comandos presentes na janela. 

 

Fig.  18 

As contagens são normalmente utilizadas para a contabilização do número de peças sanitárias, vãos, 
etc. Para realizar uma contagem basta selecionar o ícone  e premir seguidamente, com o botão 
esquerdo do rato, sobre os elementos que se deseja contar. 

 

Fig.  19 

As medições de comprimentos são normalmente utilizadas para medir paredes, rodapés, etc. Para 
realizar a medição de um comprimento deverá selecionar o tipo pretendido:  linear (é registada a 

medição de um segmento de reta);  poligonal (é registado apenas o total da medição de vários 

segmentos de reta);  circular (é contabilizado o perímetro de um círculo). Para estas medições, e 
quando estão a ser utilizados ficheiros DWG, DXF e DWF, devem ser ativadas as capturas no botão 

. 

 

Fig.  20 
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Active as capturas mais convenientes para a realização da medição. Assim o programa detetará no 
desenho as capturas indicadas. Realize a medição pretendida clicando com o botão esquerdo do rato 
(a linha terá uma cor acastanhada), no final prima o botão direito para indicar que terminou a medição 
(a linha ficará com uma cor verde). 

 

Fig.  21 

As medições de áreas são normalmente utilizadas para medir pavimentos, paredes, revestimentos, 
etc. Para realizar a medição de uma área deverá selecionar o tipo pretendido:  superfície retangular 
(é necessário apenas indicar dois vértices opostos);  superfície poligonal (é necessário indicar 
todos os vértices do perímetro);  superfície circular (é necessário indicar o centro e o raio). 

 

Note que para terminar a medição de uma área (para fechar o polígono no caso de uma medição 
poligonal) deve também premir o botão direito do rato. 

Os botões de edição ou eliminação das medições podem ser utilizados em qualquer um dos casos. 

Para eliminar uma medição prima o botão e seguidamente selecione a medição que pretende 
eliminar (a medição selecionada ficará com a cor vermelha) prima depois o botão esquerdo do rato 
para a eliminar. 

Para editar uma medição prima o botão  e selecione a medição que pretende editar. Dependendo 

do tipo de medição que esteja a editar o funcionamento dos botões de edição  será 

diferente. No caso de uma contagem os botões permitem, respetivamente, adicionar, remover ou 
deslocar um ponto. No caso da medição de um comprimento linear apenas poderá editar a posição 
dos extremos. No caso da medição de um comprimento poligonal poderá, respetivamente, adicionar 
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um segmento de reta, remover um segmento de reta ou deslocar um vértice. No caso da medição de 
uma superfície retangular apenas poderá editar a posição dos vértices. No caso da medição de uma 
superfície poligonal poderá, respetivamente, adicionar um segmento de reta, remover um segmento 
de reta ou editar a posição de um vértice. 

Para facilitar a realização das medições devem ser utilizados os comandos de zoom presentes no 
programa . Consulte a ajuda para obter mais informação. O controlo do 
zoom e do pan através da roda do rato está também disponível de uma forma semelhante aos 
programas de CAD. 

Os comandos de medição de superfícies verticais  ou de volumes funcionam em conjunto 
com o campo ‘Altura’. No caso da medição da superfície vertical o programa multiplica o comprimento 
medido pelo valor introduzido na célula altura, no caso do volume multiplica a área. Estes comandos 
são pouco utilizados e desaconselha-se mesmo a medição de paredes através do comando de 
medição de superfícies poligonais – a medição através deste comando resulta apenas no valor da 
superfície. Aconselha-se a medir o desenvolvimento da parede, o seu comprimento, e depois na tabela 
multiplicá-lo pela coluna altura na qual se insere a sua altura. 

O método normal de medição do valor consiste em seleccionar a célula que se pretende medir, aceder 
ao módulo de “Medição sobre Desenhos” efectuar a medição pretendida e sair, premindo sobre o 
botão de fecho da janela. Podem existir casos em que seja prático realizar a medição de vários 
elementos de forma consecutiva, por exemplo a medição de um pavimento. Nestes casos é prático 
utilizar o campo “Nome da medição” para indicar o que estamos a medir, este dado será depois 
colocado na coluna ‘Comentário’ da tabela de medição. Assim o procedimento nestes caso seria 
seleccionar a célula pretendida na tabela de medição; indicar no campo “Nome da medição” o nome 
do elemento a medir; seleccionar o tipo de medição e realizar a medição (com o cuidado de a medição 
ficar no final com a cor verde); introduzir no campo “Nome da medição” o texto do novo elemento e 
assim sucessivamente até terminar a medição de todos os elementos. Quando terminar a medição 
poderá ver que foram criadas na tabela tantas linhas quantas os elementos medidos e que os valores 
medidos encontram-se todos sobre a mesma coluna. 

 

Fig.  22 


