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Resumo
O conceito Building Information Modelling (BIM) assenta na geração de um modelo digital centralizado
de toda a informação relacionada com o edifício de forma mais integrada e otimizada, sendo fortemente
baseado na modelação paramétrica e na capacidade de armazenamento de dados. Embora as
ferramentas de base BIM, de uso corrente, sejam mais vocacionadas para a construção nova, tem
conduzido à incursão da sua aplicação no apoio à conservação de imóveis de interesse histórico e,
posteriormente, à sua reabilitação. No âmbito do desenvolvimento de um projeto BIM é frequente o
recurso a diversos programas de conceção, análise e dimensionamento, que integram as diferentes
áreas da construção e, por isso, são utilizados padrões de intercâmbio que garantem a transferência
de dados digitais do projeto.
No presente trabalho propõe-se a reconversão de um edifício de grande valor patrimonial, com a
alteração da organização interna da compartimentação. A remodelação proposta envolve um estudo
arquitetónico que conduz ao estabelecimento de um projeto, que tem como objetivo principal a
conceção e análise de uma solução estrutural de um pavimento misto de aço-betão, recorrendo a
padrões de intercâmbio de dados digitais entre programas de base BIM. Desta forma, o estudo pretende
contribuir para a implementação da metodologia BIM nos projetos de construção de edifícios
patrimoniais em Portugal, através de utilização de metodologias próprias para o desenvolvimento de
bibliotecas de famílias de objetos inteligentes específicos, bem como de estratégias de superação das
limitações inerentes ao grau de interoperabilidade encontrado no caso de estudo.

Palavras-chave: BIM, HBIM, Objetos Paramétricos, Interoperabilidade BIM, Pavimento Misto,
Estrutura, Projeto.
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Abstract
The Building Information Modeling (BIM) concept is based on the development of a centralized digital
model of all building information in a more integrated and optimized way, based heavily upon parametric
modeling and data storage capacity. Although the basic BIM tools, in current use, are more geared
towards new construction, they have led to the application of BIM in support of the conservation of
historical properties and, subsequently, to their rehabilitation. In developing a BIM project, several
design analysis and dimensioning programs are utilized to integrate the different areas of construction.
As such, exchange standards are used to guarantee the transfer of digital data from the project.
In the context of the present work, the conversion of a building of great patrimonial value is proposed,
along with the alteration of the internal organization of its compartmentalization. The proposed
remodeling involves an architectural study that leads to the establishment of a project. The primary
objective of the project is to design and analyze a structural solution of a composite slab, using patterns
of digital data exchange between BIM based programs. The project aims to drive the implementation of
BIM methodology in construction projects of heritage buildings in Portugal, both through the
development of libraries for families of certain intelligent objects, and strategies to overcome the inherent
limitations of the degree of interoperability found in the case of study.
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1. Introdução
Atualmente, um dos tópicos mais relevantes entre os especialistas da área da Arquitetura, Engenharia
e Construção (AEC) é a evolução de ferramentas para o desenvolvimento de projetos, que incorporam
uma maior automatização e reduzem o trabalho dos profissionais. Surge, assim, o conceito Building
Information Modeling (BIM) que consiste numa metodologia que permite a elaboração de projetos de
uma forma mais integrada e otimizada que o modo tradicional, contribuindo para o desenvolvimento
de projetos mais eficientes e incentivando a colaboração de todos os profissionais. A metodologia tem
como base a geração de um modelo tridimensional na plataforma BIM totalmente parametrizado, com
inteligência agregada suficiente para que todos os participantes possam tirar proveito da informação
integrada ao longo de todo o ciclo de vida de um edifício. Assim, a ideia de construir apenas um ativo
físico é ultrapassado, passando-se a produzir um modelo de informação digital que vai não só
acompanhar as fases de projeto e construção como a operação e manutenção, permitindo que todos
os intervenientes na obra trabalhem com dados atualizados e sempre disponíveis.
Ao longo dos últimos anos, tem-se vindo a dar grande importância à manutenção da identidade cultural
de cada região de Portugal em termos patrimoniais, contribuindo para que a história nacional não seja
esquecida. A adoção de métodos de tecnologia digital permite aumentar a vida útil de edifícios ou de
zonas de valor histórico, garantindo a sua funcionalidade e reabilitação, bem como a manutenção do
testemunho deixado. O conceito Heritage/Historic Building Information Modeling (HBIM) vem dar
resposta a estas necessidades, tornando possível a adoção de métodos específicos de conservação
e de preservação de imobiliário cultural, garantindo a representação de um modelo exato, preciso e
com qualidade arquitetónica e estrutural. O objetivo do HBIM consiste, deste modo, na obtenção de
modelos inteligentes de edifícios existentes, através da criação de objetos paramétricos específicos
que contêm informação de qualquer tipo, podendo esta ser atualizada, substituída e adicionada. A
ideia de criar um modelo tridimensional que armazene na sua base de dados todo o tipo de informação,
seja esquemas, desenhos técnicos, fotografias ou, ainda, documentação de arquivos, torna-o, desde
de logo, uma ferramenta fundamental para projetos de conservação ou, mesmo, de reabilitação
estrutural, alvo de grande interesse no presente trabalho.
Os modelos tridimensionais do edifício precisam de ser partilhados entre todos os intervenientes
envolvidos no projeto e, por isso, há que assegurar um adequado grau de interoperabilidade entre os
sistemas BIM, através da utilização de padrões de intercâmbio. Assim, é garantida a partilha dos dados
de todo o ciclo de vida do edifício entre os vários programas e plataformas digitais em utilização,
permitindo a manutenção de um modelo preciso e sempre atualizado e evitando a reinserção de dados
e perdas de dados significativos. Numa perspetiva de análise do grau de interoperabilidade existente,
o presente trabalho elabora um estudo das principais vantagens e limitações que os padrões de
intercâmbio utilizados no projeto apresentam, quando transportam uma estrutura mista de aço-betão.
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O BIM tem vindo gradualmente a ser adotado pelos Estados membros da União Europeia, e por todo
o mundo. Contudo, a sua evolução tem sido heterogénea, com alguns países mais avançados do que
outros no processo de digitalização. Portugal é um exemplo de um país que ainda tem um longo
caminho a percorrer no processo de implementação BIM generalizado no setor.
A motivação última deste trabalho tem, assim, como objetivo fomentar a utilização da metodologia BIM
nos projetos de estruturas no contexto de recuperação de imóveis de valor patrimonial em Portugal,
tentando contribuir para o conhecimento das funcionalidades que este conceito permite acrescentar
ao setor da construção, estabelecendo metodologias próprias de conservação e, posteriormente, de
modernização, respeitando sempre o traço cultural.

1.1. Âmbito e objetivos
No âmbito do presente trabalho, propõe-se a reconversão de um edifício, com a alteração da
organização interna da compartimentação, mantendo, contudo, a zona mais nobre, limitada pela
fachada principal. A remodelação pretendida envolve um estudo arquitetónico que conduz a uma
proposta de projeto, definida em conformidade com a regulamentação vigente, no entanto, a principal
perspetiva da análise é dirigida, essencialmente, à conceção e análise de uma estrutura mista de açobetão com base na metodologia BIM.
Com o objetivo de analisar a adequabilidade da metodologia BIM no apoio e desenvolvimento do
projeto de estruturas, numa situação de reabilitação de um edifício de elevado valor patrimonial, é
descrito o processo de modelação e de cálculo estrutural por recurso a ferramentas de base BIM, tendo
como principal foco a interoperabilidade que é garantida entre os vários programas utilizados no
processo.
Neste sentido, o presente estudo envolve a aprendizagem acerca das ferramentas de base BIM, com
o intuito de reter a informação cultural no modelo tridimensional e, posteriormente, utilizá-la para
efetuar as alterações necessárias relativas ao projeto de reconversão, permitindo, contudo, manter o
traço original. Outro aspeto discutido nesta dissertação refere-se às eventuais limitações que os
programas BIM ainda apresentam e indicar sugestões de alternativas a adotar para a resolução das
dificuldades encontradas.
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1.2. Organização da dissertação
A dissertação encontra-se estruturada do seguinte modo:
No Capítulo 2 é abordado o conceito Building Information Modeling, o seu contexto histórico,
o grau de desenvolvimento e aplicabilidade no sector AEC, referindo as suas vantagens e
desvantagens. Refere a importância da interoperabilidade entre programas BIM, viabilizando
a troca de informação entre sistemas, por meio de ficheiros padronizados ou aplicativos
incorporados nos programas. Por fim, introduz também a noção de Historic/Heritage Building
Information Modelling (HBIM) como resposta à conservação do património cultural.
No Capítulo 3 é apresentado o caso de estudo, um imóvel de valor patrimonial, sendo referido
o seu enquadramento histórico, analisado o seu estado atual de conservação, do ponto de
vista arquitetónico e estrutural e é especificada a preposta de intervenções a realizar.
No Capítulo 4 é descrita toda a metodologia BIM utilizada para modelação arquitetónica e
estrutural do caso de estudo, por recurso ao software Revit 2019 da Autodesk, Respeitando
vigorosamente a importância da preservação e conservação do bem imóvel, através da
geração de objetos paramétricos específicos, cujos detalhes arquitetónicos necessitam de
uma abordagem diferente quando comparados aos objetos existentes nas bibliotecas BIM.
O Capítulo 5 descreve toda metodologia utilizada na análise estrutural e respetiva
parametrização do pavimento misto aço-betão, que substitui os pavimentos em madeira do
edifício. É referida a regulamentação adotada, os materiais empregues e as opções
consideradas no pré-dimensionamento da solução estrutural. É descrito a modelação da nova
estrutura no Revit 2019 e é analisado o nível de interoperabilidade entre o programas de
análise e dimensionamento, nomeadamente o ETABS 2018 e o Robot Structural Analysis
2019.
No Capítulo 6 é frisada a importância que o BIM adquire quando permite que toda a
documentação relevante, seja gráfica ou escrita, possa estar armazenada num único modelo,
garantindo uma boa comunicação com os intervenientes na obra, principalmente no contexto
da reconversão de imóveis históricos.
Por fim, no Capítulo 7 são apresentadas as principais conclusões do trabalho realizado,
indicando as vantagens e desvantagens da adoção das metodologias propostas, tal como
recomendações para trabalhos futuros.
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2. Metodologia BIM
As práticas correntes na indústria da Construção acompanham os avanços significativos relativos à
aplicação de novos materiais, a métodos construtivos inovadores e, principalmente, à recente evolução
tecnológica, que tem vindo a ser implementada globalmente no sector e a um nível mundial (Eastman,
1999). A construção do edifício representa uma elevada complexidade multidisciplinar, envolvendo
diversos intervenientes e especialidades, originando frequentemente erros de projeto e dificuldade de
comunicação entre parceiros (Azhar et al., 2008). De forma a ultrapassar as limitações encontradas,
devido essencialmente à compartimentação das tarefas, baseadas em tecnologias suscetíveis de
originarem erros de interpretação, inconsistência de dados e de uma frequente repetição de dados
entre fases, a indústria tem admitido o recurso a tecnologias baseadas na metodologia Building
Information Modelling (BIM).

2.1. Conceito
O conceito de base da metodologia BIM foi introduzida, em 1974, por Charles M. Eastman, professor
da área da Computação Gráfica, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos da
América, tendo desenvolvido o sistema Building Description System (BDS). O sistema conceptual
identifica uma idealização do edifício de um modo virtual, organizado de forma a permitir representar
a elaboração, a construção e gestão do projeto de construção, e consequentemente, eliminar ou
reduzir as falhas e erros, normalmente existentes associados ao desenvolvimento do projeto, por
etapas e com a intervenção de vários técnicos (Eastman et al., 2008). Adicionalmente, a evolução
tecnológica acompanhou a necessidade de criação de modelos digitais apoiados em sistemas
informáticos avançados, conduzindo ao direcionamento da ciência da computação gráfica para a
definição de dispositivos de elevada resolução e de capacidades crescentes de armazenamento e de
processamento de dados. A criação de projetos, através de um modo virtual e organizado, apoia a
comunicação entre parceiros e a transferência de informação, contribuindo para agilizar a elaboração
do projeto, tradicionalmente executado em suporte de papel.
O sistema Computer Aided Design (CAD), atualmente essencial no sector, foi introduzido
primeiramente, em 1987, na Hungria, com o software ArchiCAD, desenvolvido pela empresa Graphisoft
(Marinho, 2014). Apenas na década de 90 do séc. XX, a designação da metodologia é referida como
Building Information Modeling (BIM) (Matarneh e Hamed, 2017). O conceito aborda múltiplas
perspetivas do processo de representação virtual da construção e a noção de que a modelação da
informação constitui um apoio fundamental na estruturação do modelo da construção, formado pela
informação referente aos diferentes intervenientes do projeto. O tratamento de toda informação, que
integra um projeto de construção de um edifício, é armazenado na forma de uma base dados
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organizada, em formato digital, apoiando os processos de interação técnica envolvidos no sector
(Menezes, 2012).
A atividade da construção é considerada, atualmente, um dos sectores de maior consumo de recursos
humanos e materiais, representando um elevado peso na economia em cada país (Pereira, 2016). A
indústria começou por implementar a metodologia BIM no início do século XXI, com o objetivo de
antecipar decisões e minimizar erros, baseado na geração do modelo 3D digital representativo do
projeto, e na fácil extração de dados para sua aplicação em diversas tarefas inerentes ao projeto. O
conceito BIM permite estabelecer uma interligação entre as várias áreas que intervêm na construção
de um edifício (Building), na transferência de dados (Information) e na criação de um modelo virtual
organizado (Modeling) (Figura 1).

Figura 1: Representação esquemática do conceito do BIM (Azhar, et al., 2012).

Segundo a empresa Graphisoft, um modelo BIM consiste na representação digital dos elementos
construtivos de um edifício, como paredes, colunas, janelas, portas ou escadas. Adicionalmente,
admite a associação, a cada componente, das características e propriedades físicas dos materiais que
a constitui. Assim, o modelo digital BIM, além de representar a configuração geométrica do edifício
também simula o seu comportamento mecânico e físico (Graphisoft, [s.d.]).
Os sistemas CAD e BIM admitem distinta abordagem na criação e representação do projeto. Enquanto
o sistema CAD permite o estudo e a elaboração do projeto por meio do desenho digital, através de
uma representação bidimensional 2D, requerendo frequentemente ajustes e correções e incorrendo
facilmente em inconsistências entre desenhos; a ferramenta de base BIM permite reproduzir de uma
forma mais realista o processo construtivo de um edifício, tanto em forma como nas suas propriedades
comportamentais.
Em ambiente BIM, o edifício é virtualmente modelado por recurso a objetos paramétricos
representativos dos componentes utilizados na construção real, permitindo que os arquitetos e os
engenheiros desenvolvam os projetos com um forte apoio visual do aspeto tridimensional e realista da
construção. A informação gerada no processo de elaboração é arquivada numa base de dados
organizada de um modo hierárquico, permitindo que as alterações impostas ao projeto sejam
realizadas diretamente sobre o modelo digital, e consequentemente, os desenhos gerados
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automaticamente são inevitavelmente consistentes ente si, pois são obtidos a partir do modelo
atualizado. A implementação da metodologia, nos diversos sectores da atividade da construção, tem
vindo a oferecer um incremento significativo na produtividade do projeto e construção, apoiando a
coordenação e a transferência do projeto digital e do planeamento e acompanhamento do processo
da construção no local (Grabowski, 2010).

2.2. Implementação
A implementação do BIM no sector tem contribuído para uma melhoria da qualidade do produto e
controlo de custo e tempo na execução do projeto e construção. Num relatório de 2012, elaborado pelo
organismo SmartMarket, publicado pela McGraw-Hill Construction, refere que cerca de 70% dos
arquitetos, engenheiros e empreiteiros, utilizam as ferramentas BIM de um modo generalizado, tendo
vindo a registar um aumento significativo, pois em 2007 o nível de implementação era apenas de 28%
(McGraw Hill Construction, 2014). O estudo refere, ainda, que cerca de 90% das grandes e médias
empresas e 49% das pequenas empresas adotaram a metodologia.
Em 2019, o organismo European Construction Sector Observatory (ESCO) (European Commission,
2019) publicou o relatório Building Information Modelling in the EU construction sector sobre o nível de
maturidade da implementação da metodologia BIM na Europa. Refere que a aplicação do BIM no
sector, permitiu, em 2016, a criação de 18 milhões de novos empregos, contribuindo com um aumento
de 9% no PIB. No entanto, a implementação desta metodologia tem sido lenta pelos custos implícitos
para um setor que tem maioritariamente empresas de menor dimensão. De forma a incentivar a sua
implementação, a Comissão Europeia tem vindo a promover a aplicação e desenvolvimento de
diversas propostas e guias contribuindo para a digitalização na indústria da construção.
O mercado europeu foi avaliado em 1,8 bilhões de euros em 2016, e prevê um aumento de 13% em
2023, atingindo 2,1 bilhões de euros (European Commission, 2019). Os países do Norte da Europa
apresentam o mais elevado nível de implementação da metodologia BIM, seguidos pelos países da
Europa Ocidental e, por último, os países da Europa Oriental. A Dinamarca é considerada o país líder
europeu em termos de implementação do conceito BIM, pois em 78% das empresas de arquitetura
utilizam o BIM numa perspetiva mais direcionada para a visualização 3D, mas também para a análise
do desempenho energético e para deteção de interferências entre disciplinas. Mais de 30% partilham
modelos BIM entre as diferentes áreas da construção, intensificando a importância da cooperação
interdisciplinar no projeto de execução, estruturas, arquitetónico e operativo.
Em França, o PTNB (Plan Transition Numérique dans le Bâtiment) previu um financiamento de 20
milhões de euros para apoiar políticas nacionais para o desenvolvimento digital do setor da construção,
visando atingir em 2022 a difusão completa das estratégias BIM no projeto e gestão das obras públicas
e das grandes infraestruturas.
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Já em Itália, a estratégia da adoção progressiva do BIM começou com a entrada em vigor das normas
BIM
Decree

Decreto Baratono), prevendo a adoção obrigatória da metodologia BIM, a

partir de 2019, para todos os edifícios públicos e projetos de infraestrutura de valor igual ou superior a
100 milhões de euros, e progressivamente, ao passar dos anos, para obras de valores menores,
esperando a sua total introdução em 2025 (BibLus, 2019).
A implementação do BIM em Espanha teve uma progressão lenta e limitada devido ao antagonismo
gerado pelas empresas de construção e pelos profissionais da indústria. Contudo, a partir de 31 de
Dezembro de 2018, de acordo com o relatório da es.BIM (Martín et al., 2019), o uso do BIM torna-se
obrigatório para projetos de construção de obras públicas, tendo duplicado o seu investimento num
total de 1.019,9 milhões de euros em 2019, quando comparado com o ano de 2018.
O inquérito Avaliação da Implementação de BIM em Portugal (Venâncio, 2015), realizado aos principais
intervenientes no sector da construção, conclui que o BIM, em Portugal, ainda está numa fase
embrionária (Figura 2). Os arquitetos são os que melhor se adaptaram ao processo de adoção do BIM
na sua atividade, principalmente na faixa etária mais jovem, notando alguma resistência no sector mais
sénior. Contudo, apesar de grande parte do sector não reconhecer ainda as vantagens da sua
implementação, cerca de 80% dos inquiridos consideram importante aprofundar os conhecimentos na
área. Em Portugal a implementação do BIM é ainda incipiente, mas um trabalho relevante que tem sido
desenvolvido pela Comissão Técnica CT 197 com o objetivo de regulamentar a atividade BIM num
âmbito nacional (Aguiar Costa, 2020).

Figura 2: Análise de respostas ao inquérito sobre a solicitação para trabalhar em BIM (Venâncio, 2015).

