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Resumo 

O conceito Building Information Modelling (BIM) tem vindo a ser implementado na indústria da 

Arquitetura, da Engenharia e da Construção (AEC), impondo o estabelecimento de normativas 

governamentais nos projetos de obras públicas, a um nível mundial. A metodologia BIM baseia-se na 

geração de um modelo digital tridimensional que contém toda a informação subjacente ao 

desenvolvimento de um projeto. O modelo BIM suporta a colaboração entre os diferentes 

intervenientes de um projeto, permitindo a correta transferência de informação entre especialidades, 

pois contribui para a redução de erros de projeto e de tempo despendido, conduzindo à obtenção de 

um produto final de qualidade. 

O presente estudo avalia, de forma crítica, o nível de desenvolvimento tecnológico das ferramentas 

BIM aplicadas no âmbito do projeto de estruturas. Por recurso a plataformas de base BIM: é gerado 

um modelo único, com as componentes de arquitetura e de estruturas; é obtido o modelo analítico da 

estrutura e transposto para o programa de cálculo; é efetuado o dimensionamento, seguido da 

pormenorização das armaduras. Neste processo, é observado o nível de interoperabilidade existente, 

proporcionado pela capacidade tecnológica atual, o qual é verificado através da análise da qualidade 

da informação transferida entre programas. 

O estudo demonstra que, apesar das limitações identificadas ao longo do processo, essencialmante 

devidas a problemas de interoperabilidade, a metodologia apresenta claras vantagens no 

desenvolvimento do projeto, baseadas na capacidade de concentração da informação, sobreposição 

de especialidades, e de transferência de resultados entre etapas, contribuindo positivamente para a 

implementação do BIM no projeto de estruturas. 

 

Palavras-chave: BIM, projeto de estruturas, interoperabilidade, transferência de dados, extração de 

informação. 
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Abstract 

The Building Information Modelling (BIM) concept has been implemented in the Architecture, 

Engineering and Construction (AEC) industry, imposing the establishment of government regulations 

on public works projects at a global level. The BIM methodology is based on the generation of a three-

dimensional digital model that contains all the information underlying the development of a project. The 

BIM model supports the collaboration between the different stakeholders of a project, allowing the 

correct transfer of information between specialities, as it contributes to the reduction of design errors 

and time spent, leading to the achievement of a quality end product. 

This study critically assesses the level of technological development of BIM tools applied in the design 

of structures. Using BIM base platforms: a single model is generated, with the architectural and 

structural components; the analytical model of the structure is obtained and transposed to the 

calculation program; the design is performed, followed by the detailing of the reinforcement. In this 

process, the existing level of interoperability is observed, provided by the current technological capacity, 

which is verified through the analysis of the quality of the information transferred between programs. 

The study shows that, despite the limitations identified throughout the process, mainly due to 

interoperability problems, the methodology presents clear advantages in the development of the project, 

based on the ability to concentrate information, overlap of specialties, and transfer of results between 

stages, contributing positively to the implementation of BIM in the design of structures. 

 

Keywords: BIM, design of structures, interoperability, data transfer, information extraction. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

A evolução da tecnologia está a revolucionar o paradigma de vários sectores profissionais. Durante a 

década de 80 do século XX, surgiram as aplicações CAD (Computer-aided design), levando o desenho 

do estirador para o computador, influenciando e facilitando os projetos de todas as áreas profissionais 

que requeriam o desenho técnico. Deste modo, ocorreu uma evolução significativa no processo do 

desenho, reduzindo a duração do desenvolvimento dos projetos.  

No entanto, na área da Construção, apesar desta evolução, os sistemas CAD não garantem, de um 

modo eficaz, a coerência entre as diferentes peças desenhadas de um edifício. Os primeiros sistemas 

CAD evoluíram para sistemas orientados para objetos, surgindo assim programas que possibilitavam 

a criação e manipulação de modelos tridimensionais (3D) de edifício e a automatização de algumas 

tarefas do desenho. Apesar da evolução tecnológica aplicada à representação gráfica, o seu princípio 

de funcionamento baseia-se na componente geométrica, carecendo da capacidade de registar e gerir 

toda a informação referente ao edifício. Adicionalmente, a necessidade de colaboração entre as várias 

componentes de um projeto, requeria facilitar a interação entre os diferentes intervenientes envolvidos 

na elaboração do projeto. 

O surgimento da metodologia Building Information Modelling (BIM), no final do século XX, apresenta 

um novo paradigma na abordagem da representação de edifícios, por recurso a sistemas informáticos 

tecnologicamente mais avançados, aplicados à indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção 

(AEC). A metodologia BIM admite a capacidade de visualização do modelo 3D representativo do 

edifício, e a centralização de toda a informação associada ao seu projeto. O projeto BIM é elaborado 

numa base de colaboração entre todos os intervenientes da conceção de uma obra, e ao longo de todo 

o seu período de vida apoiando uma adequada análise da compatibilização entre os diferentes projetos 

de especialidades. A informação criada e reutilizada ao longo da elaboração do projeto é partilhada, 

desde a conceção do projeto até à fase de utilização do edifício. Deste modo, a conceção de projetos 

torna-se mais célere, com um elevado grau de confiança associado, e com ganhos evidentes na 

concretização de cada obra. 

1.2 Âmbito 

O âmbito do presente estudo consiste na demonstração da aplicação da metodologia BIM, no 

desenvolvimento de um projeto de estruturas. É descrito o processo de elaboração do projeto, são 

apontadas as principais vantagens identificadas e as limitações verificadas. A eficácia da metodologia 

assenta fortemente na capacidade de interoperabilidade estabelecida entre softwares, a qual toma 

considerável relevância no desenvolvimento do projeto de estruturas. Assim, é analisado em detalhe 
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o nível da interoperabilidade entre os programas utilizados na elaboração do projeto de estruturas em 

relação a um caso de estudo. 

No contexto do projeto de estruturas, é fundamental existir uma adequada coordenação com as outras 

disciplinas, nomeadamente a arquitetura, de forma a evitar conflitos em fase de obra. Assim, a partir 

de um caso de estudo de um edifício, é gerado inicialmente um modelo BIM, contemplando as 

componentes de arquitetura e de estrutura. De seguida, é realizada a análise estrutural, a partir do 

modelo analítico criado com base na componente de estruturas, através de um programa de cálculo. 

Os softwares de base BIM e de cálculo utilizados, são analisados quanto ao seu nível de 

interoperabilidade e de funcionamento, avaliando a qualidade de informação transferida entre as 

aplicações, identificando as suas capacidades e as principais inconsistências, para as quais são 

apresentadas possíveis soluções para contornar cada problema encontrado. 

A sequência do processo de desenvolvimento deste estudo consiste nos seguintes passos: 

• Modelação das componentes de arquitetura e estrutura de um edifício de habitação, por 

recurso a um software de base BIM; 

• Validação do modelo criado em relação a interferências, por sobreposição das duas 

componentes, sendo analisados os eventuais conflitos e efetuadas as respetivas correções; 

• Análise do nível de interoperabilidade entre os programas de modelação de base BIM e de 

cálculo estrutural, avaliando a qualidade da informação transferida; 

• Concretização do cálculo estrutural, verificação de segurança, segundo a regulamentação 

aplicável, e pormenorização de elementos estruturais; 

• Criação de peças desenhadas através do software de base BIM; 

• Análise da aplicação da metodologia BIM ao projeto de estruturas, indicando as vantagens e 

as desvantagens mais relevantes identificadas no estudo. 

1.3 Organização 

A dissertação encontra-se organizada, sequencialmente, nos seguintes capítulos: 

• O primeiro capítulo apresenta o enquadramento geral da dissertação indicando os seus 

objetivos; 

• O segundo capítulo aborda a temática da metodologia BIM, baseada na pesquisa bibliográfica 

efetuada, de forma a criar uma base teórica expositiva dos diferentes aspetos relacionados 

com o BIM, com incidência no projeto de estruturas contextualizando o trabalho. 

• No terceiro capítulo é proposta a geração do modelo BIM, formado pelas componentes de 

arquitetura e estrutura, em relação a um caso de estudo, por recurso a software de base BIM. 



3 
 

• No quarto capítulo é efetuada a transferência de informação entre os programas de modelação 

e de cálculo estrutural, seguido da realização da análise estrutural do edifício. 

• O quinto capítulo aborda a transferência de informação no sentido inverso, com o objetivo de 

centralizar toda a informação necessária à execução do projeto no modelo BIM, sendo 

analisado o nível de interoperabilidade entre os sistemas. 

