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OPEN BIM QUANTITIES 
 
 
 
 

 

O “Open BIM Quantities” é um programa concebido para gerar a medição e o 
orçamento de modelos BIM definidos através do standard IFC. 

 

CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS:  

• Integrado no fluxo de trabalho Open BIM 

• Lê as propriedades e quantidades contidas em 
cada uma das entidades IFC 

• Gera a medição e orçamento do modelo BIM 

• Peças escritas 

 

Funcionamento  

O "Open BIM Quantities" é capaz de ler as propriedades e quantidades contidas em cada uma das 
entidades IFC que compõem o modelo digital do edifício. 

Através desta informação o utilizador pode estabelecer o critério de medição que considere oportuno, 
com o objetivo de transformar os dados contidos nos elementos do modelo em unidades de obra 
reais para o orçamento. Esse critério consiste numa série de regras inteligentes que permitem o filtro 
de elementos com base nas suas propriedades, assim como indicar quais as quantidades utilizadas 
na medição das unidades de obra que geram. 

 

 

https://youtu.be/Fa9SxR82yOI
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No separador "Orçamento" do "Open BIM Quantities", as unidades de obra previamente extraídas do 
modelo BIM podem ser ligados a recursos de um banco de preços. É possível importar quer bases de 
dados completas como recursos individuais procedentes de bancos de preços que tenham sido 
desenvolvidos segundo o standard FIEBDC-3 (.bc3), como o Gerador de preços da construção da 
CYPE. 

Além disso, o utilizador pode editar o resultado final do orçamento, acrescentar informação adicional 
e gerar a documentação necessária para a justificação. 

O programa permite exportar a medição e o orçamento gerados para o formato FIEBDC-3 (.bc3). Deste 
modo, pode ser tratada por programas de medições e orçamentos como Arquimedes. 

O "Open BIM Quantities" também permite extrair a documentação da medição e o orçamento (sem 
necessidade de utilizar um programa de medições e orçamentos) através de diversas listagens que 
podem ser exportadas para os formatos HTML, DOCX, PDF, RTF e TXT (Medições, Justificação de 
preços, Orçamento, Medição e orçamento, Resumo do orçamento). 

 

Fluxo de trabalho Open BIM 

O "Open BIM Quantities" está integrado no fluxo de trabalho Open BIM através do standard IFC. 
Atualmente, o programa tem a seguinte troca de informação com o projeto BIM vinculado: 

• Importa 

o Todos os modelos 3D 
O "Open BIM Quantities" mostra a vista 3D de todos os modelos que se importam 
durante a vinculação ou atualização do projeto BIM. 

• Exporta 
O "Open BIM Quantities" exporta para o projeto Open BIM um ficheiro no formato IFC que 
contém: 

o A medição e o orçamento gerado no formato FIEBDC-3 (.bc3). 
o As listagens correspondentes à medição e orçamento gerados por "Open BIM 

Quantities" (PDF). 

O “Open BIM Quantities” está disponível para descarga na plataforma BIMserver.center. 
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http://www.topinformatica.pt/FT/limitacoesOpenBIMQuantities.pdf