2.3. Aplicabilidade
A metodologia BIM é um processo com uma intuitiva capacidade de modelação 3D que fornece aos
profissionais envolvidos na atividade de Construção, a possibilidade de avaliação estética e
comportamental, e o desenvolvimento através de ferramentas especificas de base BIM, o apoio ao
planeamento da construção, o dimensionamento estrutural, a obtenção da documentação gráfica do
projeto ou a gestão e manutenção de infraestruturas (Azhar et al, 2012).
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Um dos principais benefícios da utilização de plataformas BIM consiste no incremento da qualidade de
comunicação entre parceiros, que conduz a uma melhor colaboração entre arquitetos, engenheiros e
empreiteiros. A metodologia permite uma eficaz partilha, através de um único modelo centralizador de
informação, apoiando um trabalho colaborativo eficiente. A base de dados no modelo contem a
informação relativa a todos os elementos constituintes do edifício, representados através de objetos
paramétricos, e estabelece o comportamento e as relações entre os seus componentes, permitindo
que um modelo seja submetido a alterações, e as tarefas obtidas sobre o modelo, como desenhos,
tabelas de quantidade ou simulações técnicas, são automaticamente atualizadas. O modelo e os
estudos que se possam realizar sobre a base de dados do modelo, permitem interactivamente melhorar
o projeto e, portanto, obter um produto final otimizado, previamente à sua efetiva construção.
Ao longo do ciclo de vida de um projeto de construção, o modelo BIM vai sendo permanentemente
atualizado e completado com informação relativa à manutenção, às propriedades físicas e aos custos,
permitindo a definição de planos de manutenção, de estimativa de custos ou de simulação de análise
energética (Fu et al., 2005). Surge, então, a necessidade de organizar toda esta informação contida
(Darós,
2019; Kamardeen, 2010; Kymmell, 2008) (Figura 3):
O BIM 3D consiste na consolidação dos projetos de obra num único ambiente virtual, reunindo
todas as informações gráficas e não gráficas dos elementos para a caracterização e
posicionamento espacial do modelo 3D. Assim, todas as informações produzidas são
acessíveis, transparentes, confidenciais e seguras, aos intervenientes do projeto, evitando
incongruências.
O modelo 4D está diretamente relacionada com o planeamento da obra, baseando-se na
elaboração de um cronograma de atividades, que permite simular graficamente em tempo real
o processo de construção de todas as fases de execução. Esta dimensão oferece uma
oportunidade de planear o fluxo de trabalho de um projeto, fornecendo detalhes sobre o tempo
necessário para a instalação ou construção e o tempo necessário para tornar o projeto
operacional, ajudando à detenção de conflitos durante a execução da obra e, assim,
melhorando significativamente a sua produtividade.
A integração da 5ª dimensão ao modelo BIM gera o modelo 5D, que permite a extração
instantânea de orçamentos de custo e representações financeiras do modelo versus o tempo.
Assim, melhora a precisão das estimativas, minimiza a incidentes de disputas por
ambiguidades nos dados CAD e permite que os consultores de custos disponham de mais
tempo para a melhoria do valor da proposta.
A sexta dimensão (6D) está vinculada ao processo de eficiência energética, obtendo obras
mais inteligentes e sustentáveis do ponto de vista ambiental, económico e social. Este
processo permitirá tornar mais eficientes os processos analíticos envolvidos na avaliação do
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conceito da sustentabilidade de uma obra, resultando em estimativas de consumos de energia
mais completas e precisas.
O BIM 7D busca fazer a análise do ciclo de vida do projeto e gestão das instalações, permitindo
controlar a garantia dos equipamentos, planos de manutenção, dados dos fabricantes e
fornecedores, custos de operação e até mesmo fotografias do empreendimento antes, durante
e após o projeto. Desta forma, a substituição de peças e os reparos, durante a vida útil de um
edifício, são efetuados quase de uma forma instantânea.
A oitava dimensão (8D) no modelo BIM prevê possíveis riscos no processo construtivo e
operacional, determinando os riscos no modelo, promovendo sugestões de segurança para
perfis de alto risco e propondo um controlo de riscos e segurança do trabalho na obra para os
perfis de risco incontroláveis.
O BIM 9D está relacionada com a metodologia lean construction , tendo como objetivo
aumentar a produtividade e eficiência. Através da redução das atividades que não agregam
valor; do aumento do valor do produto de acordo com as necessidades dos clientes; da
redução da variabilidade e do tempo de ciclo; e do aumento da transparência dos processos;
é possível minimizar o desperdício e agregar o produto final, sem diminuir a produtividade.
Por fim, todas as dimensões têm como objetivo comum a dimensão 10D, para industrializar e
tornar o setor da construção civil mais produtivo, integrando as novas tecnologias por meio da
sua digitalização.

Figura 3: Dimensões do modelo BIM, do 3D ao 10D.
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2.4. Interoperabilidade
Atualmente existe uma vasta gama de programas computacionais de base BIM que incorporam as
mais avançadas inovações tecnológicas. No âmbito do desenvolvimento de um projeto BIM é frequente
o recurso a diversas ferramentas. Os sistemas BIM devem assim admitir uma comunicação eficaz entre
programas e uma elevada confiança nos dados digitais transferidos, entre as etapas no projeto. Os
sistemas devem, pois, incorporar um elevado nível de interoperabilidade.
A interoperabilidade é uma capacidade inerente aos programas de forma a permitirem que os
utilizadores possam transferir informação entre etapas. O nível de interoperabilidade entre sistemas
deve ser elevado, de forma a que os dados transferidos mantenham os dados corretos, sem omissões
ou incorreta interpretação, e a evitar a reinserção manual de dados (Queiróz et al., 2019).
Apesar dos programas referidos como interoperáveis entre si possibilitarem a exportação de
informação, são verificadas ainda falhas e imprecisões devido à incapacidade de os sistemas
reconhecerem a informação transposta. A investigação atual aponta para um desenvolvimento de
soluções tecnológicas, com uma crescente capacidade de interoperabilidade dos sistemas. Uma
melhoria no nível de interoperabilidade conduz a uma mais eficaz automatização de processos, com
uma redução de erros, de esforço, de tempo e de custos (Kumar, 2008).

2.4.1. Padrão de intercâmbio de dados
O padrão de intercâmbio de informação, Industry Foundation Classes (IFC), é reconhecido
mundialmente como o formato de transferência de dados entre sistemas de base BIM, quando é
necessário recorrer a software de distintas casas, com formatos nativos próprios.
O padrão universal foi desenvolvido pelo organismo buildingSMART International, e actua em
OpenBIM, uma comunidade representativa da colaboração interdisciplinar entre todos os membros da
industria da construção, garantindo a eficiência na utilização dos sistemas de base BIM na elaboração
de projetos (OpenBIM, [s.d.]), e permite, que o fluxo de informação, possa ser estabelecido entre
tarefas no projeto, independentemente dos programas selecionados pelo projetista.
O padrão IFC foi desenvolvido para permitir a transferência da informação relativa a aos distintos
aspetos de uma construção ao longo do desenvolvimento de todas as etapas do projeto, desde a sua
conceção à sua utilização. O padrão viabiliza a transferência de informação de objetos paramétricos
como paredes, pilares, vigas e lajes, incluindo as características geométricas e físicas, tal como a sua
tipologia espacial e estrutural. Adicionalmente, o IFC incorpora informações não gráficas, como custos,
recursos, planeamento e documentação relevante para a modelação do projeto. A versão mais recente
do IFC é o IFC 2X3 e contem mais de 653 definições de entidade que integram nove domínios
diferentes, nomeadamente, HVAC, building controls, electrical, plumbing and fire protection,
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architectural, structural elements, construction management, structural analysis, and facilities
management (Karimi e Akinci, 2009). Anteriormente, foi desenvolvido o formato XML (Extension
Markup Language

tags

de dados quando armazenado e posteriormente transposto (Figura 4).

Figura 4: Diversas fontes e formatos de informação diferentes dentro do modelo BIM (Young Jr. et al., 2007).

A entidade McGraw Hill Construction, estima que cerca de 3,1% dos custos dos projetos estão
relacionados com os problemas de interoperabilidade entre ferramentas BIM (Young Jr. et al., 2007).

2.4.2. Extensões
A empresa Techopedia define uma extensão ou um aplicativo add-in como um complemento aos
softwares de base BIM, com funcionalidade de incrementar e especificar as potencialidades das
ferramentas principais. O termo add-in é comummente utilizando pelas principais casas de software,
como a Microsoft, a Autodesck ou a Graphisoft. O aplicativo requer recursos mínimos de memória e
não pode ser executado de um modo isolado, pois constitui uma aplicação associada ao software
principal, e foi desenvolvido para ser instalado como um complemento especifico (Techopedia, 2016).
Um add-in é considerado uma extensão do programa e é utilizado com um elevado nível de
interoperabilidade, pois não requer que o modelo BIM seja arquivado num padrão de dados externo.
A extensão ou aplicativo reconhece a totalidade da informação do modelo, pois a transferência de
dados é efetuada no formato nativo do software a que está associado. A, empresa de software,
Autodesk apresenta uma vasta gama de aplicações add-in que podem ser utilizados sobre as
ferramentas BIM de modelação, de forma a incrementar as suas potencialidades e especificidades.
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No caso de estudo, elaborado no âmbito da análise de interoperabilidade no projeto de estruturas,
relativo a uma moradia localizada no norte de Portugal (Figura 5), foi utilizada a extensão Robot
Structural Analysis, para a realização do cálculo estrutural. O processo de transferência foi eficaz, pois
o modelo foi arquivado no formato nativo do Revit e transposto para o aplicativo no mesmo formato,
uma vez que ambas as ferramentas BIM pertencem à Autodesk, e, portanto, ser espectável que os
resultados, ao nível da capacidade de interoperabilidade entre eles, fossem consideravelmente
corretos. No entanto, o estudo revela que alguns erros de incongruência, relativos a propriedades
físicas dos materiais, foram transferidos com incorreções, e que, portanto, tiveram de ser corrigidos no
sistema de cálculo, previamente à realização do dimensionamento estrutural (Azevedo, 2014).

Figura 5: Modelo arquitetónico em Revit e Modelo analítico em Robot Structural Analysis (Azevedo, 2014).

No contexto desta dissertação será abordado o tema da interoperabilidade entre o programa Revit e
os pogramas de análise e dimensionamento ETABS e Robot Structural Analysis, por recurso ao padrão
de intercâmbio de dados IFC 2X3 e por instrumento de uma extensão, respetivamente. O estudo tem
como objetivo avaliar o nível de detalhe informativo que uma solução mista de pavimento apresenta
quando exportada para os softwares A&D e, ainda, quais as metodologias a serem aplicadas para
corrigir as incongruências encontradas.

12

2.5. HBIM
A metodologia BIM tem vindo, recentemente, a ser aplicada no âmbito do património de valor histórico.
O património cultural português é testemunho de acontecimentos e personagens preponderantes para
a construção da sua História. Os edifícios com caracter histórico estão presentes por toda a parte e
simbolizam as decisões políticas e sociais que moldaram a sociedade. Tornam-se então a identidade
de uma cidade pela representação de um conceito estético e arquitetónico, caracterizadora de uma
era (Craveiro, 2011).
Segundo a UNESCO, os monumentos, os grupos de construções isoladas e reunidas e os espaços,
que devido à sua integração na paisagem têm um valor universal do ponto vista da história, arte ou
ciência, são considerados património cultural e, por essa razão, a sua proteção, conservação,
identificação, desenvolvimento e transmissão às gerações futuras é imprescindível (UNESCO, 1972).
A incursão da metodologia BIM no património histórico, designada de Historic/Heritage Building
Information Modelling(HBIM), constitui uma perfectiva interessante na área da modelação virtual 3D e
da gestão da arquitetura do edifício. A principal dificuldade está relacionada com a modelação dos
vários elementos específicos que constituem a arquitetura de um edifício histórico da época, sendo
necessário desenvolver métodos simples que garantam a qualidade, a precisão e a exatidão da sua
representação. Para além da modelação geométrica, a base de dados deve ser enriquecida com a
informação histórica, com o relatório de análises da degradação e de anomalias, com a caraterização
da sua tipologia ou com a identificação dos materiais constituintes (Castellano-Román e Pinto-Puerto,
2019).
O termo HBIM foi introduzido, em 2009, por Murphy, investigador no Dublin Institute of Technology
(Murphy et al., 2009). Refere que a implementação do BIM pode ser vantajosa na modelação de
edifícios existentes, requerendo a geração precisa da configuração geométrica do edifico, com uma
correta representação das suas características arquitetónicas, construtivas e estruturais.
O âmbito HBIM é dirigido ao edifício antigo, seja um monumento, uma construção religiosa ou uma
habitação nobre. A reconstrução 3D digital da geometria deve ser rigorosa, requerendo a
parametrização de objetos representativos da construção real, contendo a informação exata referente
à geometria a à sua constituição. Quando o edifício de valor patrimonial é modelado, o histórico da sua
real construção é analisado, assim como são identificadas as técnicas antigas tradicionais, de forma a
admitir um processo de modelação realista.
A modelação HBIM tem como base uma recolha inicial da informação relacionada com imóvel,
frequentemente obtida de um modo digital, que pode ser realizada através de um scanner a laser ou
através de uma câmara fotogramétrica. O estudo de investigação realizado sobre o Palácio Nacional
de Sintra, em que se recorreu à modelação BIM, foi efetuado um levantamento geométrico com base
na tecnologia scanner (Figura 6). A complexidade da geometria, a ornamentação arquitetónica
detalhada e a base histórica do monumento foram os maiores desafios do processo da modelação BIM
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realizado (Godinho et al., 2019). O modelo BIM 3D criado apresenta a arquitetura diversificada do
Palácio Nacional de Sintra, com o rigor de forma e de características físicas, necessárias ao
desenvolvimento da análise estrutural pretendida. Os autores estabeleceram estações scanner, pelo
exterior e interior, com um posicionamento coordenado de forma a obter a informação geométrica
completa do palácio. O equipamento scanner capta informação geométrica e colorimétrica, através de
nuvens de pontos, que são posteriormente manipulados através de programas específicos, de forma
a conceber a modelação da arquitetura do edifício.

Figura 6: (a) Nuvem de Pontos; (b) Modelo BIM (Godinho et al., 2019).

A recolha de informação para uma modelação HBIM é inicialmente apoiada na documentação gráfica
e escrita existente em arquivos municipais. Os desenhos antigos fornecem a configuração e o histórico
de eventuais intervenções de reabilitação, reparação ou de manutenção. Adicionalmente, como
suporte à modelação pode ser efetivado um levantamento no local de traçados suficientemente
detalhados e rigorosos com o registo das medições relevantes, e de registos fotográfico adequados
que o permitam modelar o caso de estudo.
De igual forma, nesta dissertação será desenvolvido um modelo BIM de um edifício de grande valor
patrimonial, contudo, por não se dispor de equipamentos tão sofisticados, o estudo arquitetónico,
construtivo e estrutural baseou-se na documentação gráfica e escrita, no levantamento ao local de
traçados e de registos fotográficos.
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3. Caso de estudo

edifício de valor patrimonial

A manutenção de edifícios de valor histórico e arquitetónico requer gastos que podem constituir,
atualmente, um encargo significativo para o proprietário privado. A estratégia de conservação deste
património é frequentemente dirigida à sua remodelação no sentido da sua fragmentação em parcelas
de habitação individual, preservando, contudo, a sua identidade. O caso de estudo selecionado é o
palace

o Campo Grande, em Lisboa, que foi construído no início do

século XX (Figura 7).

Figura 7: Fachada Principal (1924) e Posterior (1952) (AML, 2019).

No âmbito do presente trabalho, propõe-se a reconversão do edifício em quatro apartamentos, com a
alteração da organização da compartimentação interna, mantendo, contudo, grande parte da zona
mais nobre, limitada pela fachada principal. A remodelação pretendida envolve um estudo arquitetónico
que conduz a uma proposta de projeto, definida em conformidade com a regulamentação vigente, no
entanto, a principal perspetiva da análise é dirigida, essencialmente, à conceção de uma solução
estrutural para substituição dos pavimentos de madeira das alas laterais do edifício que verifique a
segurança de estabilidade do edifício para a nova reorganização interna.

3.1. Enquadramento histórico
Os edifícios históricos representam uma componente importante da identidade de um país e, por isso,
a sua proteção, conservação e identificação são fundamentais para a preservação da cultura nacional.
Em relação à cidade de Lisboa, o Arquivo Municipal de Lisboa (AML) é a entidade responsável por
salvaguarda os registos do passado, na forma de documentos gráficos e escritos, com uma adequada
estrutura e ordenação do material histórico, de forma a facilitar a sua consulta, que quando solicitados,
são facultados em formato digital (AML, 2019).
No âmbito do presente trabalho, o estudo de reconversão do palacete foi iniciado com a recolha
documental, a qual foi solicitada ao arquivo da cidade. O documento de base para o estudo consiste
num conjunto de desenhos referente a alçados, plantas e cortes e, ainda, por textos descritivos do
imóvel (Figura 8): O edifício é constituído por um piso térreo, um piso elevado e um sótão com uma
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cobertura em mansarda; a planta apresenta

; a sua altura é definida por um pé-

direito variável de 2,85m no piso térreo, de 3,25m no piso elevado e de 2,65m na zona em mansarda
do sótão (Figura 7).

Figura 8: Alçados, cortes, planta do sótão (1924) e plantas do piso térreo e elevado (1952) (AML, 2019).

O edifício funcionou, no piso elevado, como uma Escola Municipal do Sexo Feminino, sendo o rés-dochão reservado a habitação. Em 1924, foi adquirido pela família dos atuais proprietários, para
habitação própria, requerendo uma adaptação do tipo de utilização inicial: no piso térreo foi alocada a
zona de apoio e serviços, como o local de resguardo de carros, a guarda de arreios, a vacaria e a
cavalariça; o piso elevado foi reconvertido para a habitação familiar; o sótão, foi elevado de forma a
acomodar o pessoal de serviço; a fachada principal foi remodelada de forma a adquirir um aspeto de
casa apalaçada (Anexo 1 e Figura 7). Em 1952, a zona habitacional foi incrementada de forma a alocar
um maior agregado familiar
Atualmente, o edifício é habitado por membros da mesma família. A compartimentação existente,
observada no local, apresenta diferenças significativas quando comparada com a documentação de
arquivo, nomeadamente, as zonas de engomadoria, cozinha e copa, localizadas no piso térreo, são
utilizadas para habitação, composta por quartos, casa de banho, sala e cozinha (Figura 8 e Anexo 2).
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3.2. Levantamento do estado de conservação
Como base do desenvolvimento do projeto de remodelação a propor, foi previamente efetuado um
detalhado levantamento arquitetónico e de inspeção visual relativa ao estado de conservação, de forma
a poder fundamentar de um modo sustentado quais as soluções mais resistentes e minimamente
intrusivas que se podem aplicar. A visita ao local foi realizada pelo interior e exterior do imóvel, tendo
sido registadas em fotografias as principais características e as anomalias encontradas.
O palacete Casal de São José apresenta as características idênticas a muitos edifícios da cidade de
Lisboa, que marcam as construções tradicionais do século XX. Nomeadamente, na fachada frontal, as
paredes, de alvenaria de pedra calcária, ostentam elementos decorativos de cantaria de granito,
especificamente, frisos, cimalhas, pilastras e socos, assim como as janelas e as portas, estão
emolduradas por lancis de soleiras, lintéis, parapeitos e ombreiras, trabalhadas igualmente em cantaria
de granito (Figura 9).

Figura 9: Fachada principal atual.

3.2.1. Paredes
As fachadas, compostas por alvenaria de pedra calcária e com uma espessura de cerca de 0.60m,
constituem elementos verticais autoportantes, com capacidade de resistência a forças horizontais e
conferem, ainda, um elevado conforto térmico interno, protegendo adequadamente o interior do edifício
em relação à ação dos agentes atmosféricos. As paredes formam uma estrutura contínua assente
sobre um nivelamento estabelecido pelas sapatas contínuas da fundação. A espessura das paredes
não é constante: nas fachadas paralelas para a via pública e nas laterais, é registada uma espessura
de 0,615m; nas fachadas que circundam o pátio interior, há uma variação em altura, sendo a largura
da parede de 0,630m, no piso térreo, e de 0,615m no piso elevado. Foi possível observar no local,
sobre superfícies que apresentam anomalias por destacamento, que estes elementos são revestidos,
17

pelo exterior e interior, por argamassas de saibro e cal, com um acabamento em estuque sobre o qual
foi aplicada uma tinta branca.
A partir dos meados do século XIX, o azulejo começa a ser produzido em grande escala e é utilizado
na construção de vários edifícios de caracter nobre. A aplicação de tons de azul e amarelo sobre fundo
branco evidenciam o valor e qualidade do trabalho produzido nesta altura (Brandão, 2017). No local
foram registadas imagens fotográficas em que é observada a utilização de azulejos como revestimento
decorativo e de proteção no exterior das fachadas e nas paredes interiores (Figura 10).

Figura 10: Pormenores do revestimento azulejo.

Durante a inspeção ao local, foram observadas anomalias sobre as superfícies de revestimento das
paredes de fachada, pelo exterior e interior do imóvel, relacionadas com a degradação superficial do
reboco, causadas provavelmente pela infiltração de água e pela ação adversa dos agentes
atmosféricos (Figura 11).

Figura 11: Anomalias identificadas nas superfícies de paredes interiores e exteriores.

As paredes divisórias apresentam composição distinta associada à fase de construção ou intervenção
e da sua localização relacionada com a sua função: paredes de alvenaria ordinária, paredes de tijolo
e paredes de tabique. As plantas fornecidas pelo Arquivo Municipal de Lisboa (Anexo 1; Anexo 2;
Anexo 3) apresentam alguma inconsistência, em termos da espessura das paredes interiores quando
comparadas com as medidas efetuadas no local. As memórias descritivas e justificativas consultadas
não referem o tipo de material constituinte das paredes, contudo a inspeção efetuada possibilita a
identificação dos materiais, como se ilustra na Figura 12: parede de alvenaria ordinária (azul) com uma
espessura média de 0,275m; de tijolo (vermelho) e espessura de 0,25m; e de tabique (amarelo) com
espessura de 0,20m. As paredes não apresentem anomalias consideráveis, além da manifestação de
infiltração pontual e consequente destacamento da pintura e reboco.
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Figura 12: Identificação do tipo de paredes divisórias existentes.