• No último capítulo, são apresentadas as principais conclusões retiradas do desenvolvimento 

do trabalho, identificando vantagens e desvantagens encontradas, e propondo ainda, futuros 

desenvolvimentos do presente trabalho.  
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2 Estado da arte do BIM 

Segundo Cardoso et al. [1], os eventuais erros verificados na execução de projetos, são derivados da 

metodologia de trabalho utilizada, caracterizada como individualista, relativa ao conhecimento próprio 

de cada especialidade. Verifica-se que há alguma falta de conhecimento de toda a informação inerente 

às diversas componentes de um projeto e consequentemente, esta limitação pode causar atrasos e o 

incremento do custo final de obra. Facilmente podem ser criadas incompatibilidades entre as diversas 

componentes que frequentemente são detetadas apenas quando o projeto se encontra em fase de 

execução. 

A cooperação entre os intervenientes do projeto é um aspeto importante na realização de uma obra, 

visto que a indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) requer a participação ativa de 

todos os intervenientes e o sucesso da execução do projeto depende do conhecimento de toda a 

informação inerente às diversas componentes do projeto, por parte de todos os participantes. É neste 

contexto que surge o Building Information Modelling (BIM), uma metodologia que, segundo Holness [2] 

vem facilitar a colaboração e a coordenação entre os intervenientes na obra, com base na partilha de 

toda a informação inerente ao projeto, centralizado num único modelo digital, acessível a todos os 

técnicos envolvidos. A Figura 2.1 ilustra os vários campos de aplicação desta metodologia.  

 

 

Figura 2.1 - BIM aplicado às várias especialidades (adaptado de [3]). 

 

Segundo Azhar [4], a metodologia BIM é um dos mais promissores desenvolvimentos no campo da 

AEC, pois permite o desenvolvimento do projeto de uma obra em ambiente virtual. O modelo BIM 

criado oferece dados exatos referentes ao aspeto geométrico e toda a informação ancorada à obra 

projetada.  
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Contudo, o processo de implementação da metodologia de trabalho encontra-se ainda em fase de 

desenvolvimento. No entanto, já vários países têm vindo a adotar o BIM, nomeadamente no contexto 

da obra pública, impondo o estabelecimento de padrões e regras para a correta realização de projetos 

em ambiente BIM.  

Segundo Lorek [5], apesar dos países escandinavos, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega, terem 

sido os primeiros a implementarem e regularem a aplicação do conceito BIM nos diversos domínios da 

AEC, o Reino Unido é considerado o líder principal da sua implementação, pois impôs uma data limite 

de utilização e difusão, o ano de 2016, no que se refere a obras públicas.  

Nos Estados Unidos, em 2010, Wisconsin foi o primeiro estado a implementar o BIM em todas as obras 

públicas. Apesar do BIM não ter sido ainda implementado em todos os estados, prevê-se um grande 

desenvolvimento da sua implementação nos próximos anos. 

Em França 500 mil casas foram construídas em 2017 por recurso à utilização do BIM. Foram 

estabelecidas guias de padronização na realização de projetos. 

No entanto, na Alemanha tem havido alguma resistência à implementação do BIM. Esta dificuldade 

deve-se ao facto deste país possuir um sistema federal com 16 estados autónomos e semiautónomos, 

em que cada um tem a sua autoridade local. A implementação desta metodologia terá que ser 

consensual para que a sua aplicação possa ser considerada na realização de projetos. 

Analisando a situação na península ibérica, observa-se na atualidade um desenvolvimento gradual da 

implementação do BIM nas indústrias AEC. Segundo Gómez [6], os anos de 2018 e 2019 serão um 

período de grande impulso na implementação do BIM em Espanha. No início de 2018 as 

administrações públicas foram autorizadas a exigir a utilização do modelo BIM na entrega de projetos 

de obra pública e na contratação da sua execução. A partir de 2019, prevê-se a obrigatoriedade da 

utilização desta ferramenta na realização de todos os projetos de construção. 

No contexto nacional o processo de implementação do BIM, tem registado alguns avanços. Segundo 

Costa [7], apesar de não existirem apoios por parte do governo, a indústria AEC nacional tem 

demonstrado interesse em conhecer o seu conceito e o âmbito da sua aplicabilidade. Foi já elaborado 

um primeiro documento estratégico para a construção em Portugal, desenvolvida pelo CT-197 BIM, 

“entidade delegada pelo Instituto Português da Qualidade como responsável pelo desenvolvimento da 

normalização no âmbito dos sistemas de classificação, modelação da informação e processos ao longo 

do ciclo de vida dos empreendimentos de construção.” [W1].  

Assim, pode afirmar-se que o conceito BIM é o próximo grande passo nas indústrias AEC de todo o 

mundo, promovendo a colaboração e cooperação entre arquitetos, engenheiros e construtores de 

forma a contribuir para o sucesso de todos os projetos de construção. O ensino e a pesquisa do BIM 

no âmbito nacional são necessários e a presente dissertação pretende contribuir de um modo positivo 

nesse sentido. 
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2.1 Conceito 

O conceito BIM surgiu pela primeira vez em 1975 no artigo de Eastman “The Use of Computers Instead 

of Drawings in Building Design” [8], sob a forma Building Description System, sendo apenas atribuída 

a designação Building Information Modeling em, 1992, por Van Nederveen & Tolman [9]. 

Eastman [8] introduziu conceitos como a modelação paramétrica, a utilização de um modelo 

tridimensional (3D) digital para a extração de desenhos e da quantidade de material, bem como a 

deteção automática de conflitos entre especialidades, conceitos que hoje constituem a base das 

ferramentas BIM. Subsiste, no entanto, alguma ambiguidade quanto a uma definição consensual desta 

metodologia entre todas as especialidades intervenientes na indústria AEC. 

Realizada uma revisão da literatura sobre o tema, são encontradas três principais definições para o 

BIM. A primeira, referida por Rosenberg, descreve BIM como “um conjunto de informação coordenada, 

para a qual os vários intervenientes da construção contribuem” [10]. Num artigo publicado, em 2011, 

por Bergin, é referido que o conceito BIM revolucionou os métodos tradicionais de representação e de 

colaboração no desempenho do projeto. No mesmo ano foi publicado a edição mais recente do livro 

“BIM Handbook” de Eastman et al., sendo o conceito definido como “uma nova abordagem de trabalho 

ao projeto, à construção e à gestão de infraestruturas na indústria AEC” [11]. 

É assim possível entender a complexidade que envolve o conceito de BIM, refletida na multiplicidade 

de definições que lhe são atribuídas. Entende-se que esta metodologia envolve a geração e 

manipulação de informação, o recurso a ferramentas de tecnologia avançada e um processo inovador 

de colaboração, explicados no esquema da Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 - Diferentes faces da metodologia BIM. 
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O esquema ilustra a definição do BIM como uma metodologia de trabalho, na indústria AEC, com 

capacidade para promover a coordenação entre os intervenientes, durante todo o ciclo de vida do 

projeto, construção do empreendimento e sua utilização, tendo por base o processo de modelação 

baseada em objetos paramétricos e a capacidade de interoperabilidade entre ferramentas, 

contribuindo para o desenvolvimento de trabalhos colaborativos. 

2.2 Modelação paramétrica 

A modelação paramétrica é um dos conceitos base do BIM, distinto da tradicional modelação CAD. 

Esta modelação consiste em “representar objetos através de parâmetros e de um conjunto de regras 

que determinam a sua geometria e propriedades de relacionamento geométrico.” [12]. 

Segundo Eastman [13], este conjunto de regras e de parâmetros permitem a atualização automática 

da geometria de componentes do modelo após eventuais alterações impostas ao projeto. Assim, no 

processo de modelação, o utilizador seleciona os objetos paramétricos pretendidos, indica qual a sua 

constituição, adiciona a informação complementar relativa a características físicas dos materiais e 

estabelece as regras que determinam o seu comportamento no modelo. 

Para além deste conceito inovador de modelação paramétrica , o sistema de modelação possibilita a 

alteração das características físicas ou mecânicas, a sua atualização ou substituição do tipo de 

material, em qualquer fase do projeto. A informação ancorada a cada objeto paramétrico pode ser 

adicionada quando requerido. Assim, não é necessário que o utilizador conheça toda a informação que 

vai necessitar ao longo do ciclo-de-vida do imóvel, numa fase inicial de modelação. 