3.2.2. Pavimentos e tetos
Os pavimentos do edifício apresentam uma constituição diferenciada consoante são pavimentos
térreos ou elevados. Por consulta bibliográfica referente à construção da época, a constituição do
pavimento térreo é provavelmente constituído por uma sequência de camadas (Costa, 1955): de areia
amarela ou saibro com um espessura de cerca de 0,01m, colocada diretamente sobre o terreno;
seguida de uma camada de formigão ou massame, formada por um betão feito em obra com uma
espessura de cerca de 0,02m; por último, a camada superficial é constituída por uma betonilha de
regularização e terminada com o assentamento dos mosaicos cerâmicos ou do soalho de madeira
(Figura 13).

Figura 13: Constituição esquemática de pavimento térreo (Costa, 1955) e imagens obtidas no local.

O pavimento térreo apresenta algumas anomalias pontuais de desgaste e fissuração devido à
utilização do imóvel e de levantamento de elementos de madeira do revestimento.
Os pavimentos do piso elevado e do sótão são constituídos por elementos resistentes e de
revestimento, em madeira. O soalho é formado pela disposição de tábuas justapostas, com uma junção
dos elementos em madeira, segundo o sistema inglês, com uma união lateral macho-fêmea, em que
cada tábua apresenta longitudinalmente, num dos lados um talão e no outro um sulco, que se encaixam
formando uma superfície de revestimento plana. Nas salas localizadas sobre a entrada principal, este
pavimento é complementado superiormente com um forro, em madeira de casquinha, um material mais
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nobre. A disposição dos elementos de madeira formam esquemas decorativos, jogando com a
dimensão e a orientação distinta das tábuas (Figura 14).

Figura 14: Esquema de soalho com união macho-fêmea (Costa, 1955) e imagens dos pavimentos do edifício.

A estrutura de suporte, sob o solho, é composta por um vigamento formado por barrotes de madeira.
Embora no piso elevado, o pavimento seja forrado na face superior, é possível observar, sobre o
soalho, o pregado executado quando da aplicação do tabuado sobre a estrutura, permitindo a
identificação da localização e espaçamento do vigamento que lhe é inferior. O pavimento térreo não
apresenta anomalias relevantes ou estruturais, tendo sido identificada apenas alguma fissuração e
perda pontual do soalho.
É possível, ainda, observar no pavimento do sótão, o vigamento por barrotes de secção retangular de
cerca de 0,20x0,08m2, nivelados pelas suas faces superiores, dispostos com um espaçamento regular
de 0,40m entre eixos, complementados por elementos secundários transversais, os tarugos, de forma
a conferirem ao conjunto uma adequada resistência (Figura 15). As vigas são dispostas segundo a
menor dimensão do compartimento e assentam nas paredes de fachada adjacentes, apresentando
longitudinalmente quinas vivas. As extremidades das vigas apresentam uma entrega nas paredes
portantes de cerca de 0,20m a 0,25m, conferindo ao pavimento estabilidade e redução de vibrações.
Este tipo de pavimento apresenta um tratamento especifico nas zonas das vigas embebida nas
paredes, com tinta de óleo e zarcão, evitando, assim, o apodrecimento da madeira (Dias, 2008).

Figura 15: Pormenor da samblagem ou entalhe (Costa, 1955) e disposição de vigas e tarugos.

Na inspeção efetuada ao pavimento do sótão foi observado que a estrutura de vigas e de tarugos
aplicada, apresenta elementos com idêntica secção transversal. O trabalho de carpintaria
pormenorizado, a samblagem ou entalhe, era executado nas peças de madeira de forma a permitir
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estabelecer a ligação entre os elementos, formando uma estrutura resistente (Figura 15). Nas
superfícies laterais da viga e no topo dos tarugos são talhadas samblagens permitindo o encaixe dos
tarugos (transversais) nas vigas (longitudinais). Adicionalmente, os tarugos são pregados aos barrotes
(Dias, 2008).

Figura 16: Esquema de colocação de elementos hidráulicos (Costa, 1955) e imagens de revestimentos do edifício.

O estuque em gesso, enquanto arte decorativa associada à indústria da construção civil, era empregue
frequentemente nos tetos das salas principais das edificações, apresentando uma configuração
simples ou mais trabalhada, como sancas, junto aos limites da superfície do teto, ou florões, no seu
centro. Esta técnica antiga, tem origem italiana, e identificava a nobreza do edifício, acompanhando a
complexidade decorativa (Abraços Santos et al., 2017).
Na execução do teto estucado, é necessário utilizar painéis formando esteiras fasquiadas dispostas
sob o vigamento corrente. Os elementos em madeira do fasquiado apresentam uma secção em forma
trapezoidal e são dispostos perpendicularmente aos vigamentos, sendo pregados com a base mais
estreita orientada para cima, de forma a melhorar a adesão do reboco. Após a aplicação, alisamento
e secagem da argamassa, o estucador executa um esboço e define a configuração do elemento
decorativo em gesso (Costa, 1955). O edifício apresenta alguns dos tetos decorados com elementos
decorativos como florões e sancas (Figura 17).

Figura 17: Esquema de fixação do teto com estuque (Costa, 1955) e imagens dos tetos do edifício.

Sob o pavimento era aplicado um forro em madeira ou um revestimento estucado. Embora com uma
menor expressão, os estucadores tentavam imitar os materiais nobres como mármores, madeiras e
bronzes. Este tipo de revestimento, em que o material utilizado é o gesso, conferiam também alguma
proteção ao pavimento. O estuque era utilizado como um elemento decorativo, de aplicação
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generalizada no interior dos edifícios construídos em Portugal no final do século XVIII até inicio de XX.
Contudo a técnica de estucar estava, inicialmente, envolvida nalgum secretismo e o sua prática era
transmitida entre gerações de estucadores (Abraços Santos et al., 2017). Esta arte era principalmente
aplicada nos edifícios mais nobres, constituído um sinal exterior da condição económica do
proprietário. O edifício em análise apresenta tetos trabalhados com estuque, nos grandes salões,
nomeadamente, na sala principal, na sala de bilhar e na sala de jantar, localizadas no piso elevado
limitadas pela fachada principal (Anexo 3; Figura 18).

Figura 18: Tetos estucados simulando o vigamento em madeira e identificação de anomalias.

A inspeção visual revelou a existência de algumas anomalias nos tetos, essencialmente, de
degradação do reboco, de fissuração das superfícies lisas e de relevo e, ainda, de destaque de
fragmentos de gesso (Figura 18).

3.2.3. Varandas e escadas
As varandas são elementos exteriores, localizadas nas fachadas posteriores do edifício,
essencialmente constituídos por muretes de alvenaria de tijolo e pavimentos de pedra ordinária com
acabamento cerâmico. A escadaria de acesso ao piso elevado é em pedra e complementada por
corrimãos elementos em cantaria de granito. Durante a inspeção foram observadas algumas anomalias
nos pilares que sustentam as varandas, de desagregação do reboco, e na sua cobertura, de
acumulação de vegetação e de quebra de elementos cerâmicos (Figura 19).
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Figura 19: Imagens de escadas e varandas e das anomalias identificadas.

A escadaria em pedra, localizada na zona de tardoz da casa, constitui o principal acesso ao piso
elevado, servindo diretamente a varanda adjacente à zona nobre do edifício, e é formada por um único
lanço de escadas, disposta numa direção paralela à fachada posterior. No interior, o edifico apresenta
uma escadaria em madeira, esta apresenta uma configuração quadrada em planta e é composta por
três lanços de escadas por piso, permitindo o acesso do piso térreo ao elevado e, ainda, ao sótão
(Figura 20). A sua estrutura e degraus é em madeira, assim como o guarda corpo e balaústres
encimadas por um corrimão, que apresentam um elaborado e rigoroso trabalho de carpintaria. Para
além desta escadaria, existe também outra de serviço constituída por um lanço único e igualmente em
madeira, permitindo o acesso da zona de serventia do piso térreo ao elevado. Na inspeção visual, não
foram identificadas anomalias estruturais, apenas foi observado algum desgaste no cobertor das
escadas, em acessos de maior uso.

Figura 20: Esquema estrutural de escadaria (Costa, 1955) e desenhos e imagens dos acessos interiores principal e de
serviço do edifício.
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3.2.4. Cobertura
O edifício apresenta uma típica cobertura composta por asnas como principal elemento estrutural, com
um pendente variável entre os 30º a 35º. As asnas simples apresentam uma geometria elementar, a
triangulação, constituída por uma linha horizontal, por duas pernas inclinadas, para a formação da
vertente do telhado, e, normalmente, ainda por um pendural vertical, apertado no vértice do triângulo
pelas pernas. De forma a evitar apoios centrais possibilitando uma maior mobilidade interior, é
frequentemente adotada a tipologia em mansarda (Figura 21). A forma antiga de interligar os elementos
é através de samblagens, que dispõem de dentes e, eventualmente, ainda de respiga e mecha, mas
no presente caso, as ligações foram substituídas por elementos metálicos, nomeadamente, pregos,

As asnas estão dispostas com uma equidistância adequada, de 0,40m, de forma a constituir uma
estrutura resistente suportando: as madres, dispostas perpendicularmente às asnas e encimada com
o elemento de fileira; um conjunto de ripas e de varas apoiadas em frechais; o revestimento em telha
cerâmica (Teixeira, 2010). A cobertura do palacete corresponde a uma tipologia em mansarda,
composta por três blocos principais, evidencia
limitado pela cobertura, apresenta um pé-direito variável, mas suficiente, nas zonas mais intermédias,
para poder ser habitado (Figura 21). Contudo, como o forro interior é executado também em madeira,
o conforto habitacional é reduzido, pois sob o efeito de calor exterior é originado o efeito estufa e na
época de inverno o ambiente é húmido e frio (Morais, 2016).

Figura 21: Esquema de cobertura em mansarda (Costa, 1955), desenhos (AML, 2019) e imagem do edifício.

Quando o sótão é utilizado para habitação, de forma a admitir claridade natural do exterior, são
executadas, nas águas mestras, saliências com uma janela no topo e cobertura, designadas de
trapeiras ou águas furtadas. No edifício é verificada a presença de vários destes elementos (Figura
21). Os assentamentos dos frontais, que formam os lados da trapeira, assentam sobre o vigamento
devidamente reforçado, distribuindo as cargas para as paredes (Morais, 2016). A inclinação das águas,
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junto ao beiral, admitem a alteração da sua pendente para um ângulo mais suave, sendo a linha de
inflexão designada de galbo, e têm a função de proteger as paredes das fachadas do escorrimento da
água da chuva, evitando que estas fiquem enegrecidas (Rodrigues, 1944) (Figura 22).

Figura 22: Esquema construtivo de galbo (Rodrigues, 1944) e imagens do interior e exterior da cobertura.

A cobertura evidencia anomalias relativas à humidade interior e infiltrações que originaram o
apodrecimento dos elementos de madeira, e a oxidação de elementos metálicos que servem de
elementos de ligação. Pelo exterior, sobre a telha e principalmente na zona do galbo do beiral, é
verificada a presença de organismos biológicos, como, líquenes e diversas plantas (Figura 22).

3.3. Projeto de reconversão
Segundo um estudo realizado em Zaanstad, na Holanda, uma cidade relacionada com a época da
Idade do Ouro Holandesa do séc. XVII, refere que os imóveis com significado histórico têm um valor
económico superior em 26,9% em relação ao imóvel comum, e no mercado imobiliário o valor das
casas localizadas a menos de 50m do centro histórico valorizam-se cerca de 0,28% (Lazrak et al.,
2014). Um estudo de mercado efetuado em Lisboa, em 2018, conclui também que os edifícios
históricos proporcionam um incremento de preço de cerca de 1,7% (Franco e Macdonald, 2018).
O valor patrimonial e histórico do edifício em análise é elevado, pois apresenta um aspeto arquitetónico
de características nobiliárias, o estado de conservação estrutural e das componentes construtivas é
consideravelmente bom, necessitando apenas de reparações pontuais, e a sua localização na cidade
de Lisboa é privilegiada, na zona do Campo Grande. No âmbito do trabalho, propõe-se um projeto de
reconversão do edifício palaciano em quatro frações habitacionais independentes e, ainda, a
remodelação do sótão para um espaço de arrumos comum. A solução de intervenção selecionada
preserva as fachadas e a zona nobre dos salões principais anexas ao alçado frontal, e admite a menor
intrusão interna, de forma a conservar a identidade e o traço histórico do imóvel, acrescentando, no
entanto, um valor imobiliário significativo constituindo um importante investimento.
Efetuada a avaliação do estado de conservação do imóvel foi iniciado o estudo de reconversão do
palacete em quatro apartamentos, de tipologia T2 e T3, e do espaço do sótão (Figura 23; Anexo 4;
Anexo 5; Anexo 6). A remodelação concebida teve como base um estudo arquitetónico definido em
conformidade com a regulamentação vigente, e de acordo com a distribuição da compartimentação
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estabelecida, foi concebida uma solução estrutural, dimensionada de forma a verificar a segurança de
estabilidade do edifício, para a nova reorganização interna.

Figura 23: Projeto de reconversão: Identificação dos apartamentos e compartimentação do sótão.

Os apartamentos foram organizados com base no Regulamento Geral das Edificações Urbanas
(RGEU) (1951), ficando garantidas as condições favoráveis e os requisitos habitacionais de cada
fração habitacional, suscetíveis de serem utilizadas por quatro famílias de um modo independente,
mas beneficiando de espaço exteriores comuns, o pátio e o jardim, e de uma comparticipação individual
de arrumos no sótão. Segundo a normativa, uma habitação deve conter compartimentos destinados a
quartos e sala comum de estar e jantar, e a zonas húmidas como a instalação sanitária e cozinha.
Refere, ainda, que os limites mínimos e máximos de áreas por compartimento devem ser verificados,
de acordo com a tipologia atribuída a de cada fogo.
Deste modo, para apoiar a organização dos diversos compartimentos em cada apartamento, foi
elaborado um quadro em Excel (Anexo 7) que sumariza as condições indispensáveis entre os artigos
da normativa RGEU. Para uma melhor compreensão do quadro, foi atribuída, a cada apartamento,
uma designação e coloração: A e B para os apartamentos situados no 1ºPiso do lado esquerdo (azul)
e do lado direito (laranja), respetivamente, e C e D para os apartamentos do 2ºPiso do lado esquerdo
(verde) e do lado direito (cor-de-rosa), respetivamente (Figura 23).
Tome-se como exemplo o apartamento A de tipologia T2. Segundo o artigo 66º do RGEU, o tipo de
fogo obriga a que o apartamento integre pelo menos um quarto casal de 10,5m2, um quarto duplo de
9m2, uma sala de 12m2, uma cozinha de 6m2

m2.

O artigo seguinte exige que a área bruta do fogo seja no mínimo 72m2, sendo esta assegurada por
uma área de 169,51m2. Nas situações em que as áreas dos compartimentos estão num intervalo entre
12m2 e 15m2, deverá inscrever-se um círculo de diâmetro não inferior a 2,70m, e se excederem os
15m2, o comprimento não pode exceder o dobro da largura, devendo ser possível inscrever um círculo
de 2,70m (artigo 69º). Quanto à cozinha, a dimensão mínima é de 2,10m e a distância entre bancados
não pode ser inferior a 1,10m. O número de instalações sanitárias (I.S.) é quantitativamente
proporcional ao número de quartos de dormir, devendo apresentar uma área mínima de 3,50m2,
atendendo à tipologia T2, e ser equipada com uma banheira/duche, uma bacia de retrete, um lavatório,
e com pelo menos um bidé numa das I.S. Por fim, segundo o artigo 70º, a largura mínima do corredor
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da habitação é de 1,10m. Todas estas condições foram respeitadas, conforme se pode observar pela
Figura 24.

Figura 24: Apartamento A.

Os desenhos documentais, de 1952, fornecidos pelo AML apresentam alguma inconsistência em
relação à situação real identificada no imóvel. Possivelmente, nem todas as alterações foram
notificadas ao Arquivo Municipal na forma de desenho, mas apenas na forma de textos justificativos
ou o modo de traçado a grafite e, posteriormente, copiado a tinta-da-china sobre papel vegetal,
ocasiona que as alterações e retificações do desenho apresentem erros e omissões. Assim, foi
necessário efetuar um levantamento, relativo a medições internas e externas, de forma a
complementar os desenhos antigos, com o objeto de permitir representar corretamente o edifício. O
estudo arquitetónico de intervenção foi realizado sobre a correta representação do palácio e foram
criados os desenhos de reconversão, com a identificação de elementos a demolir (a amarelo), a
construir (a vermelho) e a substituir (verde) nos diferentes pisos (Figura 25).

Figura 25: Plantas de demolição e construção dos pisos

As fachadas e as varandas não sofreram alterações, e nos salões principais, que apresentam os
detalhes mais nobres, como o revestimento a azulejo, os tetos em relevo e o pavimento com
pormenores geométricos trabalhos em madeira, foram consideradas apenas algumas alterações
(Figura 25): no piso térreo, foram demolidas a escada de serviço e a parede de tijolo adjacente e foi
reduzida a área do salão principal de forma a admitir a nova estrutura de acesso em três lanços; no
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piso superior, a demolição da escadaria de serviço permitiu incrementar a área da sala de estar e com
a colocação da nova escadaria de acesso, a área do salão mais nobre foi reduzida. Adicionalmente,
nos corpos laterais as paredes divisórias existentes foram parcialmente demolidas e substituídas a
nova reorganização interna, assim, como no sótão. A proposta admite a reutilização de portas,
necessitando, contudo, de manutenção de tratamento e envernizamento, de forma a poderem ser
incorporadas nas novas paredes. A escada de acesso localizada na zona média do tronco lateral
direita, foi deslocalizada para a zona frontal para dar acesso a todos os pisos do edifício.
A intervenção estrutural mais relevante corresponde à substituição do pavimento em madeira do piso
elevado, que dificilmente verifica a resistência necessária para suportar a nova distribuição de paredes
interiores, em alvenaria cerâmica, e o revestimento das zonas húmidas, com azulejos hidráulicos, que
impõe um peso próprio acrescido em relação à situação atual. O estudo estrutural realizado conduziu
a uma solução de substituição do pavimento existente por uma laje mista de betão com chapa
colaborante metálica e perfis metálicos. No âmbito do presente trabalho, a solução estrutural adotada
foi dimensionada por recurso a sistemas de base BIM, de forma a permitir avaliar quais os benefícios
e limitações verificadas no desenvolvimento do processo de reconversão em ambiente BIM. A
elaboração do projeto HBIM foi iniciada com a modelação da arquitetura e da estrutura e,
posteriormente, foi efetuada a transposição do modelo estrutural simplificado para o programa de
cálculo, com o objeto de se realizar o dimensionamento estrutural.
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4. Modelação BIM do palacete existente
A metodologia BIM e as ferramentas associadas apoiam o desenvolvimento de multitarefas inerentes
à indústria da construção. A fundamento do projeto BIM é a geração de um modelo tridimensional (3D)
virtual representativo do edifícios contendo toda informação criada ao longo do desenvolvimento do
projeto (Azhar et al., 2008). A informação é inserida no modelo centralizado e único, vinculado a objetos
paramétricos usados para formar o modelo BIM. A modelação BIM é, assim, baseada na criação de
objetos paramétricos ou na sua seleção e adaptação a partir de bibliotecas de elementos
disponibilizadas pelos sistemas de modelação BIM, de uso frequente no sector da construção. As
ferramentas de base BIM utilizam objetos paramétricos que além de identificarem a geometria do
edifício a representar, permitem a adição de informações relativa a propriedades físicas dos materiais,
à localização geográfica ou a custos e certificados de garantia (Sampaio e Araújo, 2019).
Assim, a metodologia BIM requer um processo de base de modelação de objetos suportado em objetos
paramétricos que, em cada projeto, devem ser criados e adaptados, de acordo com o caso de
construção a ser executado. O presente capítulo, descreve o processo de geração de famílias de
objetos requeridos na representação rigorosa de um imóvel de características dificilmente
padronizadas e que, portanto, não existem nas bibliotecas direcionadas para a construção nova.
Existe uma grande variedade de programas de base BIM disponíveis no mercado, nomeadamente, o
Revit (Autodesk), o ArchiCAD (Graphisoft) e o AECOsim (Bentley). O software Revit integra atualmente
quatro valências: arquitetura, estruturas e serviço. As ferramentas de uso mais frequente admitem um
elevado nível de interoperabilidade para que a transferência de informação entre sistemas, se efetue
com confiança. Para tal, os programas permitem o arquivo de modelos no formato universal IFC e, as
principais casas têm desenvolvidos diversas extensões e estabelecido interligações, de forma a
potenciar as ferramentas no desenvolvimento de multitarefas, mas utilizando o formato nativo do
sistema.
O Revit é considerado uma aplicação BIM tecnologicamente avançada (Demchak et al.,2008).
Apresenta bibliotecas de objetos paramétricos referentes às principais componentes construtivas,
como paredes, pavimentos, coberturas, janelas ou portas. Os elementos selecionados durante o
processo de modelação são adaptados de forma a representarem rigorosamente a configuração
geométrica e os materiais constituintes do edifício. Os parâmetros de base associados aos objetos
paramétricos podem ser adaptados aos materiais e às propriedades requeridas no projeto e podem,
ainda, ser adicionados outros parâmetros, que sejam necessários, enriquecendo a informação do
modelo. Esta informação pode ser partilhada entre os diversos parceiros, nas distintas fases e por
recurso a sistemas BIM específicos e, ainda, qualquer alteração efetuada sobre o projeto deve ser
refletida no modelo de forma a obter um modelo sempre atualizado, garantindo que todas as tarefas
elaboradas sobre o modelo como os desenhos técnicos e tabelas de quantidades são reajustados
automaticamente.
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A modelação BIM do edifício em estudo requer a utilização de alguns dos objetos existentes na
biblioteca da ferramenta utilizada, o Revit, mas, perante as características únicas e não padronizadas
identificadas, principalmente, na fachada principal do edifício, foi necessário definir um conjunto
considerável de novas famílias de objetos paramétricos. O modelo é criado de forma a representar
rigorosamente os detalhes de cantaria de janelas, portas e frisos existentes na fachada e as paredes
portantes sobre os quais os elementos decorativos são aplicados. São modelados também todas as
restantes paredes de fachada e as paredes divisórias interiores, assim como os pavimentos e a
cobertura. Em relação ao pavimento que será alterado, optou-se pela modelação de uma laje genérica
de betão que, posteriormente, será substituída pela proposta, simplificando o modelo. O edifício real
apresenta, nos dois blocos, nas zonas de intervenção um pavimento em madeira vigado e a proposta
requer a modelação de uma laje mista. Com base nessa modelação é possível analisar o
dimensionamento estrutural, objetivo deste trabalho.
O processo BIM está direcionado principalmente para apoio ao desenvolvimento de projetos de novos
edifícios, e as bibliotecas de objetos apoiam essencialmente este tipo de construção. Contudo, no
âmbito HBIM o património cultural é caracterizado pela sua morfologia complexa e não homogénea
que contrariam os procedimentos padronizados do BIM. Em relação ao presente estudo foi
desenvolvida uma biblioteca de objetos paramétricos próprios requeridos para uma correta
representação do palacete. Enquanto que as paredes são modeladas por recurso a objetos padrão, as
janelas de guilhotina e cantaria e os pavimentos em madeira, requerem um processo de modelação
especifica, detalhada e muito demorada.

4.1. Paredes estruturais
O processo de modelação é iniciado com a definição da informação de base, como, unidades de
trabalho (mm), níveis dos pisos do edifício, necessários para a sua modelação em elevação e os
alinhamentos no plano horizontal de apoio à inserção de paredes. Contudo, a primeira etapa da
modelação do projeto é selecionar a criação de um novo modelo de Arquitetura (Architecture
Template).
Com base nas informações do AML, são identificadas as cotas dos pisos do Casal S. José,
nomeadamente, do piso térreo, do piso elevado e do nível do pavimento do sótão. Contudo para uma
completa modelação, foram ainda, admitidos os níveis referentes à cota inferior das fundações e do
início e do topo da cobertura. Através das plantas incluídas em anexo (Anexo 1; Anexo 2; Anexo 3) foi
criada um grelha de alinhamentos referente às linhas médias das paredes portantes do piso térreo,
que formam as fachadas do edifício e a posição do túnel de entrada do palacete (Figura 26).

30

Figura 26: Níveis dos pisos e grelha de alinhamentos do edifício.

Definida a base de modelação, são inseridas as paredes em todos os pisos. Iniciando pelo piso inferior
são criadas as paredes estruturais, que apresentam, por consulta dos desenhos antigos, uma
espessura variável: nas fachadas que circundam o pátio interior a dimensão identificada é de 0,630m;
enquanto na fachada orientada para a via pública e as laterais apresentam uma espessura de 0,615m.
Este valor corresponde à espessura da parede de fachada, no piso elevado e até ao início da cobertura,
sobre o sótão, em todo o contorno da mansão.
Através da documentação consultada, é possível identificar as dimensões e a localização das sapatas
do edifício, que estão diretamente ligadas com as paredes estruturais do piso térreo e apresentam
exatamente as mesmas espessuras. O tipo de fundação aplicada em imóveis semelhantes de idêntica
época consiste na execução de uma abertura no terreno com uma profundidade de 1,00m,
posteriormente preenchida com pedra de dimensões e configuração irregulares e com adição de
argamassa (Costa, 1955).
Por recurso à biblioteca de objetos paramétricos do Revit é selecionado, entre as componentes de
arquitetura disponíveis, um elemento pertencente à categoria ou família de paredes. A nova parede e
a fundação respetiva são criadas por duplicação de uma parede genérica, são designadas de Parede
Exterior 615mm e Fundações 615mm, e são adaptadas de forma a admitir uma espessura de 0,615m
e incorporar as camadas identificadas de distinto material. A inserção das paredes estruturais requer
que sejam posicionadas de forma a ficarem assentes sobre as fundações e, por isso, foi criada uma
Stacked Wall: Parede Exterior + Fundações 615mm, incluída na System Family de Wall, permitindo
unir a parede à fundação (Figura 27). De forma idêntica foram criados os objetos paramétricos
referentes à fachada de 0,630m de espessura e à fundação respetiva, seguida da respetiva Stacked
Wall. As paredes são compostas por várias camadas de material, totalizando uma espessura de
0,615m e de 0,630m. O material que forma o núcleo principal da fachada é a pedra calcária, ligada
com argamassa de cal e areia, e revestida com um reboco de gesso, pelo interior (16mm) e exterior
(26mm) da parede.
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Figura 27: Geração de objeto paramétrico de parede estrutural do piso térreo.

A modelação das paredes de fachada é efetuada com a aplicação dos objetos paramétricos criados,
definindo a sua extensão ao longo dos alinhamentos, e considerando que a altura da parede se
desenvolve desde o nível das fundações até ao nível inferior da cobertura. Para além das fachadas, o
edifício também apresenta paredes estruturais no seu interior, estas foram definidas com uma
espessura inferior e com as camadas de material identificadas no local. A sua inserção é definida em
altura, apenas, desde o nível do piso térreo ao nível do sótão. Durante o processo de modelação, um
símbolo de setas aparece, indicando a posição da face exterior da parede. (Figura 28).

Figura 28: Paredes da fachada, paredes interiores estruturais e túnel de entrada para o pátio interior.
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4.2. Janelas
As paredes das fachadas do palacete ostentam diversos detalhes que requerem uma modelação
específica. O sistema de modelação BIM utilizado permite a geração de famílias de objetos, com rigor
requerido no processo de modelação. Os desenhos antigos são limitativos quanto à representação do
pormenor dos vários elementos que constituem o caso de estudo, sendo necessário a deslocação à
obra e a realização do levantamento suficientemente detalhado, de forma a permitir executar uma
modelação com o rigor pretendido. Assim, foram traçados vários esboços com o registo das medidas
relevantes para a construção paramétrica de todos os elementos característicos da fachada da altura.
As fachadas do Casal S. José apresentam diversos tipos de janelas da época, nomeadamente as
janelas de guilhotina, de origens francesas. Este tipo de janela possui um desenho muito puro,
dispensadora de ferragens, proporcionando o máximo de luz e resistente aos ventos, ainda que tenha
pouca estanquicidade (Mendonça, 2005). Estas janelas são compostas por dois quadros idênticos,
cada um com 6 a 15 painéis de vidro, que deslisam um sobre o outro na vertical. O mecanismo de
abertura, formado por cordas e contrapesos que foram definidos para o caixilho da janela, permitem
que as janelas sejam parcialmente abertas (Figura 29).

Figura 29: Janelas de guilhotina e mecanismo de abertura do palacete.

O sistema de modelação BIM utilizado apresenta uma biblioteca de janelas aplicáveis em edifícios
comuns, contudo, a janela de guilhotina apresenta uma tipologia distinta e a cantaria em pedra
envolvente de cada janela apresenta também detalhes diferenciados.

4.2.1. Janela de guilhotina
Consequentemente, foi necessário criar uma nova família de janelas. A metodologia do processo
construtivo da janela principal de guilhotina está organizada em cinco etapas: (1) definição da abertura
do vão da janela; (2) modelação dos elementos de encaixe da janela; (3) modelação dos dois quadros
com 15 painéis de vidro em cada um que compõem a janela; (4) parametrização da cantaria
envolvente; e (5) definição dos materiais constituintes dos diversos elementos.

33

1. Iniciou-se pela criação de uma nova família janela. A janela principal de guilhotina será introduzida
na fachada principal e, por isso, necessitou de se adaptar a espessura da parede suporte genérica
para a espessura pretendida (615mm), utilizando o mesmo procedimento que as paredes da
fachada, e, também, moldar a abertura do vão da janela (1400mmx1670mm), a uma altura de
1050mm (Figura 30).

Figura 30: Parâmetros iniciais da janela de guilhotina.

De acordo com o desenho traçado no local (Figura 31), a abertura apresenta detalhes reentrantes
que devem ser considerados. Recorrendo-se a ferramentas de corte ( Void Forms ), que permitem
a remoção de partes de uma forma sólida (parede), foi possível: (i) reduzir a espessura sob o vão
da janela (Extrusion) no sentido da superfície interior da parede para o exterior, com uma
espessura de 435mm; (ii) definir a forma geométrica em bisel que percorre os contornos verticais
laterais e superior (Sweep); (iii) e, por fim, extrair uma secção retangular em torno do vão exterior
(Sweep), de maneira a acomodar posteriormente o contorno de pedra de cantaria (Figura 32).

Figura 31: Esboços da planta e do perfil da janela principal de guilhotina.

Figura 32: Definição da abertura da janela principal de guilhotina na parede.
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2. Estabelecida a abertura, segue-se a definição dos elementos de encaixe da janela. Teve-se o
cuidado de pormenorizar os vários elementos constituintes, nomeadamente a cantaria de pedra
de contorno, a ombreira e o peitoril através de esboços (Figura 33).

Figura 33: Esboços dos elementos de encaixe da janela.

Por meio da ferramenta Sweep, efetuou-se o contorno de pedra de cantaria de secção de
200mmx220mm em torno do vão da janela e, posteriormente, sob os seus contornos verticais e
superior, modelou-se a ombreira da janela, que tem como função o encaixe dos quadros que
compõem a janela e, assim, permitir o seu deslizamento. Por fim, incorporou-se o peitoril
(Extrusion), elemento de apoio da janela, composto por duas peças (Figura 34).

Figura 34: Modelação dos elementos envolventes: cantaria; ombreira; e peitoril.

3. Completados a abertura e os elementos de encaixe, processa-se à criação dos dois quadros
idênticos que deslizam sobre si. Cada quadro é composto por 15 painéis de vidro. O rascunho,
traçado no local, expõe os pormenores relevantes da composição dos elementos de contorno e da
partição interna (Figura 35).

Figura 35: Esboços do pormenor da janela principal de guilhotina.
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Sabendo a quantidade de painéis de vidro que compõe um quadro, na horizontal e na vertical, e
as espessuras das travessas e dos pinázios (esquadria que separa os painéis de vidro), a geração
da esquadria e dos respetivos vidros (Extrusion) foi realizada de forma rápida e eficaz, sem
grandes distúrbios. Por fim, duplicou-se o quadro gerado e posicionou-se paralelamente (com
sobreposição de 70mm) apoiado no peitoril, permitindo o seu deslizamento vertical (Figura 36).

Figura 36: Modelação dos quadros da janela principal de guilhotina.

4. A janela principal de guilhotina apresenta vários elementos decorativos em cantaria de grande
detalhe, que envolvem o vão. A geração de cada elemento requereu um processo de modelação
distinto como o pinoco, presente nas laterais, que consistiu na criação de uma linha poligonal
aberta, que ao definir uma rotação de 180º, em torno de um eixo vertical, devidamente localizado,
gera um sólido de revolução (Revolve); o parapeito de apoio aos pinocos que dependeu da criação
de uma secção que percorresse o contorno do exterior da base de suporte do pinoco e o vão
inferior da janela (Sweep); ou os elementos decorativos do frontão superior, que se basearam na
criação de secções transversais especificas que seguem trajetórias complementares em curva
(Sweep); ou, ainda, as duas formas espirais, situadas nas laterais do vão superior, que resultaram
na conceção de duas seções geométricas distintas ligadas por um cordão (Sweep Blend), criando
um sólido de revolução variável, permitindo a espiral alargar para o exterior (Figura 37).

Figura 37: Modelação dos elementos decorativos, de cantaria, que envolvem o vão da janela.
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5. Gerados todos os elementos decorativos e funcionais da janela principal de guilhotina, será
necessário adicionar os respetivos materiais e as suas corretas propriedades mecânicas e físicas.
Os quadros da janela e respetivos elementos de encaixe são de carvalho, com painéis de vidro,
envoltos por ornamentos de pedra granítica (Figura 38).

Figura 38: Janela principal de guilhotina: real vs. modelada.

Embora as restantes janelas de guilhotina sejam semelhantes, a sua modelagem requereu um trabalho
paramétrico bastante moroso, devido aos diferentes detalhes apresentados em cada uma delas. Para
além deste tipo de janela, também foram criados outras janelas que apresentavam uma modelação
diferente, em termos de tamanho, espessura, geometria e altura, mas que seguiram o mesmo
procedimento de modelagem explicado em cima (Figura 39).

Figura 39: Famílias de janelas criadas para o palacete.
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4.3. Portas e varandas
A parametrização das famílias das portas do imóvel é elaborada segundo o mesmo processo, por
exibirem características próprios e diversas quando comparadas com uma porta comum. Cada porta
interior e exterior apresenta a sua especificidade em termos da partição da zona envidraçada e dos
elementos que a constituem como aros, guarnições e almofada. Principalmente, em relação às portas
exteriores, a envolvente em cantaria de pedra de granito, apresenta também um trabalho muito
detalhado, que foi traduzido no processo de modelação. O trabalho de modelação efetuado foi moroso
por ter sido muito detalhado e rigoroso. Mas o resultado é muito exato em relação ao real (Figura 40).

Figura 40: Famílias de portas modeladas para o palacete.

Adicionalmente, foram modeladas as colunas que suportam as varandas, o corrimão do acesso de
tardoz e alguns elementos decorativos em pedra, como pilaretes e pinocos, visíveis sobre a cobertura
da fachada principal do edifício (Figura 41).

Figura 41: Modelação das colunas, arcos e pinocos.

Dificilmente as famílias geradas poderão ser utilizadas numa outra construção. Para que as janelas,
portas exteriores e interiores e varandas, modeladas para este caso de estudo, pudessem ser
aplicadas noutro edifício com características semelhantes, seria necessário estabelecer parâmetros
de alteração das configurações geométricas. Contudo, este processo é ainda mais moroso que a
metodologia descrita e requer, da parte do utilizador, um estudo mais avançado na manipulação BIM.
Posteriormente, estas famílias são aplicadas nas fachadas do edifício, como elementos inseridos
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Load Family disponível na interface BIM, passando a integrar a biblioteca
de objetos paramétricos utilizados neste caso de estudo (Figura 42).

Figura 42: Fase de modelação com fachadas completas.

Efetuada a modelação com a presença de todos os elementos já criados, foram ainda gerados
elementos de desenvolvimento longitudinal como frisos, cimalhas, pilastras e socos que envolvem as
fachadas principal e posterior. Estes elementos foram modelados diretamente sobre o modelo já
criado, sem necessidade de criar novas famílias, através da função Model In-Place e os elementos
modelados são referidos de objetos In-Place (Garcia, 2014).

4.4. Pavimentos
De forma a simplificar a representação dos pavimentos, decidiu-se modelar apenas os pavimentos que
não serão alvo de alteração no projeto de reabilitação, substituíndo os alterados por uma laje genérica
de betão. Por intermédio do comando Floor, representou-se o pavimento térreo, composto por uma
camada de betonilha (5cm), uma camada de betão (20cm) e 3 camadas de areia (Costa, 1955), que
atingem a cota base das fundações, e através da opção Beams gerou-se os pavimentos de madeira,
constituídos por vigas, espaçadas 0,40m, e tarugamento simples de secção 0,22x0,08m2 (Figura 43).

Figura 43: Cortes com o posicionamento dos pavimentos e plantas dos três pisos.
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4.5. Cobertura
A cobertura foi detalhadamente analisada e é composta por uma complexidade de elementos de
madeira. A cobertura é formada por águas mestras, paralelas às fachadas de grande comprimento, e
tacaniças, situadas nos extremos do edifício, paralelas às varandas das laterais em planta. Enquanto
águas mestras estão apoiadas nas extremidades pelos frechais, assentes sobre as paredes, e pelo
pau de fileira, que marca a altura do ponto do telhado, as tacaniças têm como principal elemento o
rincão, que é uma espécie de viga com o seu canto superior chanfrado para os dois lados, a fim de
concordar com os dois planos das duas vertentes das águas mestras, também utilizados na mudança
das águas, apoiados nos cantos dos frechais e no pau de fileira (Figura 44).

Figura 44: Esquema de madeiramento de cobertura (Costa, 1955), desenho (AML, 2019) e estrutura da cobertura.

Devido à complexidade da cobertura, foi necessário dividir em várias etapas a criação do modelo.
Numa primeira fase, sabendo a altura do ponto, foram modelados os elementos de fileira, os rincões e
os frechais que circundam o edifício, apresentando uma secção 0,16x0,12m2. O beiral é constituído
por duas ordens de telhas à portuguesa de meia cana, criando, desta forma, um contrafeito que resulta
no requebro no prolongamento da vertente da cobertura, conforme se pode observar no corte da Figura
44. Assim, foram criadas duas zonas de cobertura de ângulos diferentes, formados por ripas de
madeira, que são pregadas sobre todas as varas com um espessamento dependente das dimensões
das telhas à portuguesa que lhes são aplicadas. Na sua modelação foram utilizados os objetos
paramétricos incluídos no menu Roof, disponibilizado no Revit (Figura 45).

Figura 45: Modelo de cobertura e corte com identificação dos elementos frechal, rincão e fileira.
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A modelação da cobertura telhado permitiu criar planos de referência para a colocação das varas
(0,12x0,08m2) e, posteriormente, das madres (0,16x0,12m2), que estão posicionadas paralelamente
ao telhado, razão pela qual se modelou primeiro. Desta forma, por intermédio da ferramenta Beams,
escolhendo o plano de referência adequado, Set, foram criados os elementos da cobertura e de
seguida, a restante estrutura interior composta por escoramentos e prumos (Figura 46).

Figura 46: Estrutura da cobertura em mansarda e cortes em perspetiva de rincões, frechais, fileiras, madres, prumos e
escoras.

O madeiramento existente forma um conjunto sólido e resistente. A estrutura interior do edifício
apresenta organizações algo distintas entre os blocos do palácio, e diferem também do desenho de
arquivo consultados. A informação geométrica para a obtenção do modelo da cobertura com o rigor
requerido, foi complementado com o registo fotográfico e de esboços obtidos no local.
O sótão tem mantido uma função habitacional, e nesse sentido foram construídas várias trapeiras de
dimensões adequadas para permitir a entrada de luz e o arejamento dos quartos, evitando o
apodrecimento do madeiramento. O palacete apresenta duas trapeiras orientadas para a fachada
principal e outras duas na fachada posterior, e seis trapeiras de cobertura arqueada, nas quais cinco
viradas para o pátio interior e uma para a via pública lateral (Figura 46).
A trapeira de fachada é construída na parte baixa da vertente do telhado, junto ao frechal sobre a
parede, sendo suficiente utilizar uma cadeia na parte superior da junção com o varedo, enquanto que
a trapeira de cobertura arqueada, como foi construída a meio das águas mestras, apresenta duas
cadeias, que formam a sua caixa, para se obter a interrupção das varas nos seus dois topos. A peça
de madeira que forma a cadeia, comporta as mesmas secções das varas. Na sua modelação foi
utilizada a função Dormer possibilitando a definição da configuração das caixas das trapeiras que
atravessam o telhado (Figura 47).
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Figura 47: Trapeira de fachada e de cobertura arqueada e esquemas ilustrativos (Costa, 1955).

As paredes dos dois tipos de trapeiras são constituídas por tábulas de madeira alinhadas na vertical
entre a cobertura da própria e as varas, revestidas por chapas de zinco. A cobertura das trapeiras de
fachada, segue a mesma estrutura da fileira, rincões, frechais e varas, numa escala menor, enquanto
que as trapeiras de cobertura arqueada salientam uma cobertura de chapa de zinco que assenta em
frechais nas paredes. As varandas do palacete também apresentam uma cobertura simples.

4.6. Modelo BIM resultante
Finalmente, em ambos os pisos modelados, foram modeladas as paredes divisórias dos novos
apartamentos, conforme o projeto de reabilitação proposto e, sobre elas as portas interiores modeladas
de acordo com as existentes, de forma a preservar estes elementos marcantes da arquitetura do
imóvel. No sótão, as portas não apresentavam nenhum detalhe relevante e, portanto, foram
representadas por portas genéricas incluídas no software, com dimensões idênticas às existentes
(Figura 48).