Nesta metodologia, os objetos são organizados por classes. Estas correspondem a determinadas 

características geométricas, possíveis de serem criadas e alteradas, originando objetos concretos 

(instâncias). Estas características são dependentes da indicação do utilizador e dos parâmetros e 

relações estabelecidas com os objetos adjacentes, definindo, assim, o objeto em forma e em relação 

com o contexto. O conceito de objeto paramétrico, permite assim evitar inconsistências entre objetos 

adjacentes. A forma como a informação está associada a esse objeto facilita a exportação de 

informação para outros modelos e ferramentas de base BIM, em tempo real, distinguindo-se assim dos 

modelos 3D elaborados por recurso aos tradicionais sistemas de modelar 3D/CAD. 

2.3 Colaboração 

Segundo Molina & Pereira [14], a indústria AEC requer uma constante adaptação aos métodos de 

trabalho emergentes, como modo de obterem uma melhor qualidade no produto final, a menores custos 

e com uma adequada transparência no desenvolvimento de projetos. Como referido, o trabalho 

colaborativo entre as várias especialidades é um fator importante para o sucesso da realização do 

projeto. A utilização de ferramentas de base BIM vem promover uma visão mais colaborativa, apoiando 

uma melhor comunicação entre todos os intervenientes, permitida pela capacidade de transferência 

da informação entre os membros da equipa. A elaboração de um projeto com o recurso a ferramentas 
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de base BIM, requer o acompanhamento de todo o ciclo do projeto por parte de todas as especialidades 

envolvidas. 

De acordo com Grilo & Jardim-Gonçalves [15], a utilização desta metodologia contribui positivamente 

para a obtenção de um ambiente de trabalho mais colaborativo pois permite que: 

• O dono-de-obra tenha uma precisa compreensão da natureza, objetivos e requisitos do 

projeto; 

• Todas as especialidades envolvidas realizem o projeto de uma forma estruturada e 

centralizada; 

• Os seus intervenientes realizem a gestão da edificação durante as fases de construção, 

operação e desativação, com base num modelo único. 

A colaboração é uma característica importante da metodologia BIM, mas representa um grande 

desafio, pois exige um compromisso por parte de todos os intervenientes em documentar e comunicar 

o seu trabalho sobre um modelo digital centralizador de toda a informação, considerando a forte e 

tradicional presença do método de trabalho individual na indústria AEC. 

O sucesso da implementação do BIM depende do envolvimento de todos os intervenientes e de uma 

comunicação correta e eficaz entre todos. Por recurso à utilização dos sistemas tradicionais de 

realização de projetos, baseados na interpretação do desenho e na transferência de dados com 

frequentes omissões e repetições de informação, a comunicação entre os membros da equipa é 

frequentemente difícil e limitada. Assim, realça-se a pertinência do conceito Integrated Project Delivery 

(IPD) que consiste em utilizar o detalhe técnico de cada especialidade, durante todas as fases do 

projeto e construção, assegurando respostas sustentadas em dados corretos relativamente a todas as 

exigências do dono-de-obra, reduzindo significativamente as variáveis tempo e custo. O IPD exige, 

desta forma, uma abordagem colaborativa por parte de todos os intervenientes para se alcançar 

sucesso no desenvolvimento do projeto.  

2.4 Interoperabilidade 

Durante a realização de um projeto, as várias especialidades envolvidas recorrem a diferentes 

programas computacionais. Ou seja, cada interveniente possui aplicações e ferramentas próprias para 

desenvolver o seu trabalho, o que por vezes limita a capacidade de troca de informação entre as partes 

envolvidas num mesmo projeto. 

Com a utilização de ferramentas de base BIM, pretende-se que a limitação de eficiência na troca de 

informação seja significativamente ultrapassada. Segundo Pinho [16], a capacidade de 

interoperabilidade entre sistemas consiste em gerir, transferir e comunicar informação por via 

eletrónica, nomeadamente, a troca de informação referente a dados do projeto entre empresas ou 

profissionais. Este requisito, inerente às ferramentas de base BIM, promove a interação entre as 

especialidades durante a fase de projeto, aspeto crucial para a resolução de situações complexas, 
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contribuindo para a diminuição de erros. A Figura 2.3 ilustra a diferença de interação entre 

intervenientes. 

 

Figura 2.3 - Interoperabilidade entre as especialidades (adaptado de [17]). 

Segundo Eastman [13], no âmbito tradicional das indústrias AEC, a transferência de dados entre os 

sistemas CAD é apoiada apenas no reconhecimento de formatos de ficheiros, limitados à geometria, 

como é o exemplo de Drawing Exchange Format (DXF), Initial Graphic Exchange Specifications (IGES) 

e Site Acceptance Test (SAT). 

Contudo, com o surgimento da modelação paramétrica, conceito básico das ferramentas BIM, as 

limitações destes formatos são evidentes no contexto da transferência de dados. Reconhecendo que 

os objetos paramétricos contêm toda a informação que identifica e caracteriza (geometria e 

propriedades dos materiais) a metodologia BIM, são requeridos sistemas de transferência de 

informação tecnologicamente mais avançados, abrangentes a todas as especialidades. A capacidade 

de interoperabilidade é apoiada no estabelecimento de formatos de dados universais, como o Industry 

Foundation Classes (IFC). De acordo com Bazjanac & Crawley [18], a organização International 

Alliance for Interoperability (IAI), renomeada, em 2005, de BuildingSmart, é a responsável pela 

conceção e difusão do formato IFC, como um padrão para transferência de dados aplicável a todo o 

ciclo de vida de um projeto. O formato é aberto e permite representar e transferir a informação relativa 

ao projeto de edifícios, entre as aplicações utilizadas nas diferentes especialidades. 

2.5 Industry Foundation Classes (IFC) 

O formato IFC apresenta a capacidade de facilitar a transferência de dados de partes do projeto. 

Segundo Thein [19], o IFC atua como um formato aberto, permitindo arquivar com eficiência todas as 

propriedades associadas aos objetos representados, bem como as suas relações no contexto do 

modelo BIM. Este atributo facilita o processo de troca e partilha de informações entre softwares de 

base BIM. 
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As aplicações compatíveis com este formato têm a capacidade de interpretar ficheiros IFC, podendo 

adicionar, eliminar ou alterar informação. Embora se refira que o modelo IFC pode ser sucessivamente 

reutilizado e modificado pelas várias especialidades, inerentes ao projeto, sem perder informação no 

processo, verifica-se ainda alguma limitação, como este trabalho demonstra, na análise do projeto de 

estruturas. 

 

Figura 2.4 - IFC nas várias especialidades [W2]. 

O formato IFC contribui para facilitar: 

• A coordenação entre especialidades no desenvolvimento de modelos BIM, incluindo as 

disciplinas de arquitetura, estrutura, sistemas e construção; 

• A transferência e partilha de dados entre as aplicações compatíveis; 

• A transferência e reutilização de dados para análise e outras tarefas assentes no projeto. 

A implementação do formato IFC como padrão aberto do BIM tem vindo a ser implementado em 

diferentes softwares. Em 2013, a International Organization for Standardization (ISO) atribuiu à quarta 

versão do formato IFC o estatuto de Norma Internacional ISO 16739:2013 [20]. 

Com o surgimento desta norma é estipulado um esquema conceptual de dados e de configuração de 

ficheiros normalizados sustentando uma transferência de dados mais eficiente entre aplicações BIM. 

Este esquema recorre à linguagem EXPRESS, também, uma norma ISO (ISO 10303-11:2004), com a 

particularidade de se adaptar à inclusão de regras de validação de dados, considerando a sua 

especificação. 

As definições associadas à linguagem EXPRESS, suporte da organização do IFC, são gerais a todos 

os tipos de dados. Estabelecem uma base de construção reutilizável aplicadas à geometria, materiais, 

propriedades, topologias, medições, especialidades, e apresentações. Estes componentes são 

essenciais à definição de objetos paramétricos nas indústrias AEC. Assim, o formato IFC constitui um 
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elemento essencial na redução das limitações na transferência de dados, que tem sido notório na 

aplicação de versões IFC mais avançadas, e portanto mais completas e abrangentes. 

O empenho conjunto de todos os intervenientes num projeto AEC, nomeadamente arquitectos, 

engenheiros, empreiteiros, proprietários, técnicos de instalações, gestores, fabricantes de produto, 

fornecedores de software, organismos governamentais, entidades de investigação e universidades, 

têm contribuído para o sucesso e contínuo desenvolvimento do IFC. 