Figura 48: Paredes divisórias do 1ºPiso, do 2ºPiso e do sótão, respetivamente.

A Figura 49 ilustra o modelo BIM de arquitetura concluído. O modelo constitui a base de trabalho para
a realização do estudo de intervenção estrutural, a conceber igualmente por recurso a ferramentas de
base BIM.
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Figura 49: Modelo do palacete "Casal S. José".

A complexidade da modelação de todas as famílias de objetos foi volumosa, pois foi admitido que se
deveria efetuar a representação em BIM de um modo muito rigorosos. O recurso às capacidades de
modelação permitidas pelo software utilizado foi trabalhoso, mas revelaram ser suficientes para atingir
o objetivo pretendido (Anexo 8). Contudo e por consequência, a individualidade do palacete foi
preservado, permitindo que, futuramente, o modelo seja utilizado para um posterior de conservação
do seu valor patrimonial e cultural. Este enquadramento demonstra que é possível, por meio de
ferramentas disponibilizadas pelo software, proteger a herança arquitetónica deixada pelos
antepassados que descrevem a nossa história, âmbito da metodologia HBIM.
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5. Reabilitação estrutural dos pavimentos das
alas laterais do edifício
A base da metodologia BIM, como principal sistema de apoio ao projeto, consiste na sua capacidade
de integrar uma grande quantidade de dados, que podem ser partilhados com todos os membros do
setor da Arquitetura, da Engenharia e da Construção (AEC). Os especialistas de software BIM
trabalham diariamente para conseguir ultrapassar a barreira que separa os vários sectores da AEC e,
deste modo, permitir que haja uma boa comunicação e uma devida troca de informação entre os vários
softwares utilizados.
A interoperabilidade, entre os vários softwares, pode ser alcançada através da leitura direta do formato
de arquivo contido no programa, quando o software de receção advém do mesmo fornecedor e, por
isso, contem já aplicativos que permitem uma transferência rápida de um programa para outro, sem
perda de informação crucial, ou por meio de um software que integra uma interface de programação
de aplicativos, fornecendo uma interface bem desenvolvida entre software de diferentes fornecedores
(extensão). Utilizando programas que suportam padrões de troca de dados aceites em todos os
sectores (IFC) é outra forma de permitir a transposição de informação, contudo, existe uma maior perda
de informação comparativamente com as ferramentas anteriores (Gayer, 2009). Todos estes métodos
são utilizados atualmente e todos eles apresentam graus de sucesso variados.
Existem dezenas de programas de análise e dimensionamento (A&D) disponíveis para modelar vários
aspetos de uma estrutura. A maioria das empresas de engenharia possuem várias destas ferramentas
à sua disposição e, geralmente, consoante o projeto de construção, utilizam uma ou mais dessas
ferramentas na modelação da estrutura. Embora os principais programas de A&D sejam capazes de
comunicar com um ou mais softwares BIM, a grande dificuldade está no detalhe, visto, nos projetos de
estruturas, existir uma grande complexidade na precisão dos modelos estruturais tridimensionais.
Numa primeira etapa de modelação é preciso um estudo do programa que se considerará melhor para
iniciação da modelação, dado que as migrações de um modelo poderem funcionar melhor quando o
modelo é iniciado por um software BIM ou um software A&D. Para avaliar o nível de sucesso da
interoperabilidade entre softwares é necessário prestar atenção às linhas analíticas dos membros, às
orientações dos membros, às diferenças de elementos e outros parâmetros. Mesmo que o modelo seja
realizado com o maior cuidado possível, rastreando todas as possíveis imperfeições que poderão
trazer ao modelo exportado, ocorrem invariavelmente erros de tradução que necessitam de ser
corrigidos posteriormente (A. Burt e P.E., 2009).
No contexto deste capítulo será abordado a interoperabilidade entre o programa Revit (software BIM)
e os programas ETABS e Robot Structural Analysis (softwares A&D) e a sua devida análise estrutural.
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5.1.

Substituição de pavimentos em madeira por
mistos

No projeto de reconversão está prevista a demolição e substituição dos pavimentos em madeira das
alas laterais do edifício por pavimentos mistos de aço-betão, compostos por uma laje mista ligada por
conetores a vigas metálicas.
O balanço entre o custo e o benefício é um fator importante na tomada de decisões para a reabilitação
de edifícios. Geralmente, quando um edifício é considerado património arquitetónico, esta questão é
justificada pela conservação dos elementos que a constituem, optando-se pelo reforço estrutural
(Almeida, 2009), contudo, essa opção poderá ser injustificada quando o custo desse reforço se torna
superior ao da demolição e construção nova. As alas laterais do edifício, fora as fachadas, não
apresentam características identificadoras de uma época, quando comparadas com os elementos
decorativos dos salões principais do 2ºPiso (Anexo 3), e, por isso, a sua intervenção não constituir uma
destruição do conceito estético e arquitetónico caracterizador de uma era.
Em adição, o projeto de reconversão tem como objetivo a demolição de todas as paredes divisórias do
1ºPiso e 2ºPiso e a construção de novas paredes divisórias entre os vários compartimentos dos novos
apartamentos. Desta forma, poderá justificar-se a substituição do pavimento de madeira por uma
solução que permita uma maior flexibilidade para a criação do espaço pretendido.
A aplicação de metodologia BIM ao estudo desta solução estrutural contribuí, de igual modo, para um
desenvolvimento académico, visto que a sua investigação ainda não estar tão aprofundada.
De forma a viabilizar o conteúdo abordado na dissertação e tendo em consideração que os pavimentos
das alas laterais do edifício em questão apresentam similaridades, o estudo da interoperabilidade da
estrutura mista focou-se na substituição do pavimento em madeira a Noroeste (à direta em planta). As
dimensões desta área de implementação da estrutura são superiores, apresentando larguras de vãos
maiores, e, por isso, podendo afirmar que se enquadra como a área mais condicionante (Figura 50).

Figura 50: Pavimento em estudo.
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5.2. Principais características da laje mista
O pavimento misto, que se pretende construir em substituição dos pavimentos de madeira, é composta
por uma laje mista de aço-betão sobre perfis metálicos, ligados por conectores/pernos, que são
responsáveis pela ligação do betão à secção de aço e pelo controlo do escorregamento entre eles
(Figura 51). A laje mista é constituída por uma chapa colaborante e uma camada de betão sobre esta,
devidamente armada.

Figura 51: Estrutura mista (Calado e Santos, 2013).

Embora o betão e o aço apresentem características muito diferentes, estes materiais são
complementares e compatíveis quando trabalhados em conjunto. Enquanto o betão é capaz de evitar
o fenómeno de instabilidade no aço, restringindo deslocamentos indesejáveis, protegendo o aço contra
a corrosão e isolando-o de altas temperaturas, o aço oferece ductilidade à estrutura. A colocação do
betão nas zonas de compressão e o aço nas zonas de tração fazem com que cada material esteja a
resistir a esforços e deformações para os quais tem maior aptidão, garantindo, desta forma, o binário
de forças resistentes (Calado e Santos, 2013).
O funcionamento e dimensionamento desta estrutura mista envolve duas fases: fase construtiva e fase
definitiva. A fase construtiva está diretamente ligada à montagem da chapa colaborante, e respetivos
conetores, sobre os perfis metálicos. Nesta etapa a chapa metálica, que serve de plataforma de
trabalho e simultaneamente de cofragem para a betonagem, desde longo uma vantagem em termos
de velocidade e simplicidade construtiva, tem de ser capaz de resistir a todas as ações desta fase,
com ou sem escoramentos. Na fase construtiva devem ser verificados o Estado Limite de Serviço
(ELS), de forma a controlar os limites máximos de deformação e a necessidade, ou não, de escoras,
e o Estado Limite Último (ELU). Por outro lado, na fase definitiva, logo após o endurecimento do betão,
a chapa funciona como um elemento estrutural do pavimento do edifício, sendo necessário verificar os
dois estados limites, mas considerando a laje como uma estrutura mista: chapa + camada de betão
(Almeida, 2009; Gonçalves, 2016).
A estrutura mista distingue-se igualmente pela sua flexibilidade e, posteriormente, pela sua facilidade
de alteração durante o tempo de vida útil do edifício (aberturas ou acomodações de escadas), não
comprometendo, geralmente, a utilização do edifício e o funcionamento dos elementos estruturais
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envolventes, sendo apenas suficiente adicionar novos perfis de aço e respetiva betonagem. Quando
comparadas com outras soluções, a possibilidade de conceber lajes com uma menor espessura e, por
isso, com um peso próprio mais reduzido, torna-se desde logo uma vantagem (Calado e Santos, 2013).
Um dos principais problemas no estudo de estruturas mistas é o da conexão entre o aço estrutural e o
betão. De forma a garantir que estes dois materiais trabalhem em conjunto e que possam ser um único
elemento estrutural, será necessário criar um meio de conexão. Estes meios operam na interface entre
os dois materiais, sendo designados por conexão por corte, já que o esforço predominante é o de corte,
dependendo assim do número e da resistência do meio de conexão.
Enquanto a conexão está diretamente relacionada com a força de corte existente na interface dos dois
materiais, a interação está associada ao escorregamento entre eles e, por isso, ao número, à posição
e rigidez do tipo de meio de conexão. Desta forma, numa situação de conexão total, segundo a EN
1994

1-1 (EC4

1.1), 9.1.2.2 (CEN, 2004), o aumento de conexão não aumenta a resistência do

elemento, ao passo que numa interação total os deslocamentos inerentes entre os dois materiais são
quase nulos, podendo ser desprezados.
Contudo, em situações em que a conexão e a interação são parciais, ou seja, quando a quantidade de
meios de conexão diminui, os seus valores são muito semelhantes.
Neste trabalho, pretende-se utilizar pernos de cabeça como elementos de ligação, que sejam do tipo
dúcteis, com suficiente capacidade de deformação para se poder admitir um comportamento plástico
da conexão. Por outro lado, de modo a tirar partido da conexão parcial e, assim, tirar proveito da análise
plástica, decidiu-se utilizar secções de perfis metálicos da classe 1 e 2.
Exatamente por estes dois conceitos estarem relacionados, é que o valor de cálculo da força resistente
ao corte,

, depende dos modos de rotura típicos dos pernos de cabeça quando inseridos na

estrutura mista, nomeadamente pela rotura do conetor por corte,
envolvente ao conetor,

. Segundo o EC4

, e pelo esmagamento do betão

1.1, 6.6.3.1., este valor é igual ao mínimo dos valores

calculados:
(1)

Para além desta dependência, o facto de os pernos serem inseridos numa laje mista com chapa
perfilada, faz com que o valor total

tenha que ser multiplicado por um coeficiente de redução, que

depende da orientação das nervuras, paralelas,

, ou transversais,

, (artigos 6.6.4.1 e 6.6.4.2,

respetivamente).
O valor do cálculo do momento resistente,
ao corte longitudinal,
resistente de corte,

, está diretamente relacionado com a força resistente

, e, por consequência, com o número de conetores e a respetiva força
.
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Enquanto o momento fletor atuante,

, está associado às ações que lhe são aplicadas e às

condições de apoio, o momento fletor resistente,

, depende, entre outros, da conexão que

condiciona a força de compressão existente no banzo de betão,
O valor da força resistente ao corte longitudinal,

.

, é igual ao número de conetores, uniformemente

distribuídos, por metro, , multiplicado pela distância entre o apoio e a secção mista respetiva,
vezes a força resistente ao corte do conetor,

,

. A força resistente ao corte longitudinal pode ser igual

ou maior que a força de compressão existente no banzo de betão,

:
(2)

Esta força é máxima quando a conexão é total (

) e depende da posição do eixo neutro plástico

da secção mista, assumindo o menor valor entre força máxima de compressão no banzo de betão
(zona maciça sobre as nervuras),

, e a força máxima de tração no perfil de aço,

.

Ao utilizar a conexão parcial, é possível reduzir a força de compressão no banzo de betão multiplicando
por um grau de conexão, , que consequentemente reduz o valor do momento fletor resistente. Este
grau é obtido tendo em conta a relação

, que é conseguida pela diminuição de conetores (Figura

52). De modo a limitar o escorregamento entre a laje e o perfil, e garantir que a conexão é dúctil, a
EN1994

1-1, 6.6.1.2 impõe um grau mínimo de conexão de

Figura 52: Relação entre

e

.

para conetores dúcteis (CEN, 2004).
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5.3. Disposições de projeto e de construção
A disposição construtiva das lajes mistas segue o pressuposto do Capítulo 9.2. do EC4
estabelece limites mínimos de espessura da laje, , de betão sobre a chapa colaborante,
espaçamento e quantidade de armadura mínima de reforço,

1-1, que
, e de

. Para além destas condições,

também refere os limites das dimensões dos agregados e os requisitos de apoio.
Nesta dissertação pretende-se utilizar uma chapa colaborante do tipo trapezoidal que funcione
juntamento com o betão (conetores). Desta forma, conforme disposto no Subcapítulo 9.2.1., a
espessura da laje, , deve ser igual ou superior a 90 mm e a espessura de betão sobre a superfície
superior da nervura da chapa ,

, deve apresentar uma espessura mínima de 50 mm (Figura 53).

No que diz respeito à armadura de reforço, o EC4

1-1 prevê que a quantidade mínima de armadura

longitudinal e transversal deve ser colocada na espessura

, com mínimo de recobrimento de 25 mm

(Figura 53) para atender à retração do betão e à distribuição de cargas pontuais (Felgueiras et al.,
2006), e não deve ser inferior a 80

, sendo a armadura mínima que assegura o controlo de

fendilhação. O seu espaçamento não deve exceder o menor dos valores de

e 350 mm.

Pode haver a necessidade de colocar armaduras para garantir a continuidade e, assim, limitar a
fendilhação sobre os apoios intermédios, por apresentarem momentos fletores negativos. Neste
sentido, para vãos equivalentes a armadura de continuidade deve ser prolongada cerca de 1/3 do vão
para além do apoio (Felgueiras et al., 2006).
Por outro lado, segundo o EN 1994

1-2 (CEN, 2005), documento que contém as regras gerais para

o dimensionamento contra o fogo de elementos mistos de aço e betão, afirma que as lajes mistas sem
proteção especial ao fogo, tendo sido dimensionadas segundo o EC4

1-1, apresentam uma

resistência ao fogo de 30 minutos. De maneira a aumentar a resistência ao fogo é possível colocar
armaduras adicionais (Figura 53), elevadas no mínimo a 30 mm em relação à chapa perfilada, ou
sistemas de proteção, por meio de argamassas projetadas, placas de proteção ou tintas intumescentes
(Almeida, 2009).

Figura 53: Nomenclatura da geometria da chapa perfilada trapezoidal (CEN, 2004) e disposição da armadura de
distribuição e de resistência ao fogo (Felgueiras et al., 2006).
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No mesmo Capítulo são especificadas as dimensões dos agregados que dependem da menor
dimensão do betão e não deverão exceder

,

e 31,5 mm.

O Subtítulo 9.2.3., último deste Capítulo, aborda o posicionamento relativo da laje sobre os apoios,
sem que danifiquem os mesmos e que a entrega seja suficiente para impedir qualquer dano na laje,
resultando no deslocamento acidental durante a fase construtiva. No projeto foi decidido que a laje
assentaria sobre perfis metálicos, nos quais, os de extremidade, se fixariam às paredes de alvenaria.
O artigo pressupõe, dependendo do tipo de apoio (extremidade ou intermédio), que os comprimentos
de apoio

e

não possam ser inferiores a 75 mm e 50 mm, respetivamente, conforme indicado na

Figura 54.

Figura 54: Disposições mínimas das chapas perfiladas sobre os apoios (CEN, 2004).

Quanto à colocação dos conectores/pernos, elementos de ligação entre os perfis metálicos e a laje
mista, estes devem seguir as especificações da EN1994
porque se optou pela utilização de perfis metálicos

1-1 (Figura 55). Segundo o artigo 6.6.5.5 e
, fazendo com que os seus banzos quando

compridos estejam entre a classe 1 e 2, o espaçamento longitudinal,

, máximo entre eixos dos

conectores não deverá exceder 6 vezes a espessura total da laje, , nem

. Logo a seguir, o

artigo 6.6.5.6. afirma que nos edifícios a distância livre entre o eixo do conector e o bordo do banzo,
, não deve ser menor que

.

Figura 55: Disposição construtiva dos conetores (Calado e Santos, 2013).

Por outro lado, o artigo 6.6.5.7. impõe que a altura do perno de cabeça,

, seja superior a 3 vezes o

diâmetro do perno, , e que a espessura da sua cabeça deve ser superior a

e altura não inferior
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a

. O projetista também deverá ter em atenção o artigo 6.6.5.7 que obriga a altura do conector a

prolongar no mínimo

acima da chapa colaborante. Para além da geometria do perno de cabeça, o

artigo estabelece o espaçamento mínimo entre conectores de

. Na situação em que se utiliza mais

que um conector no banzo, o espaçamento na direção transversal,

, deve ser superior a

e nos

casos destes conetores não estarem em contacto com o eixo da alma, o seu diâmetro da espiga não
deve ser superior a

vezes a espessura do banzo,

.

5.4. Pré-dimensionamento
A construção da laje mista teve por base os seguintes materiais: betão da classe
colaborante perfil AL65 da classe
metálicos HEB da classe

e de espessura

mm (Anexo 9) (Alaço, [s.d.]); perfis

(Anexo 10) (IST, [s.d.]); armaduras de aço da classe

como elementos de ligação, conectores/pernos com
da classe

; chapa

de diâmetro de espiga e

; e,
de altura,

(Anexo 11) (SENN AG, 2005).

Uma secção transversal mista é classificada segundo a classe mais elevada (menos favorável) dos
seus elementos de aço comprimidos e quanto ao sinal do seu momento fletor atuante (positivo ou
negativo) ao nível da secção, uma vez que a secção mista não é simétrica em relação ao seu eixo
neutro de flexão (Calado e Santos, 2013).
As Tabelas 5.1. e 5.2. da EN 1993

1-1 (EC3

1-1), 5.6. (CEN, 2005a) estabelecem os limites

máximos das relações largura-espessura para componentes comprimidos, classificando por classes
os perfis metálicos atendendo à sua distribuição de tensões nos banzos e na alma. Refira-se que os
limites máximos das relações largura-espessura dependem do parâmetro , que diminui consoante o
valor nominal da tensão de cedência,

, do aço. Os perfis HEB apresentam secções transversais muito

estáveis, uma vez que as larguras dos banzos, , e da alma, , são idênticas, fazendo com que mais
dificilmente criem instabilidade/encurvadura lateral. A disposição destes perfis estará condicionada por
solicitações à flexão, e, por essa razão, visto que

, as relações de largura-espessura

colocam o perfil entre duas classes: 1 e 2, permitindo que a análise da secção seja plástica.
Por outro lado, para os banzos comprimidos, cuja encurvadura local seja impedida pela utilização de
uma ligação efetiva (conectores) a um elemento de betão armado, como é o caso, poderá considerarse que os banzos são de classe 1, EC4

1-1, 5.5.2 (1). Desta forma, tanto a análise da secção como

a análise global são plásticas, já que o limite máximo da relação largura-espessura não é ultrapassado
pelos componentes da secção (alma e banzos) compridos quando solicitados à flexão.
Outra justificação para adoção destas secções está diretamente relacionada com o artigo do EC4

1-

1, 6.6.1.1., que afirma que a conexão parcial só poderá ser utilizada para seções de classe 1 e 2.
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5.4.1. Disposição global
Tendo em consideração a área de implementação do pavimento misto, foi definido o posicionamento
de todos os elementos estruturais. A laje mista (betão + chapa colaborante) é resistente na direção
das nervuras, e, por essa razão, poder-se analisá-las como lajes armadas numa direção (Calado e
Santos, 2013). Desta forma, optou-se por apoiar as chapas sobre as vigas secundários, VS, com as
nervuras perpendiculares aos mesmos, que por sua vez descarregam em vigas principais, VP, e,
posteriormente, nas paredes de alvenaria, conforme se observa na Figura 56.

Figura 56: Disposição das elementos estruturais da estrutura mista e caminho de cargas.