2.6 Dimensões do BIM 

O modelo paramétrico digital 3D pode ser utilizado para diversos fins em função das tarefas elaboradas 

sobre a informação do projeto. As múltiplas atividades realizadas sobre o modelo geométrico 3D são 

referidas como modelos nD/BIM. 

De acordo com McPartland [21], as dimensões aplicadas ao modelo BIM designam o tipo de utilização 

dos dados do modelo 3D representativo do projeto. A este modelo pode ser adicionada a informação 

relativa a custos ou características físicas dos materiais de forma a poder facilmente efetuar-se uma 

análise orçamental ou de simulação energética. 

Assim, de acordo com Sampaio [22], no modelo 3D/BIM estão representadas todas as especialidades 

do projeto através dos objetos paramétricos 3D inerentes a cada uma destas, incorporando 

informações relativamente às características dos objetos, nomeadamente, geometria, inter-relação 

espacial, constituição dos componentes, propriedades físicas dos materiais e a identidade de cada 

elemento. A Figura 2.5 ilustra todas estas utilizações do modelo BIM consoante as suas dimensões. 

• O modelo 4D/BIM antecipa virtualmente o processo de construção, considerando a rede de 

caminho crítico planeada, aplicada sobre as componentes do modelo 3D, acrescentando ao 

modelo a informação relativa a diferentes fases da obra como, por exemplo, controlo 

cronológico do fornecimento de materiais e da disponibilidade de recursos humanos; 

• O modelo 5D/BIM refere-se à obtenção do modelo BIM de informação relativa à quantidade 

de componentes e de material, base de estimativas custos, em diferentes fases do projeto e 

construção; 

• No modelo 6D/BIM é aferida a sustentabilidade energética do edifício através da realização da 

análise do consumo de energia, na fase de projeto, e posteriormente, permite a monitorização 

da medição e verificação do consumo energético durante a ocupação do edifício; 

• O modelo 7D/BIM apoia a gestão e a manutenção do edifício. A informação inicial do modelo 

3D pode ser acrescentada de forma a incorporar o estado de conservação de componentes, 

as especificações de equipamento e dados referentes à manutenção ou garantias.  
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Figura 2.5 - Dimensões do BIM (adaptado de [23]). 

2.7 BIM no projeto de estruturas 

De acordo com a Autodesk [24], a perspetiva de negócio em que se inserem os engenheiros de 

estruturas tem vindo a mostrar-se desafiador e cada vez mais competitivo. Este aspeto deve-se, em 

parte, ao facto dos donos-de-obra exigirem mais qualidade com menores custos (more for less). 

Apenas com a utilização de ferramentas tecnologicamente mais avançadas se consegue dar resposta 

a esta exigência. 

Atualmente, as novas tecnologias, que permitem ao utilizador aceder a uma determinada informação 

em qualquer parte do mundo e por recurso a qualquer tipo de dispositivo eletrónico, veio transformar 

a forma como as equipas de um projeto trabalham em conjunto. Os engenheiros de estruturas têm 

conseguido obter uma maior vantagem das novas tecnologias, permitindo-lhes acompanhar as 

alterações requeridas ao nível da vertente das estruturas, englobadas na totalidade do projeto, através 

da Integrated Project Delivery (IPD), em que todos os membros da equipa de projeto podem trabalhar 

de uma forma colaborativa, reduzindo potenciais erros e desperdícios, antes da fase de execução do 

projeto. Realça-se, assim, a necessidade de adotar metodologias de trabalho como o BIM para 

responder de uma forma mais eficiente a todas as exigências também neste setor da indústria de 

construção. 

Segundo Ferreira [25], no âmbito do projeto de estruturas, a aplicação do BIM é essencial, no sentido 

em que contribui para a organização e partilha de informação necessária à conceção da solução 

estrutural. De acordo com Lino [26], ao utilizar ferramentas BIM, o engenheiro recorre à modelação 

paramétrica no estabelecimento do projeto de estruturas, permitindo acompanhar o desenvolvimento 

apoiado na visualização 3D da estrutura e toda a informação relativa aos elementos estruturais. 

Facilmente é possível aplicar sobre o modelo BIM a produção automática de cortes, plantas, alçados 

e pormenorização, apoiando um adequado entendimento do projeto. No desenvolvimento do projeto, 

o modelo BIM é permanentemente atualizado e consequentemente todas as alterações ao projeto são 

refletidas nas peças desenhadas. Assim como nos mapas de quantidades de materiais, estimativa 

orçamental e volumes de escavação, cuja produção é automática a partir do modelo BIM gerado. O 

modelo apoia, ainda, a realização de uma série de atividades como a verificação de normas e 
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regulamentos, a análise estrutural ou o estudo de eficiência energética. A Figura 2.6 ilustra algumas 

destas aplicações: 

 

 

Figura 2.6 - Multiutilização do modelo BIM de estruturas (citado em [26]). 

O modelo de estruturas, além de permitir a extração desta gama de informação, e devido às suas 

características paramétricas, possibilita a deteção de incompatibilidades e de conflitos entre os 

elementos referentes a distintas especialidades. Este aspeto revela-se importante dada a 

interdependência que existe entre as estruturas, a arquitetura, as instalações elétricas ou as 

instalações mecânicas e hidráulicas. O modelo BIM centralizado incorpora todas estas valências, 

apoiando o entendimento e a discussão entre os intervenientes, na procura de soluções corretas, sem 

conflitos entre componentes. O modelo pode ser enriquecido com informação adicional relativa, por 

exemplo, a fabricantes, a custos e a prazos, apoiando a tomada de decisões. 

A implementação da ferramenta BIM, no âmbito do projeto de estruturas, assenta em três campos 

principais: a coordenação interdisciplinar; a análise e dimensionamento de estruturas; a documentação 

de projeto. A Figura 2.7 ilustra a interação destes campos no processo de implementação do BIM. 

O BIM garante uma maior eficiência ao nível da coordenação interdisciplinar através da utilização de 

softwares com funções colaborativas que permitam a partilha de informações entre os vários 

intervenientes, contribuindo para a construção de um modelo global que incorpora um conjunto 

alargado de informação. 

Ao nível da análise e dimensionamento, a contribuição dos engenheiros é imprescindível no 

desenvolvimento desta área devido à necessidade da validação crítica do especialista sobre os 

modelos BIM. “Com efeito o modelo IFC atual revela carências evidentes nesta área pelo que a 

validação crítica do modelo de dados existente é uma condição necessária, ainda que não suficiente, 

ao sucesso futuro dos BIM enquanto veículo de transferência de informação em formato aberto.” [25]. 
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Figura 2.7 - Esquema de integração de modelos BIM no projeto de estruturas (adaptado de [25]). 

Relativamente à documentação do projeto, talvez seja a área que mais evidencia a mais valia na 

utilização da ferramenta BIM pelos projetistas envolvidos, pois permite a obtenção automática de peças 

desenhadas a partir de modelos 3D e a produção automática de peças escritas de projeto, aumentando 

a fiabilidade do processo e da produtividade.  

Analisando o panorama nacional, a implementação da metodologia BIM tem admitido alguma 

resistência na indústria AEC, devido a condicionantes de ordem técnica e relativamente à necessidade 

de ser requerido alguma reorganização interna das empresas. Efetivamente, a implementação do BIM 

exige a realização de mudanças na metodologia de trabalho, um sistema tradicional, dificilmente 

alterável. 

Apesar de se verificar alguma resistência, pode ser reconhecido que cada vez mais empresas da 

indústria de Construção tem admitido técnicos já habilitados na tecnologia BIM. Assim, é necessário 

que a escola invista na formação dos futuros técnicos profissionais com este conhecimento. 

Ao nível da formação superior, o BIM deverá ser apresentado como um progresso na área das 

ferramentas de visualização e comunicação. Esta introdução pode ser realizada através de unidades 

curriculares de modelação ou desenho, interagindo com as restantes unidades curriculares ao longo 

do curso, de forma que as ferramentas BIM possam ser consideradas como auxiliares do 

desenvolvimento de qualquer especialidade ministrada no curso de Engenharia Civil. 
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3 Conceção do modelo BIM – Arquitetura e estrutura 

No âmbito da dissertação, procedeu-se à modelação do projeto de arquitetura e de estruturas 

relativamente a um caso de estudo. Por recurso a software de base BIM efetuou-se, inicialmente, a 

componente de modelo BIM relativa à arquitetura do edifício. Posteriormente, foi modeladada a 

componente estrutural confinada aos condicionamentos arquitetónicos. O software adotado é o Revit 

da empresa Autodesk. Este software apresenta uma interface semelhante ao Autocad, programa de 

desenho de utilização muito frequente na indústria da Construção, facilitando o processo de 

aprendizagem do novo software. Adicionalmente, a análise estrutural é efetuada por recurso ao 

software Robot Structural Analysis, também da Autodesk. Deste modo prevê-se que o nível de 

interoperabilidade entre os dois seja elevado. 

A moradia considerada situa-se em Tavira e é composta por 2 pisos elevados e uma cave. O piso em 

cave é circundado por paredes de contenção que abrangem toda a área de construção da casa, o piso 

0 é composto por hall, cozinha, e salas, e, no piso 1, localiza-se a zona de quartos. A cobertura é em 

terraço. Toda a informação relevantes para a modelação foi obtida da documentação fornecida no 

formato pdf. 

3.1 Informações iniciais 

O software Revit 2018 contém templates relativos às diversas componentes de um projeto de 

contrução (arquitetura, estrutura, e sistemas). Ao ser selecionado um template, várias informações de 

base são consideradas relativamente à componente escolhida. O template selecionado inicialmente é 

o de arquitetura. 

É necessário considerar alguns dados iniciais, nomeadamente, as unidades de medida (metro), os 

níveis de cada piso e a grelha de alinhamentos. No presente caso os níveis de cotas e a disposição 

da grelha de alinhamentos são ilustrados na Figura 3.1  

     

Figura 3.1 – Níveis de pisos e grelha de alinhamentos do projeto. 
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Os alinhamentos, apoiam a distribuição das paredes e os níveis a altura dos elementos verticais. A 

grelha estabelecida foi retirada do projeto de estruturas, e a localização de elementos arquitetónicos 

introduzidos no modelo, foi adaptada na localização de forma a representar a arquitetura. 

3.2 Componente de arquitetura 

3.2.1 Paredes 

Como referido no capítulo 2 a geração do modelo BIM é baseada na modelação paramétrica. O 

processo de criação da componente de arquitetura é iniciada, então, pela seleção e adaptação de um 

objeto paramétrico representativo de um elemento parede. A parede a considerar é uma parede 

exterior de 36 cm de espessura constituída por dois panos de tijolo, com 11 cm e 15 cm de espessura. 

É ainda composto por uma camada de reboco exterior (2 cm), por uma caixa de ar (3 cm), por um 

painel de isolamento de poliestireno extrudido (4 cm) e, ainda, por uma camada de estuque (1 cm) 

como revestimento interior. No Revit, no separador Architecture, é selecionado um tipo de parede 

existente na biblioteca do projeto e é efetuada, de seguida, a sua adaptação a esta solução construtiva, 

a qual se ilustra na Figura 3.2. Este procedimento é o usual na definição de um objeto paramétrico 

representativo de qualquer componente construtiva de arquitetura, estruturas ou sistemas. 

 

 

Figura 3.2 - Propriedades do objeto paramétrico parede. 

 

Definido o tipo de parede pretendido, procede-se à sua implantação sobre a grelha. Os limites superior 

e inferior destes elementos verticais são estabelecidos por indicação dos níveis de base e de topo, 

ficando a altura da parede restringida aos níveis. Para a modelação das paredes exteriores do piso 

térreo, foram considerados os níveis “Piso 0” e “Piso 1”, respetivamente como níveis de base e de 

topo. O resultado desta fase de modelação é apresentado na Figura 3.3. No detalhe em perspectiva é 

visível a composição da parede pelo seu grafismo. 
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Figura 3.3 - Modelação das paredes exteriores do piso térreo. 

De modo idêntico são modeladas as paredes interiores (com 25 cm de largura). Posteriormente, são 

inseridos todos os vãos (janelas e portas) por recurso, igualmente, à seleção de objetos paramétricos 

incluídos na biblioteca do sistema, e adaptados de acordo com a arquitetura fornecida. 

3.2.2 Pisos 

Em relação à modelação dos pisos, a documentação consultada indica apenas uma espessura 

arquitetónica, não especificando a estrutura da laje. Assumiu-se de uma forma simples as seguintes 

disposições de camadas para os diferentes pisos. No piso 1, a laje de 25 cm é constituída por uma 

camada de betão C25/30 cm (21 cm) revestido inferior e superiormente por camada de reboco (2 cm). 

As lajes do piso 0 e piso 2 com 30 cm de espessura, são idênticas à anterior no tipo de camadas da 

sua estrutura, e para a laje de cave considerou-se apenas uma laje em betão (30 cm). 

Para a criação de cada tipo de laje, é selecionado, no Revit, através do menu Floor: Architectural, um 

objeto paramétrico da família floor, disponível na biblioteca. Cada laje é modelada sobre a grelha 

ficando associada a um determinado nível. Na Figura 3.4 é possível observar a laje do piso 1, e ainda, 

a abertura efetuada na laje relativa à localização das escadas que fazem a ligação com o piso 0. A laje 

é apresentada com alguma transparência para que se possa observar as paredes e os vãos 

modelados. 

 

Figura 3.4 - Perspetiva 3D das paredes e vãos do piso 0 e laje do piso 1. 
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De forma a verificar uma correta modelação da componente de arquitetura, é conveniente avaliar a 

zona de união entre paredes e lajes para que não ocorra nenhuma sobreposição de materiais. Se tal 

não for verificado, podem ocorrer erros na medição automática de quantidades de materiais, 

nomeadamente, do material da laje e das paredes. 

3.2.3 Escadas 

O projeto de arquitetura considera três acessos em escada. A modelação do elemento escada requer 

a escolha do tipo e definição de alguns pârametros como a altura máxima de cada degrau, ou níveis 

superior e inferior do lanço. As escadas do piso 0 são constituídas por uma laje inclinada de 16 cm de 

espessura, composta por 19 degraus com uma altura aproximada de 17 cm, iniciando com um lanço 

curvo e terminando com um lanço reto. O material associado é o betão C25/30. O modelo representado 

na Figura 3.5 ilustra a geometria criada para os degraus, assim como as guardas. A geração de 

escadas baseada em elementos de biblioteca permite modelar apenas alguns formatos mais simples. 

De forma a modelar rigorosamente o projeto fornecido, optou-se por definir as escadas por recurso ao 

comando Create Sketch, que permite modelar escadas de um modo personalizado. Todas as escadas 

da moradia foram modelados por este processo. A Figura 3.6 ilustra as restantes escadas do modelo. 

 

 

Figura 3.5 - Modelo de escadas do piso 0 em planta e perspetiva 3D. 

 

 

Figura 3.6 - Modelo de escadas do piso -1 e piso 1 em perspetiva 3D. 
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Concluída a modelação da componente de arquitetura da moradia é possível observar o modelo BIM 

criado segundo distintos ponto de vista, como ilustrado na Figura 3.7 e Figura 3.9. É ainda possível 

aplicar cortes ao modelo paramétrico a visualizar do seu interior, como se observa na Figura 3.8. 

 

Figura 3.7 - Modelo 3D da arquitetura e representação de um corte vertical sobre o mesmo. 

 

 

Figura 3.8 - Vistas de corte do modelo. 

 

 

Figura 3.9 - Vistas de alçado do modelo.  
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3.3 Componente de estruturas 

Finalizada a componente de arquitetura do modelo BIM, procedeu-se à modelação da solução 

estrutural. Os objetos paramétricos a considerar são de carácter estrutural permitindo a obtenção 

automática do modelo discretizado, associado a propriedades físicas requeridas no cálculo. O modelo 

analítico serve de base de cálculo estrutural, sendo transferido para o programa de análise, o Robot. 

Previamente, o modelo analítico é verificado quanto à sua consistência. No Robot é realizado o 

dimensionamento da estrutura. O material considerado foi o betão C25/30 e o aço A500. 

3.3.1 Conceção do modelo 

No âmbito de colaboração entre as várias especialidades, o Revit permite a ligação entre diferentes 

ficheiros através da ferramenta Revit Link. Assim, criou-se um novo ficheiro e selecionou-se o template 

de estrutura. Através desta ferramenta criou-se uma ligação entre o ficheiro com a componente de 

arquitetura, e o ficheiro com a componente de estrutura. Esta ligação estabelecida fornece a 

visualização do modelo de arquitetura no ficheiro de estrutura, permitindo a leitura de toda a sua 

informação, sem que esta possa ser manipulada. A vantagem desta opção em relação à modelação 

das duas componentes dentro do mesmo ficheiro, prende-se com um melhor desempenho do 

programa durante a modelação, pelo facto de não ser sobrecarregado com a informação relativa às 

duas especialidades. Desta forma consegue-se facilmente modelar e gerir os diversos elementos 

estruturais, respeitando as condicionantes impostas pelos elementos arquitetónicos (sem que estes 

possam ser alterados). 