As vigas principais estão simplesmente apoiadas nas paredes de alvenaria, estando embebidas na
parede no mínimo 30 cm, de maneira a transmitir as forças verticais ao núcleo central da parede. Estas
foram colocadas tendo em atenção o posicionamento das novas paredes divisórias dos
compartimentos dos apartamentos e de forma a não intersetarem os vãos das janelas. Por outro lado,
as vigas secundárias estão simplesmente apoiadas entre as vigas principais, apresentando uma menor
dimensão, uma vez que transportam uma carga inferior, e distribuídas com distâncias equivalentes
entre si. A ligação entre estes dois elementos é conseguida por intermédio do prolongamento da alma
da viga secundária, ligada por parafusos a um reforço transversal colocado na viga principal. Neste
sentido apenas a força de corte é passada para a viga principal.
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5.4.2. Cargas
Subsequentemente foram quantificadas as cargas a que a estrutura está submetida. Admitiu-se que a
estrutura está sujeita a uma restante carga permanente,

, de

revestimentos e das paredes divisórias, e uma sobrecarga,

, equivalente às cargas dos

, de

, distribuída por toda a

estrutura.
As empresas que desenvolvem chapas colaborantes perfiladas fornecem tabelas de dimensionamento
direto aos projetistas, que asseguram as verificações nas fases construtiva e definitiva, bastando
verificar a segurança para as vigas mistas.
A tabela de dimensionamento (Anexo 9) parte do pressuposto que toda a carga adicional ao peso
próprio da estrutura é adicionada à sobrecarga (Alaço, [s.d.]). Assim sendo, para se obter valores
coerentes da tabela, deve-se multiplicar por um fator, que relaciona os coeficientes parciais relativos
das ações,

, pelas cargas adicionais, originando um valor de cálculo da carga total

de:

.

Conclui-se desta forma que, segundo a Tabela 6 anexada, para um vão de

m (valor aproximado

ao vão entre as vigas secundárias (Figura 56), e para uma altura da laje, , de
o conetor não fique à vista, que a estrutura é capaz de suportar até

, garantindo que

, não tendo necessidade

de escoramento na fase construtiva sob a chapa metálica e que o esforço transverso vertical,

,é

o fator que condiciona o seu dimensionamento. Da mesma maneira, determinou-se que o peso próprio
da laje mista,

, é de

(Tabela 7). Contudo, devido ao comprimento das vigas principais, e

consequentemente ao seu momento fletor atuante, estas deverão conter escoramento sob as vigas
com via a tornar mais robusta a solução em relação à encurvadura.

5.4.3. Perfis metálicos
Definidas todas as ações e propriedades dos materiais, dimensionaram-se os perfis metálicos tendo
em atenção a combinação de Estado Limite Último (ELU). As vigas secundárias 2(B-C), 3(B-C) e 4(BC) e a viga principal C(1-5) são as vigas mais condicionantes (Figura 56), por apresentarem valores
de momento fletor atuante maior (Anexo 12). Através da iteração dos diferentes módulos plásticos,
, e das massas das secções transversais, encontraram-se as secções HEB mais favoráveis
(Tabela 1).
Tabela 1: Perfis metálicos a utilizar.

Perfil Metálico
Viga
VP
VS

m
(kN/m)
1,03
0,43

W pl,y
(cm )
1530,00

Mpl,Rd
(kNm)
543,15

354,00

125,67

3

Mpl,Rd >
Msd,max
Secção
(kNm)
Msd,max
473,08 Verifica HE280B
103,96 Verifica

HE160B
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5.4.4. Armaduras
Para controlar retração do betão e garantir resistência à distribuição de cargas pontuais deve-se
colocar na face superior da laje uma armadura de distribuição,

, mínima de

lajeta,

1-1, 9.2.1.):

, com o mínimo de
, logo

em cada direção (EC4

da área da

.

Por outro lado, segundo o EC4
de acordo com a EN 1992

1-1, 9.8.1., afirma que o controlo de fendilhação deve ser verificado

1-1, 7.3. (CEN, 2004a), sendo apenas necessário a colocação de armadura

na zona dos momentos negativos, uma vez que na zona inferior da laje mista, em toda a sua área,
possuir a chapa perfilada, que protege e não expõe a zona do betão ao ar exterior (Gonçalves, 2016).
Para cálculo desta armadura mínima, o EN 1992

1-1 permite que se determine sem cálculo direto,

através da seguinte expressão:

(3)
Cálculo:

5.4.5. Pernos de cabeça
Os conetores/pernos que serão utilizados na estrutura mista, permitem que os dois materiais, aço
estrutural e betão, trabalhem em conjunto, conforme dito anteriormente. O software A&D utilizado para
a análise da estrutura, permite calcular os valores das forças resistentes ao corte longitudinal,

, dos

pernos, tomando em consideração a orientação das nervuras.
De acordo com o EC4

1-1, 6.2.1.3, a conexão parcial só é permitida para momentos positivos e, por

consequência, para redução da força de compressão do banzo de betão,

. Considerou-se que todas

as vigas são simplesmente apoiadas e que só apresentam momento fletor positivo. Assim sendo, podese aplicar conexão parcial.
A conexão parcial é de extrema importância para as vigas secundárias, já que estas estão dispostas
perpendicularmente às nervuras da chapa perfilada e o número de conetores depender do número de
nervuras em contacto com o perfil metálico.
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5.5. Modelação paramétrica
Após o pré-dimensionamento de toda a estrutura, segue-se a parametrização do modelo em Revit,
com o intuito de exportá-lo, mais tarde, para o software de análise e dimensionamento (A&D) e, assim,
avaliar o grau de interoperabilidade existente. A construção do modelo teve como metodologia: (1) o
isolamento da posição da estrutura; (2) a criação da nova grelha para posicionamento dos elementos
estruturais; (3) modelação dos perfis metálicos; e (4) a modelação da chapa colaborante perfilada.
1. Em primeiro lugar, de forma a estudar em pormenor a estrutura mista, que substituirá o pavimento
existente atualmente, isolou-se a posição dos elementos relevantes que envolvem a estrutura,
através da criação de um novo modelo de Arquitetura (Architecture Template) e da inserção de
uma cópia das paredes de alvenaria envolventes, de certos alinhamentos da grelha do palacete e
das linhas de referência das paredes divisórias (Figura 57).

Figura 57: Isolamento geométrico da estrutura mista.

2. Através dos elementos copiados, construiu-se a nova grelha para implementação da estrutura
dimensionada. A nova grelha está associada à área de implementação da estrutura mista, de onde
os seus alinhamentos se fazem coincidir com as vigas metálicas (Figura 58).
3. Criada a nova grelha, todos os elementos copiados para o modelo foram desprezados, pois
serviram apenas de base para criação da grelha, e modelaram-se as vigas principais
as vigas secundárias

e

(Beam) nas respetivas posições (Figura 58).

Figura 58: Grelha do novo modelo e posicionamento dos perfis metálicos.
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4. Por último, modelou-se a laje mista sobre os perfis metálicos. O programa permite a construção
destas lajes especificas, bastando criar a família da chapa colaborante pretendida e incluí-la
posteriormente na laje. Recorrendo à base de dados da Autodesk, exportou-se a família M_Form
Deck_Composite

Profiles

-

se e alterou-se os seus parâmetros para admitir as dimensões da chapa colaborante perfil AL65.
De seguida, modelaram-se três lajes genéricas (Floor) sobre os perfis metálicos, tendo o cuidado
de colocar a direção do vão (Span Direction) paralelo às vigas principais, para indicar o sentido da
carga e das nervuras (Figura 59).

Figura 59: Parametrização das propriedades da laje mista.

Para concluir, selecionaram-se as lajes, duplicaram-se, alteraram-

Structural Deck

com e perfil AL65 e o seu respetivo material.
De maneira a representar geometricamente a estrutura, isto é, a posição realista na obra,
configuraram-se as linhas geométricas do modelo, com o objetivo de colocar os perfis metálicos
imediatamente depois da laje mista (Figura 60).
Importa, ainda, definir as ações a que a estrutura estará sujeita. No caso de estudo, são empregues
três casos de carga, nomeadamente o peso próprio,
permanentes,

, da estrutura, as restantes cargas

, e as ações variáveis,

. Para além dos casos,

definiram-se as combinações ELU e ELS. O peso próprio não é necessário modelar, pois ele já é
considerado automaticamente com base na geometria e peso volúmico do material, contudo é
necessário ser definido para que seja incluído nas combinações.

Analytical Model

Analyze , permite selecionar o tipo de distribuição da carga (pontual, linear ou superfície):
Loads ; o tipo de ações a considerar (permanentes, variáveis ou sísmica) Load Cases
Load Combinations (Figura 60).
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Figura 60: Definição das ações, combinações e condições de apoio aplicadas no modelo analítico.

Por definição, as vigas quando modeladas são encastradas. Assim sendo, foi necessário estabelecer
as condições de apoio de todas as vigas. Primeiramente, recorrend

Boundary Conditions

Settings , definiram-se as famílias que serão utilizadas para condições de apoio. A carga distribui-se
por último nas paredes de alvenaria e, por isso, posicionou-se apoios simples nas extremidades das
vigas principais. De um modo automático, as vigas 1(A-B), 1(C-D), 5(A-B) e 5(C-D), vigas secundárias
nas extremidades da laje, já se encontram simplesmente apoiadas, devido aos apoios simples
posicionados nas extremidades das vigas principais. Assim sendo, selecionaram-se as restantes vigas
secundárias e alteraram-

Pinned

. Desta forma

garante-se que o programa A&D não considera que as vigas secundárias estão continuamente
apoiadas, originando momentos negativos entre as vigas secundárias (Figura 60).
Por fim

Consistency analisa-se a consistência da estrutura, verificando que

todos os elementos estão posicionados corretamente e, assim, se poder exportar a estrutura para o
programa A&D.
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5.6. Transposição do Revit para o ETABS
Após a modelação da estrutura mista e das respetivas cargas e das condições de apoio aplicadas,
procedeu-se à sua exportação para o programa de análise e dimensionamento (A&D). O programa
A&D utilizado, numa primeira fase, foi o ETABS 18.
O ETABS é um software integrado para análise estrutural e dimensionamento de edifícios de grande
capacidade analítica para objetos lineares e não-lineares. Este permite, por meio das suas
ferramentas, desenvolver um modelo extremamente bem estruturado, com todas as suas
especificidades, devido à quantidade de recursos sofisticados e abrangentes de dimensionamento
para uma ampla gama de materiais e exibições gráficas. Este software oferece a possibilidade de
realizar relatórios que permitam uma boa compreensão dos resultados obtidos (CSI, [s.d.]).
A razão pela qual se optou por este software de grande qualidade está diretamente relacionado com a
sua capacidade de permitir a análise e dimensionamento de estruturas mistas, mais concretamente de
vigas mistas, assim como a verificação da capacidade das conexões estabelecidas entre o perfil de
aço e a laje mista.
Para a transferência do modelo Revit para o ETABS procedeu-se à exportação da informação
recorrendo ao formato IFC (Figura 61).

Figura 61: Menu de exportação do Revit.

Depois de criado o ficheiro IFC, segue-se para o ambiente do ETABS
Import

IFC File

File

-se o ficheiro que se pretende transportar. O ficheiro
19 IfcBeams

IfcSlab

1
mista

modelada (Figura 62).
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Figura 62: Menu de importação do ETABS e modelo importado.

Numa primeira perspetiva, ao observar o modelo importado, consta-se que nem a grelha, nem as
condições de apoio e nem a posição do modelo analítico foram exportadas com sucesso. Contudo, de
forma a contornar este obstáculo, que logo reflete a má interoperabilidade entre os programas,
descreve-se em seguida a metodologia utilizada.
Para garantir que é transferida a informação crucial para o desenvolvimento da estrutura, foi necessário
adaptar e alterar certos e determinados pontos no modelo Revit: (1) coincidir as linhas geométricas
das vigas com as suas linhas analíticas; (2) modificar a posição espacial da estrutura; e (3) exportar a
grelha por meio de um ficheiro .dxf.
1. O ficheiro IFC não foi capaz de transportar para o ETABS as linhas analíticas do Revit e, em
substituição, exportou as linhas geométricas dos elementos. Assim sendo, numa primeira
abordagem, alinharam-se todos os elementos com as respetivas linhas analíticas, alterando as
Geometric Position
piso (Figura 63).

Figura 63: Alinhamento das linhas geométricas das vigas da estrutura.

2. Uma estrutura no ETABS tem geralmente o ponto de coordenadas (0,0), ou seja, ponto de origem,
coincidente com os dois alinhamentos principais da planta de projeto. A posição da estrutura mista
está definida consoante o projeto inicial do palacete, não estando centrada no ponto de
coordenadas (0,0). Para definir esta correspondência e evitar que o programa crie dois
alinhamentos adicionais, podendo trazer erros na análise estrutural, reposicionou-se a estrutura,
fazendo com que o ponto de origem coincidisse com a interseção dos alinhamentos 1 e D. Assim,
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ativou-

Project Base Point

nas definições de campo do projeto, e moveu-

Survey Point

Project Base Point

estrutura.

Figura 64: Posicionamento do ponto de origem da estrutura.

Selecionando toda a estrutura e movendo, tendo como ponto de referênci

Project Base Point

um vetor igual à distância entre os pontos de projeto, alinhou-se os alinhamentos 1 e D ao ponto
de origem do projeto. Desta forma, se se quiser voltar à posição inicial bastará fazer o processo
inverso.
3. Por fim, guarda-se num ficheiro .dxf a grelha da estrutura mista.
Alterados todos os aspetos relevantes no Revit para aproveitar da melhor forma a interoperabilidade
existente entre estes dois programas, repete-se novamente o processo de exportação do modelo
misto, recorrendo ao formato IFC e transferindo o ficheiro .dxf criado para o software A&D, permitindo
que a grelha seja exportada com sucesso (Figura 65).

Figura 65: Exportação do modelo BIM para ETABS.

A exportação da posição da estrutura mista e da grelha é realizada com êxito, com o ponto de origem
a coincidir com os alinhamentos respetivos. Contudo as designações dos alinhamentos adotaram
outras nomenclaturas e, para que estejam coerentes com os alinhamentos definidos no projeto e,
assim, não criem erros de análise, alteraram-se essas designações (Figura 66).
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Figura 66: Alteração da nomenclatura dos alinhamentos da grelha do modelo.

Posteriormente, analisa-se a estrutura mais pormenorizadamente e conclui-se que as propriedades
geométricas das seções, e respetivo nome, das vigas foram importadas, no entanto, o mesmo não se
poderá dizer das propriedades físicas dos materiais, das condições de apoio, da geometria da laje
mista e das ações sobre a estrutura. Por essa razão, definiu-se e associou-se as propriedades físicas
dos materiais

,

e

aos elementos, indicando à priori a região onde serão utilizados,

garantindo desta forma que a análise estrutural é realizada segundo os códigos de dimensionamento
da União Europeia.

5.6.1. Vigas metálicas
Apesar das linhas analíticas das vigas metálicas estarem posicionadas corretamente, as vigas
principais sofreram uma rotação de 90º quando exportadas, modificando o eixo de maior inércia e
resultando em erros na verificação de segurança. Assim, para contornar este defeito, modificaram-se
as definições destas vigas para estarem orientadas corretamente (Figura 67).

Figura 67: Orientação das vigas principais.

Por outro lado, todas as condições de apoio sofreram o mesmo problema, não tendo sido exportadas
e exigiu que se formatasse de novo essas condições, indicando no programa que as vigas secundárias
estão simplesmente apoiadas nas vigas principais, transferindo apenas o esforço de corte e indicouse, também, que as vigas principais têm apoios simples nas suas extremidades.
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5.6.2. Laje mista
Agravando ainda mais a situação, todas as configurações geométricas e físicas da laje mista também
não foram exportadas. Consequentemente, formatou-se novamente esta laje para se proceder à sua
análise. O ETABS é capaz de criar uma laje de betão com chapa colaborante perfil, com as mesmas
características definidas inicialmente (Figura 68).

Figura 68: Configuração da laje mista.

Além das características geométricas da chapa colaborante perfil AL65 definidas, o programa permite
ainda colocar as propriedades físicas e geométricas dos conetores (Anexo 11) que se pretendem
utilizar para a conexão dos perfis metálicos à laje mista.

5.6.3. Aplicação de combinações de ações
Por último, foram definidas as ações a que a estrutura está sujeita, de igual forma ao efetuado no Revit,
tal como as respetivas combinações: Estado Limite Último (ELU) e Estado Limite de Serviço (ELS),
dando por acabado a modelação da estrutura no software A&D (Figura 69).

Figura 69: Modelação das combinações.
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5.7. Análise estrutural
Definidos todos os parâmetros da estrutura, tal como as suas combinações, procede-se à análise dos
esforços e das deformações, de forma a validar o pré-dimensionamento estabelecido e analisar a
estrutura mista para a combinação do Estado Limite Último (ELU).
Tabela 2: Comparação dos momentos condicionantes do pré-dimensionamento e do ETABS das vigas principal e
secundária.

Msd,max (kNm)
Pré-Dim

ETABS

|D|

Viga

Secção

VP

HE280B

473,08

448,82

24,26

VS

HE160B

103,96

98,82

5,14

Através da Tabela 2 é possível concluir que o pré-dimensionamento teve em conta esforços maiores
que a análise efeituada pelo programa A&D. Contudo, poderá admitir-se que a diferença entre os dois
dimensionamentos não é grande, permitindo continuar a análise da estrutura.
Para que a análise do EC4 corra, é necessário formatar as predefinições da análise de vigas
compostas. Indicou-se no programa que a o grau mínimo de conexão, segundo o artigo 6.6.1.2, é de
40%, tal como os limites mínimos e máximos do espaçamento longitudinal,

, e transversal,

, entre

conetores e o número máximo de conetores possíveis por secção (item 5.3).

Figura 70: Predefinições para análise da viga mista.

Para além das configurações dos conetores, é preciso ter em conta o comportamento satisfatório das
vibrações nas vigas mistas atendendo às condições de utilização. Tendo em consideração que o
edifício é residencial, a vibração será produzida pela deslocação das pessoas com um valor de
amortecimento de 3% e limite de aceleração de 0,8% (Feldmann et al., 2009), não podendo a
frequência fundamental da viga ultrapassar

(Calado e Santos, 2013). Por último, introduziu-se o

país onde será integrada a solução, de forma a que todos os seus fatores de segurança estejam de
acordo com os utilizados nessa região.
Ao correr a análise, verifica-se que todas as vigas passam a verificação de segurança dos Estados
Limite Último e de Serviço, nas fases construtivas e definitivas. Em baixo (Figura 71) encontra-se o
relatório, fornecido pelo programa, da análise efetuada às vigas mais condicionantes: viga principal
C(1-5) e viga secundária 3(B-C), respetivamente.
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Figura 71: Relatório da análise das vigas mistas mais condicionantes.

Para além dos limites mínimos de espaçamento longitudinal estipulados pelo artigo 6.6.5.5, o número
de conetores nas vigas secundárias está condicionado pelo número de nervuras completas existentes
nas vigas secundárias, já que as nervuras estão posicionadas perpendicularmente às vigas. O software
de A&D tem em consideração estas limitações e expõe o número máximo de conetores permitidos.
Contudo, para que os pernos de cabeça estejam distribuídos uniformemente por toda a viga, há que
ter em consideração o grau mínimo de conexão que se quer impor à viga (Tabela 3).
Tabela 3: Resumo do dimensionamento do número de conetores.
Alinhamento
Número
1

Letra
A-B
B-C
C-D

Nervura

PRd
(kN)
69,40
69,40
69,40

nºcon
Nc/Nc,f
nºcon
Nc (kN)
nºner
/ner
(%)
ETABS Total
436,50
47
205,16
1
12
6
6
815,60
51
415,96
1
25
12
12
587,40
47
276,08
1
17
8
8
Nc,f
(kN)

VL,Rd
(kN)

MRd
(kNm)

MEd
(kNm)

208,20 162,16
416,40 191,34
277,60 172,73

14,21
50,64
25,94

A-B
B-C
C-D
A-B
B-C
C-D

69,40
69,40
69,40
69,40
69,40
69,40

873,10
1631,10
1174,80
873,10
1631,10
1174,80

47
51
47
47
51
47

410,36
831,86
552,16
410,36
831,86
552,16

1
1
1
1
1
1

12
25
17
12
25
17

12
24
16
12
24
16

12
25
17
12
25
17

416,40
867,50
589,90
416,40
867,50
589,90

191,79
243,39
209,58
191,79
243,39
201,69

27,74
98,82
50,62
27,74
98,82
50,62

4

A-B
B-C
C-D

69,40 873,10
69,40 1631,10
69,40 1174,80

47
51
47

410,36
831,86
552,16

1
1
1

12
25
17

12
24
16

12
25
17

416,40 191,79
867,50 243,39
589,90 201,69

27,74
98,82
50,62

5

A-B
B-C
C-D

69,40
69,40
69,40

436,50
815,60
587,40

41
51
47

178,97
415,96
276,08

1
1
1

12
25
17

6
12
8

6
12
8

208,20 162,16
416,40 191,34
277,60 181,19

14,21
50,64
25,94

1-5

A
B
C
D

61,20
61,20
61,20
61,20

1472,10
2944,10
2944,10
1472,10

41
41
41
41

603,56
1207,08
1207,08
603,56

1
1
1
1

N/A
N/A
N/A
N/A

20
40
40
20

21
41
41
21

2

3

Como se pode observar pela Tabela 3, as forças resistentes ao corte longitudinal,
às forças de compressão existentes no banzo de betão,

670,72
757,57
757,57
670,72

146,26
401,07
448,20
193,38

, são superiores

, verificando desta forma o enunciado no

item 5.2. Do mesmo modo, os momentos fletores resistentes,
parcial, são superiores aos momentos fletores atuantes,

642,60
1254,60
1254,60
642,60

, que diminuíram devido à conexão
,verificando, assim, a segurança da

estrutura.
O ETABS permite que o projetista alterne o grau mínimo de conexão da viga, fornecendo o número
conetores necessários para verificar os pressupostos. No entanto, o projetista deve ter o cuidado de
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alterar o número destes, caso a distribuição seja incoerente. Veja-se o exemplo da viga secundária
2(B-C) (Tabela 3). O número de nervuras completas no troço é de 25 e admitiu-se um grau mínimo de
conexão (

) de

. O programa assumiu que esta percentagem correspondia a 24 pernos de

cabeça, mas o projetista terá de colocar mais um perno para que esta solução apresente uma
distribuição uniforme, estando dentro da segurança. O mesmo sucede com as vigas secundárias
intermédias (C-D) dos alinhamentos 2,3 e 4.
Por outro lado, às vigas principais foi-lhes adicionado mais um perno de maneira a que houvesse
uniformidade na distribuição e, assim, para que cinco dos pernos coincidissem com os alinhamentos
das cinco vigas secundárias.
Fora estes pequenos ajustes, as vigas secundárias situadas nos extremos da estrutura mista
apresentam valores de esforços menores, não necessitando de o número de pernos ser igual ao
número de nervuras completas. Assim sendo, considerou-se até metade dos pernos, mas sempre
tendo em consideração se a sua distribuição está dentro dos parâmetros da segurança.
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5.8. Transposição do Revit para o Robot
Após a análise e dimensionamento do pavimento misto no ETABS, tendo-se verificado a segurança
de todos os parâmetros integrados no EC4 -1-1 e previsto a quantidade de pernos de cabeça a colocar
sobre as vigas principais e secundárias, garantido que o modelo da conexão parcial seja aplicado,
segue-se o estudo das ligações entre as vigas secundárias e as vigas principais.
O Robot Strucural Analysis permite criar uma grande variedade de estruturas, realizar análises
estruturais, verificar esses mesmos resultados, executar cálculos e preparar a documentação de uma
estrutura calculada e projetada (Professional, 2010). Ao contrário do ETABS, o software não integra
na sua base de dados o EC4 -1-1, impossibilitando a sua análise estrutural, contudo o Robot Structural
Analysis integra o EC3

1-1 (CEN, 2005), permitindo o cálculo e verificações de segurança das

ligações entre perfis metálicos.
Uma das grandes vantagens deste software é a sua simplicidade de execução de ligações entre perfis
metálicos, concedendo ao utilizador uma visualização espacial da ligação e um acesso a
documentação com todo o relatório das verificações realizadas para o cálculo deste.
Este programa A&D apresenta um forte vínculo no Revit, uma vez que pertencem ao mesmo
fornecedor (Autodesk). A exportação do modelo é, desta forma, um processo quase imediato. O painel
,

,

Add-In

permite

a leitura direta do formato arquivo e daí a sua transferência do programa Revit para o Robot, havendo,
apenas, a preocupação de especificar que o peso próprio da estrutura está associado à carga criada
(Figura 72).