Posteriormente, de forma a definir a base da modelação estrutural recorreu-se à ferramenta 

Copy/Monitor (Figura 3.10) através do separador Collaborate (dirigido à comunicação entre os 

intervenientes de um projeto) e copiou-se a grelha de alinhamentos a partir do modelo vinculado de 

arquitetura, por se tratar de um elemento comum às duas especialidades. 

 

 

Figura 3.10 – Opção de Copy/Monitor para transferência da Grid. 
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No Revit definiram-se níveis para a modelação do projeto estrutural. Como se ilustra na Figura 3.11, 

os níveis considerados foram definidos com cotas diferentes dos níveis admitidos do projeto de 

arquitetura. Como se verifica na imagem da direita, o nível “Piso 1” corresponde à cota de arquitetura 

e o nível “Piso 1 Str” corresponde à cota estrutural do mesmo piso. As lajes de cada modelo ficam 

associadas ao nível correspondente à sua cota de topo. Deste modo, tomou-se esta opção de forma a 

considerar a diferença de cotas arquitetónicas e estruturais, devido à espessura da camada de 

revestimentos. Esta opção considera que o nível de topo das lajes estruturais, é distinto do nível da 

laje de arquitetura, sobre a qual se considera ainda a espessura da camada de revestimentos. 

 

Figura 3.11 - Cotas dos diferentes níveis estruturais e arquitetónicos. 

   

Definidos os níveis de trabalho, procedeu-se à criação e colocação dos elementos estruturais. Sobre 

cada categoria de objetos paramétricos é analisada a geometria e o modelo analítico associado. 

3.3.2 Pilares 

A seleção do elemento pilar estrutural (Structural Column), é realizado recorrendo à opção Column, no 

separador Structure. Na janela de propriedades (Properties) seleciona-se a família de pilares de betão 

armado retangulares (Concrete-Rectangular-Column) à qual se encontram associados diferentes tipos 

de pilares existentes na biblioteca do sistema. Foram definidos pilares com as secções necessárias 

para o projeto. Na Figura 3.12 podem ser observadas as propriedades de modelação de um pilar com 

a sua base ao nível do piso -1 (Fundações), o seu topo fixado no nível do piso 0, com uma secção de 

0.3 metros (b) por 0.4 metros (h). A sua inserção no modelo é apoiada na grelha, sendo o seu correto 

posicionamento ajustado por recurso à capacidade Modify. 
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Figura 3.12 - Propriedades do pilar estrutural. 

 

O projeto original, requer ainda, a utilização de pilares de secção em “L”. Assim, houve a necessidade 

de explorar a capacidade de criação de famílias, no Revit, uma vez que a biblioteca de famílias de 

pilares estruturais não dispõe deste tipo de secção. 

Criou-se então uma nova família. O procedimento consiste na definição de um contorno de secção em 

“L”, associado a pârametros, e na identificação da categoria da família a que fica associada (Structural 

Columns). Os pârametros considerados referem-se a dimensões, como se ilustra na Figura 3.13. A 

família criada é arquivada e importada para a biblioteca de pilares estruturais do projeto. No caso de 

estudo, esta família é utilizada na modelação de 3 objetos paramétricos, os quais assumem diferentes 

dimensões. 

 

Figura 3.13 - Parâmetros da família de pilares de secção em L. 

 

Modelados todos os pilares, piso a piso, atribuiu-se o mesmo material a todos a partir da tabela de 

propriedades. Verificou-se posteriormente, a correção do modelo analítico, obtido automaticamente. 
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Todos os elementos estruturais encontram-se ativos, para efeitos analíticos, e são transpostos, 

posteriormente para o programa de cálculo estrutural, concebendo o modelo de elementos finitos no 

Robot. Se não for pretendida a integração de algum elemento no cálculo estrutural é necessário 

desativar o pârametro analítico associado. Para ativar ou desativar este pârametro recorre-se à opção 

Enable Analytical Model, que pode ser visualizada na Figura 3.12. Na Figura 3.14 apresenta-se a 

disposição em planta dos pilares do piso 0 e a representação do elemento pilar com o seu eixo 

analítico. O eixo analítico de cada tipo de pilar estrutural fica associado automaticamente ao eixo 

geométrico da secção. 

 

Figura 3.14 - Disposição dos pilares no piso 0 e representação geométrica e analítica de dois tipos. 

3.3.3 Paredes estruturais 

Ao nível da cave o projeto admite a existência de paredes resistentes com a função de contenção do 

terreno. Os elementos são em betão armado (C25/30) e apresentam uma espessura de 20 cm. A 

modelação de paredes estruturais é idêntico à modelação de paredes de arquitetura, contudo a opção 

a selecionar deve ser Wall: Structural, e o elemento estrutural deve ser considerado ativo, no modelo 

analítico. A Figura 3.15 apresenta a distribuição das paredes ao nível da cave bem como o elemento 

geométrico e analítico. Como se pode ver o modelo analítico é do tipo Shell e o seu plano localiza-se 

a meio da espessura da parede. 

Os muretes existentes no piso 1 e na cobertura foram igualmente modelados como paredes estruturais, 

com uma espessura de 10 cm. Visto que estes elementos não são relevantes em termos de resistência 

da estrutura, optou-se por substituir o modelo analítico Shell por cargas distribuidas com o seu peso 

próprio. Para isso desativou-se o modelo analítico deste elemento estrutural. A aplicação das cargas 

será descrita no capítulo de definição e aplicação de ações. 
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Figura 3.15 - Distribuição de paredes e pilares no piso -1 e representação geométrica e analítica do elemento. 

3.3.4 Vigas 

O edifício assume um sistema porticado nos pisos acima do piso 0. Entre todos os pilares são definidas 

vigas. A partir da opção Beam do separador Structure, seleciona-se a viga de betão de secção 

retangular (Concrete-Rectangular Beam). Com base neste objeto paramétrico são criadas 

sucessivamente distintas vigas com as devidas secções transversais, de forma a representar o projeto. 

A Figura 3.16 ilustra a interface de definição da viga do alinhamento C do Piso 0, de secção de 0.35 m 

(b) por 0.56 m (h).  

 

Figura 3.16 - Tabela de propriedades da viga. 

A modelação das vigas é efetuada por piso, e interligando os pilares já criados. São fixados os seus 

pontos extremos recorrendo ao topo dos pilares ou das paredes resistentes. Algumas das vigas, com 

uma posição mais específica, foram ajustadas após a sua colocação.  

No caso das vigas contínuas, de secção constante, optou-se por uma modelação como elemento 

contínuo, constituindo um único objeto. Esta opção de modelação de elemento contínuo transpondo 
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vários tramos, visa tornar o processo de modelação mais expedito. Por fim, verificam-se os materiais 

constituintes e o modelo analítico. 

Como referido, à medida que se constrói o modelo geométrico, o Revit, vai construindo de forma 

automática o modelo analítico através do método de alinhamento de deteção automática (Auto-detect). 

Este mecanismo liga elementos analíticos com base na sua proximidade. Por predefinição, quando se 

modela uma viga apoiada em dois pilares, o programa mantém os eixos analíticos dos pilares no centro 

geométrico das suas secções, ligando os extremos analíticos da viga aos mesmos. Como se ilustra na 

Figura 3.17, existem casos em que o eixo analítico da viga pode ficar desalinhado do seu eixo 

longitudinal geométrico, devido à localização dos eixos dos pilares. 

 

Figura 3.17 - Modelo analítico de uma viga e ligações a outros elementos. 

Deste modo, o modelo analítico resultante do procedimento automático do programa, pode não ser o 

mais conveniente para a análise estrutural, posteriormente no programa de cálculo, sendo necessário 

proceder à sua verificação. Assim, o Revit permite a manipulação do modelo analítico de forma a inserir 

as correções que se julguem adequadas. A Figura 3.18 exemplifica a disposição das vigas do piso 0, 

e a perspetiva da Figura 3.19 ilustra o modelo 3D com os elementos vigas, pilares e paredes. 

 

Figura 3.18 - Distribuição de vigas no piso 1. 
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Figura 3.19 – Perspetiva do modelo criado composto por vigas, pilares e paredes estruturais. 

3.3.5 Fundações 

A solução estrutural fornecida contempla dois tipos de fundação, as sapatas isoladas e as sapatas 

corridas. A opção Foundation, admite diferentes famílias de fundação (Isolated, Wall, Slab). Para 

modelar as sapatas corridas das paredes estruturais do piso -1 selecionou-se a fundação de parede 

(Wall Foundation), e para as sapatas dos pilares, a opção sapatas isoladas (Isolated Foundation). 

Foram criadas todas as sapatas de acordo com as dimensões pretendidas. 

A modelação da sapata corrida requer que o elemento fique associado a um elemento parede 

adjacente (Host). Uma vez colocadas, o seu modelo analítico corresponde a uma condição de suporte 

linear fixo, que fica ligada à base do modelo shell da parede. O suporte analítico linear pode ser 

visualizado no topo da sapata corrida representada na Figura 3.20.  

A utilização de sapatas isoladas satisfaz o apoio dos pilares, em termos geométricos. Contudo, para 

alguns casos, a discretização analítica pode não ser totalmente satisfatória. Uma vez que este 

elemento gera uma condição de apoio pontual no seu centro geométrico (como pode ser observado 

na sapata isolada da Figura 3.20), o pilar apenas será suportado em termos de modelo analítico, se a 

base do seu eixo coincidir com o ponto de apoio. Adicionalmente, como algumas das sapatas isoladas 

servem de apoio a dois pilares, é necessário resolver este problema de ligação, posteriormente, no 

programa de análise estrutural.  

Percebe-se assim, que ao nível de fundações, a função analítica do Revit ainda não está preparada 

para situações ligeiramente mais complexas, algo que deverá ser melhorado em próximas versões, de 

forma a oferecer soluções ao utilizador. 
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Figura 3.20 - Modelo de sapatas corridas e isoladas. 

 

Foram também inseridas vigas de fundação, que conferem ao edifício melhor comportamento em caso 

de assentamentos diferenciais. A sua modelação foi realizada com base no tipo de elemento viga. A 

disposição das fundações no modelo está representada em planta, e segundo uma perspetiva na 

Figura 3.21. 

 

 

Figura 3.21 - Representação dos elementos de fundação. 

 

3.3.6 Lajes 

As lajes estruturais de betão armado consideradas no projeto fornecido, apresentam em todos os pisos 

uma espessura de 16 cm. Inicialmente, é necessário criar o respetivo objeto paramétrio (Laje 16 cm) 

recorrendo à opção Floor: Structural, conferindo assim a função estrutural e de modelo analítico ativo. 

A Figura 3.22 ilustra o quadro de propriedades da laje estrutural. 
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Figura 3.22 - Tabela de propriedades da laje. 

De forma a gerar as lajes estruturais no modelo, recorreu-se à capacidade de colaboração entre 

projetos do Revit, aproveitando a geometria das lajes de arquitetura. A partir da ferramenta 

Copy/Monitor, localizada no separador Collaborate, o Revit permite copiar as lajes do projeto de 

arquitetura para o projeto de estruturas. Neste processo é associado o novo objeto criado, “Laje 16 

cm“, a cada laje arquitetónica, como se ilustra na interface da Figura 3.23.  

 

Figura 3.23 - Parâmetros de cópia de lajes a partir do ficheiro de arquitetura. 

No entanto, este processo admite que a superfície superior da laje estrutural, assuma a cota admitida 

para a laje arquitetónica. É necessário então alterar este posicionamento em altura, relativamente aos 

níveis estruturais definidos. A Figura 3.24 ilustra os posicionamentos inicial e final da laje estrutural, 

em relação à laje arquitetónica. Este tipo de visualização das duas especialidades em simultâneo, 

revela-se bastante útil para o utilizador durante a modelação, pois permite verificar de uma forma clara 

a coerência entre projetos, realizando eventuais alterações à estrutura com base nas limitações 

impostas pela arquitetura. 
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Figura 3.24 - Disposição relativa das lajes estrutural e arquitetónica. 

 

Na Figura 3.25 representa-se um corte do piso 0, sobre o qual é visível a secção de uma viga, bem 

como a laje arquitetónica e a laje estrutural. É possível perceber que quando existe interseção 

geométrica entre lajes e vigas no modelo estrutural, ocorre uma união automática por parte do 

programa, sobrepondo o elemento laje face à viga. Esta união automática acontece também entre 

pilares e vigas, sempre que os elementos sejam constituídos pelo mesmo material. Esta união é 

relevante, pois permite uma extração precisa de quantidades de material, pois não há duplicação de 

quantidade de material nas zonas da interseção entre elementos. No âmbito do presente estudo, este 

aspeto é relevante na fase de validação do modelo quando se proceder à quantificação de material do 

projeto de estrutura. 

 

 

Figura 3.25 - Vista em corte da união dos elementos laje e viga. 

 

A Figura 3.26 ilustra a laje do piso 0 em planta e a perspetiva, geral e em detalhe, do modelo com as 

lajes em destaque. 
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Figura 3.26 - Perspetivas gerais e em detalhe das lajes no modelo. 

3.3.7 Escadas 

As escadas são componentes comuns às duas especialidades. Apesar de não poderem ser 

consideradas como elementos estruturais resistentes (não admitem modelo analítico), o Revit é 

capacitado da opção de pormenorização de armaduras em escadas. De forma a incluir o efeito das 

escadas no modelo analítico, foi realizada a análise estrutural das mesmas de forma independente, no 

programa de cálculo estrutural, inserindo o resultado das reações de apoio sob a forma de cargas 

distribuídas, posteriormente, no modelo. Estas foram modeladas de forma idêntica às escadas 

arquitetónicas. A Figura 3.27 iustra as escadas de ligação do piso 1 à cobertura, e do piso 0 ao piso 1. 

 

 Figura 3.27 - Modelo estrutural das escadas do piso 1 e do piso 0. 
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3.4 Verificação de interferências 

A verificação de interferências ou a análise de deteção de conflitos é, um dos recursos dos softwares 

de modelação de base BIM, mais conhecidos e utilizados. Este procedimento identifica a ocorrência 

de colisões ou interferências entre elementos pertencentes às várias disciplinas que coexistem num 

projeto. Pode ser utilizado para detetar conflitos entre elementos de redes hidráulicas e redes elétricas, 

ou de gás, por exemplo. No âmbito do presente estudo, utilizou-se esta capacidade na análise de 

possíveis conflitos entre elementos das componentes de arquitetura e de estrutura do modelo BIM. 

Procedeu-se então à verificação de interferências a partir da opção Interference Check, do separador 

Collaborate. Na caixa de diálogo associada, são dispostas em duas colunas as categorias de 

elementos correspondentes ao projeto de estruturas e projeto de arquitetura (Figura 3.28). São 

selecionadas as categorias de cada projeto entre as quais se pretendem analisar interferências. 

 

 

Figura 3.28 - Interface das opções de verificação de interferências. 

 

Um dos conflitos detetados consiste na sobreposição de um dos muretes do Piso 1 (Wall) com a guarda 

da varanda desse mesmo piso (Railings). Como se pode visualizar na Figura 3.29, a interferência é 

listada numa tabela (Interference Report), com a referência dos elementos que se identificaram em 

conflito. Recorrendo à opção Show, o conflito é ilustrado de imediato em diferentes vistas. A 

visualização de ambos os modelos (arquitetura e estrutura), permite a percepção clara dos conflitos 

entre elementos das componentes. 
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Figura 3.29 - Interferência entre murete estrutural e guarda da varanda. 

 

Neste caso, para corrigir o problema selecionou-se o murete estrutural, e redefiniu-se o seu 

comprimento adaptando-o à extensão do murete definido pela arquitetura. A Figura 3.30 ilustra-se o 

modelo após a resolução da interferência. 

 

 

Figura 3.30 - Guarda da varanda após resolução do conflito. 

 

Estes conflitos podem originar problemas relevantes durante a construção, levando ao aumento de 

custos e de tempo no desenvolvimento das obras. Ambos os modelos foram construídos com base na 

documentação fornecida do projeto de estruturas e arquitetura do edifício, os quais foram realizados 

através da metodologia tradicional. Constata-se, através deste exemplo, a vantagem desta ferramenta 

baseada na metodologia BIM, para os intervenientes na elaboração do projeto, face ao modo 

tradicional, ao permitir evitar futuros erros na fase da obra de uma forma simples e automatizada. 
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O caso do conflito de pilares com paredes arquitetónicas, por exemplo, é também identificado como 

interferência quando se realiza a sua verificação. Apesar disso, este conflito não se trata de um erro, 

uma vez que os pilares se encontram de facto integrados nas paredes. Contudo, através da capacidade 

de visualização com um elevado nível de representação realista do Revit, dos dois modelos 

sobrepostos, cabe ao utilizador verificar se os pilares estruturais se encontram devidamente dispostos, 

respeitando o projeto de arquitetura. Na Figura 3.31 ilustra-se a distribuição de pilares pela planta do 

piso, onde se pode observar o seu posicionamento face às paredes de alvenaria da componente de 

arquitetura. 