Figura 72: Exportação do modelo do Revit para o Robot.

Numa primeira análise (Figura 72) verifica-se que a grelha, a posição das vigas e da laje e as condições
de apoio das extremidades das vigas principais foram exportadas com sucesso.
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5.8.1. Propriedades dos elementos da estrutura mista
Selecionando os elementos à vez, entende-se que as propriedades geométricas e físicas dos perfis
metálicos das vigas principais e secundárias foram exportadas devidamente. Contudo, o mesmo não
se poderá dizer da laje mista perfilada, tendo sido assumida como uma laje de espessura constante
(Figura 73).

Figura 73: Propriedades dos elementos estruturais.

De maneira a contornar este defeito, optou-se por apagar as lajes transferidas, substituí-las por
Claddings (objetos auxiliares usados para definir cargas), definir o sentido da carga (paralelo às vigas
principais) e associar o peso próprio da laje mista (Anexo 9; Tabela 7), como uma ação adicional ao
.

Figura 74: Definição de um objeto em substituição da laje mista.

67

5.8.2. Condições de apoio
Para além das dos apoios simples observáveis, foi preciso garantir que o resto das condições
associadas as vigas secundárias foram transferidas adequadamente e que não provoquem erros na
sua análise.

Figura 75: Condições de apoio.

A Figura 75 manifesta o sucesso alcançado pela transferência das condições de apoio. Todos as
configurações de apoio parametrizadas no Revit foram devidamente exportadas para o Robot. A sigla
é um código utilizado entre softwares para indicar a presença de libertações dos momentos.

5.8.3. Ações e combinações
Por fim, confirma-se que todas as cargas foram associadas aos respetivos lugares, tal como as
combinações do Estado Limite Último (ELU) e do Estado Limite de Serviço (ELS), e que o modelo está
pronto para correr a análise estrutural (Figura 76).

Figura 76: Ações e combinações no Robot.

É possível concluir que o Robot apresenta um grau de interoperabilidade satisfatório, devido à
quantidade de informação que permitiu exportar. Por um lado, como este software de A&D não é capaz
de analisar a estrutura mista, por não integrar o EC4, a análise estrutural foi realizada no ETABS. Por
outro, tirar-se-á partido da EN 1993 para o cálculo das ligações entre os perfis metálicos.
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5.9. Análise estrutural e ligação metálica no Robot
Da mesma forma efetuada no ETABS, procede-se à análise dos esforços e das deformações para
validar o pré-dimensionamento para a combinação do Estado Limite Último (ELU):
Tabela 4: Comparação dos momentos condicionantes do pré-dimensionamento e do Robot das vigas principal e
secundária.

Msd,max (kNm)
Pré-Dim

|D|

Viga

Secção

VP

HE280B

473,08

Robot
448,91

24,17

VS

HE160B

103,96

99,00

4,96

Conforme a Tabela 4, observa-se que o pré-dimensionamento considerou valores de esforços maiores
que a análise realizada pelo Robot Strutctural Analysis. No entanto, a diferença não é muito expressiva
e, por isso, é possível continuar a análise.
O programa de A&D permite realizar a verificação de segurança das ligações, respeitando todos os
critérios abordados pelo EN 1993. Desta forma, realizou-se a análise e dimensionamento da ligação
entre as vigas secundários 3(B-C) e 3(C-D) e a viga principal (1-5)C, por ser a ligação com os esforços
mais condicionantes.
Tendo em conta os tipos de ligação entre perfis metálicos que o Robot permite, optou-se pelo
prolongamento da alma do perfil

(viga secundária) ligada por

a um reforço transversal encaixado na viga principal de perfil

parafusos

da classe

, conforme se ilustra na Tabela

5.Tabela 5: Geometria da ligação metálica.
Para realizar esta análise é necessário primeiro
na

Steel Connections Design

Design e o ambiente de trabalho modifica-se de forma a estar apto para trabalhar apenas

para as conexões. Posto isto, selecionaram-se as vigas, às quais se pretende aplicar a ligação
metálica, e selecionou-

Connections

New Connection for

Selected Bars Figura 77).

Figura 77: Processo de seleção para ligação metálica.
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O programa automaticamente deteta os esforços associados à interseção das vigas e o tipo de ligações
que são possíveis de realizar, exibindo um painel para escolha do tipo de ligação e da geometria das
seções, do reforço transversal e dos parafusos, que se pretendem aplicar (Tabela 5).
Tabela 5: Geometria da ligação metálica.

Geometria

Secções

Reforço Transversal

sb

15 mm

rb

0 mm

ls

lb
h1b

130 mm

ts
cs

h2b

30 mm

30 mm

Material

S355

Parafusos
k

2

130 mm

w

2

8 mm

e1
e2

30 mm

p1
p2

40 mm

25 mm

20 mm
40 mm

Ao mesmo tempo que se alteram os valores da geometria da ligação, o Robot viabiliza no seu ambiente
de trabalho a planta, os alçados e a visualização espacial da ligação que está a ser formatada,
concedendo ao projetista uma boa compreensão da ligação e podendo, por vezes, alterar erros que
poderão inviabilizar a estrutura (Figura 78).

Figura 78: Planta, alçados e visão 3D da ligação metálica.

Este processo, por vezes, pode ser moroso, uma vez que cabe ao projetista configurar toda a solução
geométrica, obedecendo aos critérios de disposição geométrica.
Consequentemente, é iniciada a análise estrutural da ligação. O Robot proporciona ao projetista um
relatório com todas as informações dos materiais utilizados e os respetivos resultados das verificações
de segurança, descriminando todos os cálculos que o software realizou (Anexo 13).
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5.10. Modelação paramétrica da estrutura mista
A exportação inversa do modelo estrutural para o Revit, proveniente do ETABS, apresenta vários erros
de interoperabilidade, não conseguindo exportar a laje mista com todas as características modeladas.
Por essa razão, adotou-se outra metodologia para resolver esta limitação.
Apesar do Revit permitir que o projetista modele uma laje mista sobre perfis metálicos, alterando as
configurações da sua estrutura e adicionando-lhe uma chapa colaborante de perfil, certos aspetos da
geometria não estão totalmente corretos, fazendo com que os desenhos de projeto associados a esta
estrutura sejam incoerentes.
Está previsto na obra que a laje mista de toda a estrutura seja composta por três troços de chapa
colaborante perfil AL65, em que os banzos inferiores da chapa, correspondentes aos extremos destes
troços, apoiem sobre as vigas principais. Assim sendo, o troço termina e inicia-se outro exatamente na
posição simétrica ao eixo geométrico da viga principal, fazendo com que haja um bloco de betão fictício
entre os dois troços.
A Figura 79 representa um corte transversal às nervuras da laje e a visualização espacial da estrutura.
O programa admite que a chapa colaborante está continuamente distribuída por toda a estrutura, não
havendo qualquer descontinuidade nas vigas principais, que não é o caso. Por outro lado, a
configuração da laje mista não é representada na visualização espacial.

Figura 79: Problemas de interpretação da estrutura mista no Revit.

É, assim, importante parametrizar a laje respetiva, para que se possa tirar o melhor partido dos
desenhos de projeto que o Revit proporciona. A solução encontrada para resolver esta limitação iniciou
pela criação do perfil AL65. Utilizando o ficheiro .dxf,

com

o desenho esquemático da chapa colaborante perfil AL65, gerou-se um objeto In-Place ao longo de
toda a largura da laje (Figura 80), de forma igual ao utilizado para a modelação dos elementos
decorativos do palacete.

71

Figura 80: Modelação da chapa colaborante perfil AL65.

De seguida, tendo em consideração o número de nervuras completas, adquirido pelo relatório do
ETABS, para cada segmento de viga secundária, multiplicou-se o perfil gerado, criando a respetiva
chapa colaborante, que assenta sobre as vigas principais (Figura 80).
Conforme o número de pernos de cabeça precisos para cada viga da estrutura (item 5.7 e Tabela 3)
procedeu-se à sua modelação. Por meio da

Shear Studs

Steel foi determinado o tipo de pernos de cabeça a ser utilizados:

Bolts
de diâmetro e

de

altura, bem como o seu respetivo material, e, posteriormente, colocaram-nos nas posições devidas.
Por fim, gerou-se outra família In-Place para representar a camada de betão

sobre a chapa

colaborante perfil AL65, incorporando os pernos (Figura 81).

Figura 81: Modelação dos pernos de cabeça e da camada de betão.

Apesar da boa interoperabilidade garantida pela extensão presente no ambiente do Revit e do Robot
Structural Analysis, as ligações entre as vigas secundárias e as vigas principais, não foram capazes
de ser transportadas. Contudo, o programa A&D proporciona ao projetista os dados necessários para
a construção dos desenhos de projeto destas ligações, permitindo recolher o ficheiro .dxf das plantas
e alçados da ligação respetiva e, posteriormente, inseri-los nas folhas de projeto do Revit.
Deste modo, embora o programa BIM de modelação arquitetónica contenha na sua base de dados
ferramentas para modelação de ligações metálicas, optou-se, de forma a viabilizar o tempo de trabalho,
pela inserção nas folhas de projeto dos desenhos esquemáticos fornecidos pelo programa Robot
Structural Analysis.
Finalizada a parametrização, seguiu-se a introdução da respetiva estrutura no modelo BIM do palacete
Casal S. José. De forma igual à realizada na modelação paramétrica isolada da estrutura mista (item
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5.5), copiaram-se todos os elementos do modelo, menos a grelha utilizada para o posicionamento dos
elementos estruturais (Figura 82).

Figura 82: Estrutura mista exportada para modelo BIM Casal S. José.
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5.11. Arquivo de documentação
Conforme referido no capítulo 3, toda a modelação teve em consideração a documentação gráfica e
escrita existente no Arquivo Municipal de Lisboa e a inspeção global da obra. Toda esta informação
deve estar armazenada no projeto, para uma posterior consulta, não só para apoiar os técnicos
envolvidos, mas para fornecer as bases de sustentação à decisão de soluções alternativas. Desta
maneira, todos os técnicos poderão desenvolver os seus trabalhos com base em metodologia BIM,
permitindo que haja uma boa comunicação e uma devida troca de informação entre os vários sectores
da AEC. Para além de arquivar a documentação do respetivo projeto, o software BIM permite a criação
de desenhos esquemáticos de projeto com o devido detalhe, para que sejam utilizados em obra.
Deste modo, no menu de gestão de vistas (Project Browser

Sheets

-se os

desenhos de projeto do pavimento misto, incluindo os desenhos técnicos da ligação entre as vigas
principais e secundárias (Anexo 14), a documentação do AML e fotografias retiradas na obra (Figura
83).

Figura 83: Arquivo de documentos para consulta como suporte ao projeto de reconversão.

74

6. Resultados e conclusões
Neste trabalho foi desenvolvido um projeto de reconversão, tendo como objetivo principal o estudo da
metodologia BIM aplicada ao projeto de estruturas. A necessidade de criar um modelo BIM capaz de
reter todo o tipo de informação, seja arquitetónico ou estrutural, é imprescindível para uma adequada
analise de trabalho a desenvolver. Desta forma, é garantido um melhor suporte ao trabalho dos
profissionais, pois contribui para o conhecimento do edifício e para uma melhor comunicação entre os
intervenientes da obra.
O projeto de reconversão corresponde à reconversão de um edifício unifamiliar de grande valor
patrimonial, em quatro apartamentos para habitação, constituindo uma mais valia em termos
económicos. A metodologia BIM aplicada no projeto mostrou ser vantajosa. Por um lado, o facto de
permitir a modelação paramétrica de grande detalhe arquitetónico, com a geração de novas famílias
de janelas, portas e outros elementos que ornamentam as fachadas do edifício. Por outro, por
possibilitar a incorporação de propriedades geométricas e físicas nos elementos estruturais que
compõem o edifício, como as paredes envolventes das fachadas, pavimentos em madeira e a
cobertura.
Para além da modelação BIM de toda a estrutura do edifício existente, foi avaliada a capacidade de
interoperabilidade das ferramentas utilizadas na modelação e dimensionamento de uma solução
estrutural mista aço-betão proposta. No processo, recorreu-se ao padrão IFC para efetuar o transporte
do modelo para o ETABS 2018, e a uma extensão do Revit para o Robot Structural Analysis 2019.
Esta solução envolveu um pré-dimensionamento, que se iniciou com a parametrização do modelo
estrutural em Revit 2019 e, posteriormente, pela transposição desse modelo para os programas de
análise e dimensionamento (A&D) para a realização da análise estrutural das vigas mistas e das
ligações metálicas.

6.1. BIM aplicado ao projeto de estruturas
Recorreu-se ao programa ETABS para análise e dimensionamento da estrutura mista, tendo-se
confirmado o pré-dimensionamento, verificado a sua segurança e calculado a quantidade conetores
(elementos de ligação) necessários para possibilitar que os materiais da laje e dos perfis metálicos
trabalhem em conjunto e que formem um único elemento estrutural, tirando partido da conexão parcial
(item 5.7).
Ao analisar em pormenor o grau de interoperabilidade existente entre os programas Revit 2019 e
ETABS 2018, por recurso ao formato IFC, pode-se concluir que as alterações adicionais que ocorreram
antes e após a exportação do modelo, exigiram uma estratégia de conservação dos elementos
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modelados significativa, principalmente a necessidade de gerar de novo a laje mista sobre as vigas
metálicas (item 5.6.2).
O processo inverso de exportação para o Revit revelou-se muito limitado, a medida que se vão
atualizando os dados nos modelos dos diferentes programas, estes originarão fusões repetidas que,
com o tempo, causam perdas de dados e imprecisões no modelo. A opção alternativa aplicada foi
cortar prematuramente o vínculo entre os modelos A&D e BIM, para que os dois modelos sejam
mantidos e desenvolvidos, servindo a duas funções díspares. Contudo, este resultado tem como
consequência uma oportunidade perdida de melhorias de processo e ganhos de produtividade para o
engenheiro estrutural que batalha para justificar as despesas da implementação BIM.
Um outro problema, que é consequência da interoperabilidade ineficaz obtida entre estes dois
softwares, foi a compatibilidade de versões. Ano após ano, os fornecedores destes softwares atualizam
os seus aplicativos, tornando-os mais dotados e completos, e, por isso, o simples facto de se ter
utilizado a versão do ano de 2018 do ETABS, causou a perda de informação das propriedades
geométricas e físicas da laje mista e da grelha.
Se os colaboradores não estiverem constantemente a atualizar as suas plataformas BIM de forma
coerente e conjunta, os colaboradores que utilizam versões mais antigas, não conseguirão ler os dados
criados em versões mais recentes, podendo resultar numa quebra de produtividade significativa.
Obviamente que esta situação não é a ideal e, por isso, espera-se que as empresas de estruturas
tenham uma versão de software BIM compatível com o software A&D.
De outro ponto de vista, utilizou-se Robot Structural Analysis 2019 para a análise e dimensionamento
das ligações metálicas estabelecidas entre as vigas secundárias e as vigas principais (item 5.8). Ao
contrário do ETABS, para além deste programa A&D ser desenvolvido pela mesma empresa,
Autodesk, o grau de interoperabilidade é muito melhor, permitindo a exportação de todos os aspetos
geométricos e físicos dos elementos constituintes do modelo parametrizado no Revit, por meio de uma
extensão. Contudo, como o programa A&D não integra a EN 1994 na sua base de dados, a exportação
da laje mista também não foi executada com sucesso, tendo sido necessário gerar um elemento
5.8.1) para simular a carga distribuída no sentido das nervuras da laje mista.
Apesar da ausência das propriedades geométricas da laje mista, através da solução encontrada, o
programa foi capaz de calcular os esforços corretamente e, consequentemente, dimensionar as
ligações entre as vigas da estrutura (item 5.9). Esta análise e dimensionamento concedeu um
adequado entendimento espacial do posicionamento das chapas de reforço transversal e dos
parafusos constituintes da ligação, tal como o relatório de todas as verificações fundamentais que tem
de ser verificadas nestas condições.
A capacidade de extração de desenhos a partir do modelo paramétrico facilita a gestão da informação
do projeto e garante a conformidade entre os elementos projetados e a documentação gráfica. A
atualização dos desenhos de projeto é instantânea devido ao elo configurado entre todas vistas do
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programa BIM, permitindo um aumento significativo na produtividade da atividade e facilitando, da
mesma forma, a gestão da documentação criada.
No entanto, independentemente da capacidade que o Revit proporcione ao projetista na modelação
de uma laje mista, bastando alterar as configurações ao adicionar-lhe uma chapa colaborante com o
perfil desejado, a disposição geométrica do elemento não é coerente comparativamente ao pretendido
na obra. Por essa razão, optou-se por parametrizar esta solução de forma a garantir que os desenhos
técnicos retirados do modelo estivessem coerentes (item 5.10).
Em contrapartida, o Robot Structural Analysis, para além de fornecer uma visualização espacial da
ligação, proporciona ao projetista plantas e alçados de grande detalhe da ligação metálica estabelecida
entre as vigas da estrutura, viabilizando o tempo perdido de desenho. Assim, bastou-se recolher estes
desenhos e inseri-los nas telas finais do Revit, em vez de recriar a geometria desta ligação com as
ferramentas incorporadas na base de dados BIM.
A metodologia BIM tem vindo cada vez mais a ter um impacto positivo nos projetos de construção e a
sua integração trará maiores desenvolvimentos tecnológicos. A criação de rotinas de trabalho e a
definição de uma estrutura organizada de ficheiros que incremente a produção de telas finais e que
permita a realização de operações CAD sem a perda dos automatismos BIM é essencial para um bom
desempenho no sector da AEC.

6.2. Sugestões de trabalhos futuros
O estudo de ferramentas e métodos alternativos é essencial para a melhoria dos processos propostos.
Nesta dissertação foi abordada a importância da conservação das fachadas e dos salões nobres de
um edifício histórico, alterando, contudo, a organização interna a fim de construir quatro apartamentos
individuais.
uma parametrização complexa devido à falta de bibliotecas de famílias com estas especificidades.
De maneira a tornar possível a criação automática destes elementos, contribuindo para um aumento
da produtividade e uma redução de tempo perdido, sugere-se um trabalho de investigação de
bibliotecas de famílias automáticas adequadas para a época que se pretende retratar e conservar.
Tome-se como exemplo as três janelas de guilhotina parametrizadas para esta dissertação (item 4.2).
Estes elementos fazem todos parte de uma famí
comuns como quadros de madeira deslizantes, painéis de vidros, elementos de encaixe, etc. De forma
igual às janelas genéricas incorporadas na base de dados da Autodesk, onde os seus parâmetros
podem ser alterados (altura, comprimento, material, fabricante), poder-se-ia configurar vários
parâmetros que controlassem o número de painéis de vidros, as dimensões da esquadria, dos painéis
e dos próprios vidros, os tipos de materiais de cada secção e por aí adiante. Obviamente que certos
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aspetos da arquitetura continuariam a carecer de modelações específicas, mas o trabalho seria
reduzido e traria melhorias significativas.
Sob outra perspetiva, a interoperabilidade existente entre o programa BIM e os dois programas A&D
apresentaram o mesmo defeito na exportação da laje mista, tendo sido preciso parametrizar
novamente a sua geometria (item 5.6) e substituir por uma solução estrutural semelhante (item 5.9).
Assim sendo, outra área de investigação pertinente estará relacionada com a resolução de padrões de
intercâmbio de dados mais coerentes entre os programas, que permitam a transposição correta deste
elemento.
Ainda dentro do tema da interoperabilidade, apesar do Robot Structural Analysis não permitir a análise
rigorosa da laje mista sobre os perfis metálicos, o dimensionamento e análise estrutural da ligação
aparafusada estabelecida, não foi capaz de ser exportada para o Revit. Sugere-se, desta forma, uma
investigação de aprimoramento da exportação destes elementos estruturais entre os programas, já
que o programa BIM permite a sua modelação.
Numa perspetiva de resolução da limitação que o Revit demonstra na modelação da laje mista, com
os limites da chapa perfilada a apoiarem sobre as vigas principais, tendo sido necessário a modelação
In-Place

5.10), propõe-se um estudo mais pormenorizado

de parametrização da solução estrutural. Deste modo, para o caso proposto, configurar-se-iam os
parâmetros da família Structure Deck

que o utilizador indicasse o número de nervuras

completas sobre o determinado troço e a que distância do eixo de uma das vigas paralelas às nervuras
da chapa o extremo da chapa colaborante se posicionaria, fazendo o cálculo automático da distância
relativa ao eixo da viga oposta.
No presente trabalho foi possível demonstrar as vantagens e as limitações da metodologia BIM
aplicada ao projeto arquitetónico e estrutural de edifícios de grande valor patrimonial em Portugal. O
conhecimento das funcionalidades da metodologia BIM contribuíram para o desenvolvimento de
metodologias próprias de parametrização de bibliotecas de famílias de objetos inteligentes, que
embora tenham sido gerados exclusivamente para o caso de estudo, podem ser igualmente alterados
de acordo com os seus parâmetros e, assim, adaptados a outros projetos semelhantes. Noutra
perspetiva, o grau de interoperabilidade entre os programas BIM, utilizados no processo de análise da
solução do pavimento misto, contribuíram de igual modo para um crescente entendimento das
limitações que os padrões de intercâmbio ainda apresentam e quais estratégias a abordar para
resolução desses obstáculos. Contudo, a interoperabilidade, ainda que limitada, continua a resultar
num grau de melhoria do processo construtivo, da manutenção de recursos técnicos, da coordenação
de documentos e do desenvolvimento de oportunidades de projetos.
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Anexo 7: Requisitos do RGEU respeitados para cada apartamentos.

Apartamentos

A

Tipo de
fogo

T2

T3

T2

T3

Área bruta mínima
(m2)

72

91

72

91

Área bruta real
(m2)

169,51

200,15

169,51

200,15

Compartimentos
Quarto casal

Sala

Quarto duplo

Suplemento de área obrigatória
Instalação Sanitária (I.S.)
Corredor
Quarto casal

Sala

Hall de Entrada
1
2

2

Hall de Entrada
1

Hall de Entrada
1
2
3

Quarto duplo
Quarto Simples/Duplo

Cozinha
Suplemento de área obrigatória
Instalação Sanitária (I.S.)
Corredor
Quarto casal

Sala

Quarto duplo

Cozinha
Suplemento de área obrigatória
Instalação Sanitária (I.S.)
Corredor
Quarto casal

Sala

Quarto duplo
Quarto Simples/Duplo

Cozinha
Suplemento de área obrigatória

Hall de Entrada
1
2
3

2

OK

2

OK

Áreas Reais (m )
Área
Verifica?
18,18

Áreas Mínimas (m )
RGEU
Descrição
10,50

OK

OK

OK

14,34

8,25

OK

42,83

12,24

OK

9,00

4,26

1. d)

Artigo 70º 1.

12,00
6,00

5,34

OK

N/A

N/A

1. c)

12,24
4,26

8,25

OK

OK
OK

OK

1. d)

Artigo 70º 1.

1. d)
6,00

5,34

OK

N/A

N/A

1.10 m larg
Comp<=2*Larg
Diâmetro >= 2,70 m
Diâmetro >= 2,70 m
Diâmetro >= 2,40 m
Comp <= 2*Larg
Diâmetro >= 2,70 m
1,70 m Larg
1,10 m entre bancadas
Diâmetro >= 2,70 m
N/A
N/A
N/A
1.10 m Larg
Comp<=2*Larg
Diâmetro >= 2,70 m
Diâmetro >= 2,70 m
Comp <= 2*Larg
Diâmetro >= 2,70 m
1,70 m Larg
1,10 m entre bancadas
Diâmetro >= 2,70 m
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
5,56
N/A
N/A
N/A
8,50
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5,29
N/A
N/A
7,98
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

1,12
3,03
N/A
N/A
N/A
5,37
N/A
2,50
3,11
N/A
N/A
N/A
N/A
1,19

N/A

1,12
3,03
N/A
N/A
N/A
5,37
N/A
2,50
3,11
N/A
N/A
N/A
N/A
1,19
3,07
N/A
N/A
5,37
N/A
2,50
1,75
N/A
N/A

N/A

N/A

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
N/A
N/A
N/A
OK

N/A

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
N/A
N/A
N/A
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
N/A

N/A

N/A

Verifica?
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

N/A

N/A
5,56
N/A
N/A
N/A
8,50
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Dimensões Reais
Comprimento (m) Largura (m)
5,29
3,07
N/A
N/A
N/A
N/A
7,98
5,37
N/A
N/A
N/A
2,50
N/A
1,75
N/A
N/A

1.10 m Larg
Comp<=2*Larg
Diâmetro >= 2,70 m
Diâmetro >= 2,70 m
Diâmetro >= 2,40 m
Comp <= 2*Larg
Diâmetro >= 2,70 m
1,70 m Larg
1,10 m entre bancadas
Diâmetro >= 2,70 m
N/A
N/A
N/A
1.10 m Larg

Dimensões mínimas
RGEU
Descrição
Comp<=2*Larg
1. d)
Diâmetro >= 2,70 m
1. c)
Diâmetro >= 2,70 m
Comp <= 2*Larg
1. d)
Diâmetro >= 2,70 m
1,70 m larg
3.
1,10 m entre bancadas
Diâmetro >= 2,70 m
6,00

N/A

1. c)
3,50

18,71

N/A
N/A

N/A

10,50

1. c)
1. b)
1. d)
OK

Artigo 70º 1.

OK
OK

13,28

OK
OK
OK
OK
N/A

1. d)

OK
6,00

OK

12,68
10,25

6,00

12,08
5,21
4,60
4,51
N/A

OK

45,63

4,50

18,18

OK

9,00
9,00

N/A

14,34

3.

10,50

42,83

6,00

N/A

3.

3,50

18,71

1. c)
1. b)
1. d)
3.
1. c)
N/A
Artigo 70º 1.

N/A

1. c)

N/A

OK
OK

10,50

OK

N/A

12,68
10,25

OK

45,63
13,28

9,00
9,00

6,00

12,00

6,00
4,50

OK
OK
OK
OK
N/A
N/A

12,08
5,21
4,60
4,51
N/A
N/A

N/A

1. c)

9,00

N/A
N/A

12,00

12,00

N/A

Artigo 69º

Artigo 69º
Artigo 69º
Artigo 69º

B

C

D

Instalação Sanitária (I.S.)
Corredor

Artigo 66º
Artigo
68º
Artigo 66º
Artigo
68º
Artigo 66º
Artigo
68º
Artigo 66º
Artigo
68º
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Anexo 9: Ficha Técnica: Chapa Colaborante Perfil AL65 (Alaço, [s.d.]).

1. Geometria da Chapa

Figura 1: Disposição geométrica da chapa colaborante perfil AL65.

2. Características Técnicas
Chapa galvanizada


Fabrico: as chapas de aço/carbono de qualidade estrutural são revestidas por um banho quente
contínuo de zinco.



Norma de fabrico: ….………………………………………………………………………….. EN 10143



Classe de resistência mínima: ……………………………………………………………… S320 GD+Z



Valor característico mínimo da tensão de cedência do aço da chapa: ………. 𝑓𝑦𝑏 = 𝑓𝑦𝑝 = 320 𝑀𝑃𝑎



Valor característico mínimo da tensão de rotura do aço da chapa:………………….… 𝑓𝑢 = 390 𝑀𝑃𝑎



Módulo de elasticidade do aço da chapa: ……………………………………………….. 𝐸𝑎 = 210 𝐺𝑃𝑎



Massa do revestimento de zinco: ……………………………………………………………... 275 𝑔/𝑚2



Espessura do revestimento de zinco: ……………………………………………………… 20 𝜇𝑚/𝑓𝑎𝑐𝑒



Coeficiente parcial de segurança para estados limites últimos: ……………. 𝛾𝑎 = 𝛾𝑚0 = 𝛾𝑚1 = 1,00

Betão


Classe de resistência mínima: …………………………………………………………………… 𝐶20/25



Valor característico mínimo da tensão de rotura do betão à compressão em cilindros aos 28 dias
de idade: ………………………………………………………………………………..……. 𝑓𝑐𝑘 = 20 𝑀𝑃𝑎



Peso volúmico do betão armado: …………………………………………………………….. 25 𝑘𝑁/𝑚3



Peso volúmico do betão armado fresco: ……………………………………………………... 26 𝑘𝑁/𝑚3



Coeficiente parcial de segurança para os estados limites últimos: …………………………. 𝛾𝑐 = 1,50

Aço em varão ou rede electrossoldada para armaduras


Classe de resistência mínima: ……………………………………………………………………… 𝐴500



Valor característico mínimo da tensão de cedência à tração do aço das armaduras: 𝑓𝑦𝑘 = 500 𝑀𝑃𝑎



Coeficiente parcial de segurança para os estados limites últimos: …………………………. 𝛾𝑠 = 1,15

X

1. Tabelas
Tabela 1: Cargas úteis uniformemente distribuídas (𝒌𝑵/𝒎𝟐 ) em lajes mistas com chapa perfilada de espessura e=1,00
mm.

Os valores presentes na tabela (em kN/m2) representam o valor característico da totalidade de ações
adicionais (𝐺𝑟𝑒𝑣 + 𝑄𝑘 ) a aplicar na laje mista para além do seu peso próprio (𝐺𝑘 ), ou seja,
revestimentos, paredes divisórias, sobrecargas e outras ações variáveis.
Tabela 2: Peso próprio das lajes mistas, área das lajetas e armadura de distribuição.

XI

Anexo 10: Ficha Técnica: Perfil Metálico HEB (IST, [s.d.]).
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Anexo 11: Ficha Técnica: Conectores para construções mistas (SENN AG, 2005).
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Anexo 12: Cálculos associados ao pré-dimensionamento do pavimento misto.
Acções
Grev

Gk

Gpp
Qk

Legenda:
2
4,00 kN/m
2
2,40 kN/m
2
kN/m
2,00

Coeficientes parciais

Fsd,z

Valor de cálculo absoluto da reação na direção z

Gpp

Valor característico da ação das cargas do peso próprio da laje mista

Grev

Valor característico da ação das cargas adicionais

Gk

Valor característico da ação permanente

Mpl,Rd

Valor do momento plástico resistente

gG

1,35

Msd,x

Valor do cálculo absoluto do momento absoluto na direção x

gQ

1,50

Msd,y

Valor do cálculo do momento absoluto na direção y

Psd

Valor de cálculo absoluto da carga transmitida

Psd (VP)

Valor de cálculo absoluto da carga da viga principal
Valor característico da ação variável
Viga Principal
Viga Secundária

Materiais
Aço
S355
Betão
C30/37

Qk
VP
VS
W pl,y

Laje Mista
Alinhamento
Número
1
2
3
4
5

Letra

A-D

Psd

Fsd,z
(kN/m)

(kN/m2)

8,69
25,28
20,54
25,28
8,69

11,64

Vigas Secundárias (VS)
Alinhamento
Psd
Fsd,z
Número
Letra
(kN/m)
(kN/m)
A-B
1

2

3

4

5

B-C
C-D
A-B
B-C
C-D
A-B
B-C
C-D
A-B
B-C
C-D
A-B
B-C
C-D

12,22

23,86

23,86

23,86

12,22

Msd,y
(kNm)
0,00
4,50
3,00
4,50
0,00

Msd,x
(kNm/m)

19,30

15,25

36,06
25,97

53,23
27,61

37,70
70,43
50,72
37,70
50,72
50,72
37,70
50,72
50,72
19,30
25,97
25,97

29,79
103,96
53,92
29,79
103,96
53,92
29,79
103,96
53,92
15,25
53,23
27,61

Módulo plástico do perfil

gG

Coeficiente parcial relativo às ações permanentes

gQ

Coeficiente parcial relativo às ações variáveis

m

massa do perfil metálico
Vigas Principais (VP)

Alinhamento
Número
Letra
A
B
1
C
D

Psd (VP)
(kN/m)

1,76

A
2

3

4

5

B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

1,76

1,76

1,76

1,76

Psd
(kN)
21,06
55,36
62,03
25,97

Fsd,z
(kN)
65,86
168,87
188,41
82,77

Msd,y
(kNm)
0,00
0,00
0,00
0,00

39,45

39,45

121,96

108,12
121,15

108,12
121,15

317,67
354,81

50,72
39,45
108,12
121,15
50,72
39,45
108,12
121,15
50,72
21,06
55,36
62,03
25,97

50,72
0,00
0,00
0,00
0,00
39,45
108,12
121,15
50,72
65,86
168,87
188,41
82,77

154,08
162,62
423,56
473,08
205,44
121,96
317,67
354,81
154,08
0,00
0,00
0,00
0,00

Perfil Metálico
Viga
VP
VS

m
(kN/m)
1,03
0,43

W pl,y
(cm3)
1530,00

Mpl,Rd
(kNm)
543,15

354,00

125,67

Mpl,Rd >
Msd,m ax
Secção
(kNm)
Msd,m ax
473,08 Verifica HE280B
103,96 Verifica

HE160B
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Anexo 13: Relatório das verificações de segurança da ligação metálica mais condicionante (Robot
Structural Analysis).

Results
Left side

Right side
Bolts connecting beam with stiffener

Fv,Rd =

Direction x
k1x =
k1x > 0.0
abx =
abx > 0.0
Fb,Rd1x =
Direction z
k1z =
k1z > 0.0
abz =
abz > 0.0
Fb,Rd1z =

54,29

Bolt capacities
[kN] Fv,Rd =

Bolt bearing on the beam
Direction x
k1x =
2,5
verified k1x > 0.0
2,50 > 0,00
abx =
0,51
verified abx > 0.0
0,51 > 0,00
[kN] Fb,Rd1x =
46,28

2,5
2,50 > 0,00
0,77
0,77 > 0,00
69,42

Direction z
k1z =
verified k1z > 0.0
abz =
verified abz > 0.0
[kN] Fb,Rd1z =

[kN]

54,29

2,5
2,50 > 0,00
0,51
0,51 > 0,00
46,28

2,5
2,50 > 0,00
0,77
0,77 > 0,00
69,42

verified
verified
[kN]

verified
verified
[kN]

Bolt bearing on the stiffener
Direction x
k1x =
k1x > 0.0
abx =
abx > 0.0
Fb,Rd2x =

2,5
2,50 > 0,00
0,51
0,51 > 0,00
46,28

Direction x
k1x =
verified k1x > 0.0
abx =
verified abx > 0.0
[kN] Fb,Rd2x =

2,5
2,50 > 0,00
0,51
0,51 > 0,00
46,28

Direction z
k1z =
verified k1z > 0.0
abz =
verified abz > 0.0
[kN] Fb,Rd2z =

2,5
2,50 > 0,00
0,78
0,78 > 0,00
69,99

Direction z
k1z =
k1z > 0.0
abz =
abz > 0.0
Fb,Rd2z =

2,50 > 0,00
0,78
0,78 > 0,00
69,99

e=
M0 =
FVz =
FMx =
Fx,Ed =
Fz,Ed =
FEd =
FRdx =
FRdz =
|Fx,Ed| ≤ FRdx
|Fz,Ed| ≤ FRdz
FEd ≤ Fv,Rd

Forces acting on bolts in the stiffener - beam connection
Bolt shear
[mm] e =
60
[kN*m] M0 =
2,91
[kN] FVz =
12,08
[kN] FMx =
18,19
[kN] Fx,Ed =
18,19
[kN] Fz,Ed =
30,26
[kN] FEd =
35,31
[kN] FRdx =
46,28
[kN] FRdz =
69,42
verified |Fx,Ed| ≤ FRdx
|18,19| < 46,28
verified |Fz,Ed| ≤ FRdz
|30,26| < 69,42
verified FEd ≤ Fv,Rd
35,31 < 54,29

2,5

60
4,04
16,77
25,25
25,25
42,02
49,02
46,28
69,42
|25,25| < 46,28
|42,02| < 69,42
49,02 < 54,29

verified
verified
[kN]

verified
verified
[kN]

[mm]
[kN*m]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
verified
verified
verified

XVI

Verification of the section due to block tearing (shear force)
6,04

Ant =
Anv =
VeffRd =
|Vb2,Ed| ≤ VeffRd
Beam
Ant =

14,6
412,79
|48,30| < 412,79

Anv =
VeffRd =
|Vb2,Ed| ≤ VeffRd

4,04
143,72
|48,30| < 143,72

3,24

Stiffener
[cm2] Ant =
[cm2] Anv =
[kN] VeffRd =
verified |Vb1,Ed| ≤ VeffRd
Beam
[cm2] Ant =
2
[cm ] Anv =
[kN] VeffRd =
verified |Vb1,Ed| ≤ VeffRd

[cm2]

6,04
14,6
412,79
|67,06| < 412,79

[cm2]
[kN]
verified
[cm2]

3,24
4,04
143,72
|67,06| < 143,72

2

[cm ]
[kN]
verified

Verification of stiffener weakened by openings
9,76

At =
At,net =
0.9*(At,net/At) ≥ (fy*gM2)/(fu*gM0)

7,68
0,71 < 0,94

W net =
Mc,Rdnet =
|M0| ≤ Mc,Rdnet

73,99
26,27
|2,91| < 26,27
19,52

Av =

17,44
400,08
|48,30| < 400,08

Av,net =
Vpl,Rd =
Vb2,Ed ≤ Vpl,Rd

[cm2] At =
[cm2] At,net =
0.9*(At,net/At) ≥ (fy*gM2)/(fu*gM0)
[cm3] W net =
[kN*m] Mc,Rdnet =
verified |M0| ≤ Mc,Rdnet
2

[cm ] Av =
[cm2] Av,net =
[kN] Vpl,Rd =
verified |Vb1,Ed| ≤ Vpl,Rd

9,76

[cm2]

7,68
0,71 < 0,94

[cm2]

73,99
26,27
|4,04| < 26,27

[cm3]
[kN*m]
verified

19,52

[cm ]

2

17,44
400,08
|67,06| < 400,08

[cm2]
[kN]
verified

Verification of a beam section weakened by openings
4

At =
At,net =
0.9*(At,net/At) ≥ (fy*gM2)/(fu*gM0)

2,96
0,67 < 0,94

W net =
Mc,Rdnet =
|M0| ≤ Mc,Rdnet

13,13
4,66
|2,91| < 4,66

Av =
Av,net =
Vpl,Rd =
Vb2,Ed ≤ Vpl,Rd

8
5,92
121,34
|48,30| < 121,34

[cm2] At =
[cm2] At,net =
0.9*(At,net/At) ≥ (fy*gM2)/(fu*gM0)
[cm3] W net =
[kN*m] Mc,Rdnet =
verified |M0| ≤ Mc,Rdnet
[cm2] Av =
[cm2] Av,net =
[kN] Vpl,Rd =
verified |Vb1,Ed| ≤ Vpl,Rd

Connection conforms to the code

4

[cm2]

2,96
0,67 < 0,94

[cm2]

13,13
4,66
|4,04| < 4,66

[cm3]
[kN*m]
verified

8

[cm2]

5,92
121,34
|67,06| < 121,34

Ratio

[cm2]
[kN]
verified

0,9
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