 

 

Figura 3.31 - Disposição de pilares dentro de paredes de arquitetura. 

 

3.5 Verificação do modelo analítico 

Após a criação do modelo geométrico, torna-se necessário verificar o modelo analítico. O modelo 

analítico deve representar a estrutura de uma forma simples e o mais realista possível, uma vez que 

constitui a base de cálculo, contribuindo para a obtenção de resultados de análise e dimensionamento 

corretas, essenciais à estabilidade do edifício. 

Para uma adequada transposição direta do modelo criado no Revit para o programa de análise, o 

modelo analítico deve admitir regularidade e coerência, de forma a evitar erros de inconsistência no 

modelo de cálculo. Para apoiar a análise do modelo analítico, são utilizadas as capacidades de 

verificação de consistência acedidas a partir do separador de análise (Analyze) do Revit (Figura 3.32). 

Quando se realiza esta verificação o utilizador é avisado das eventuais situações passíveis de erros 

no modelo analítico, como por exemplo, a falta de suporte a elementos, ou o modelo analítico 

distanciar-se do modelo físico mais do que a tolerância máxima estabelecida pelo utilizador. 
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Figura 3.32 - Ferramentas de apoio do modelo analítico. 

Como referido, durante modelação do projeto estrutural, a cada objeto paramétrico fica associado um 

modelo analítico. A Figura 3.17, do subcapitulo 3.3.4, ilustrou a disposição analítica de alguns 

elementos (pilares e vigas) do Piso 0, e a forma como se ligam entre eles, resultante da deteção 

automática do programa. Recorrendo ao comando Analytical Adjust, na secção Analytical Model Tools, 

alinharam-se os eixos analíticos das vigas com os alinhamentos da Grid correspondentes, e os eixos 

analíticos dos pilares com a interseção de alinhamentos, tal como se pode observar na Figura 3.33, 

verificando também a ligação correta entre estes elementos. Deste modo, consegue-se uma 

disposição ortogonal entre todos os elementos, permitindo, posteriormente, uma adequada 

discretização da malha de elementos finitos nas lajes pelo programa de cálculo, obtendo por 

conseguinte uma boa aproximação de resultados. 

 

Figura 3.33 - Modelo analítico reajustado de pilares e vigas. 
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No processo de verificação aplicado garantiu-se ainda o alinhamento do contorno da superfície 

analítica das lajes, de cada piso, com as linhas da Grid, coincidindo no seu perímetro, com os eixos 

analíticos das vigas, ou com o topo da superfície analítica das paredes de contenção (superfície 

vertical). A Figura 3.34 ilustra o modelo analítico da laje do piso 0. 

 

Figura 3.34 - Modelo analítico da laje e restantes elementos do piso 0. 

Efetuadas as alterações referidas, foi necessário igualmente, resolver a ligação analítica das vigas dos 

alinhamentos E e C do Piso 1, ao pilar E-7 (localizado na interseção destes alinhamentos), Como se 

pode observar nas imagens da Figura 3.35, as vigas estão desalinhadas, apoiando-se nos extremos 

da secção do pilar, sem criar uma ligação analítica ao mesmo. A solução para esta ligação passou por 

modelar barras rigidas analíticas (Analytical link) ligando as extremidades das vigas ao eixo analítico 

do pilar. Esta ligação, para além de conferir suporte para as vigas, introduz também rigidez à ligação, 

aproximando-se o modelo da situação real. 

 

 

Figura 3.35 - Ligação rigída entre vigas e pilar. 
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Através da imagem da Figura 3.36 consegue-se ter uma ideia clara do modelo, e dos elementos que 

serão transferidos para o Robot, como as barras correspondentes às vigas e aos pilares, e as 

superfícies correspondentes às lajes e paredes. Na janela de Visibilidade/Gráficos ativou-se a 

visualização de nós analíticos, com a finalidade de verificar a correta ligação entre os diferentes 

elementos. Estas capacidades são inerentes às ferramentas de modelação BIM e constituem fortes 

apoios ao projetista de estruturas. 

 

Figura 3.36 - Perspetiva do modelo analítico no Revit. 

3.5.1 Definição e aplicação de ações 

O Revit permite desenvolver casos de carga sobre o modelo, com vista, posteriormente, à sua 

transferência para o programa de cálculo estrutural. As ações consideradas no Revit foram as cargas 

permanentes e a sobrecarga. As cargas permanentes consideram o peso próprio da estrutura e as 

restantes cargas permanentes (como os revestimentos). 

Os elementos estruturais, considerados ativos no modelo analítico, introduzem automaticamente a 

ação relativa ao seu peso próprio, no modelo. A quantificação desta ação é baseada na informação 

paramétrica associada a cada elemento (como a sua secção, comprimento, e peso específico do 

material constituinte), que irá permitir ao programa de cálculo definir a distribuição do peso próprio de 

cada objeto. 

Sobre as lajes de cada piso foram aplicadas as sobrecargas e restantes cargas permanentes. Os 

valores correspondentes a estas ações encontram-se na Tabela 1 e correspondem ao descriminado 

pelas tabelas incluídas dos textos de apoio das disciplinas de Estruturas de Betão Armado e Pré-

esforçado ministrada no IST [27], bem como pela informação dos quadros do Eurocódigo 1 – Parte 1-

1 (quadro 6.2 e 6.9) [28]. 
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Tabela 1 – Quantificação dos casos de carga aplicados ao modelo. 

Pisos RCP (kN/m2) Sobrecarga (kN/m2) 

Piso 0 1.5 2 

Piso 1 1.5 2 

Piso 2 (Cobertura acessível) 2 2 

 

No separador Analyze, a partir da opção Load Cases, criaram-se os casos de carga RCP (restantes 

cargas permanentes) e SOB (sobrecarga). O caso de carga DL1, ilustrado na Figura 3.37, corresponde 

ao peso próprio da estrutura e é criado de forma automática. 

 

Figura 3.37 - Casos de carga aplicados. 

Como referido os muretes foram simulados sobre o modelo como cargas distribuídas, como pode ser 

observado na Figura 3.38 Recorrendo à opção Loads, no separador Analyze, e à seleção de Line 

Loads, foi definido o caminho da carga distribuída, assim como o seu valor e o caso de carga 

correspondente ao peso próprio da estrutura (DL1). Do mesmo modo foi realizada a aplicação de 

cargas para simular o efeito das escadas no modelo (como referido em 3.3.7). 

 

Figura 3.38 - Definição de cargas distribuídas. 
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Na aplicação dos casos de sobrecargas e restantes cargas permanentes, sobre a área dos diferentes 

pisos de forma automática, selecionou-se a opção Hosted Area Load, e de seguida a superfície 

analítica de cada laje do modelo analítico. A Figura 3.39 ilustra o modelo com todas as cargas 

aplicadas. 

 

 

Figura 3.39 - Distribuição de cargas sobre o modelo analítico. 

 

O Revit permite criar, ainda outro tipo de ações. No presente caso foi realizada a análise sísmica, mas 

optou-se por admitir esta ação apenas no programa de cálculo, dado que o Revit não permite uma 

completa definição desta ação. Também as combinações de ações serão definidas no Robot, uma vez 

que o programa permite defini-las de forma automática com base na regulamentação pretendida, como 

se demonstrará no capítulo da análise estrutural. 

Conclui-se então que deve ser realizada uma análise cuidada do modelo antes da transferência para 

o programa de cálculo, com o objetivo de simplificar ao máximo o modelo mantendo, contudo, a 

informação realista necessária à correta obtenção de bons resultados no processo de cálculo. 
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4 Análise Estrutural 

Este capítulo aborda o processo de transferência do modelo analítico, criado no Revit, para o programa 

de cálculo estrutural, Robot Structural Analysis. É avaliado o nível de compatibilidade existente entre 

os dois programas, com base na verificação da qualidade da informação transferida. São verificadas 

as definições impostas no Revit e, adicionalmente, são estabelecidas as combinações requeridas no 

Eurocódigo, necessárias para o cálculo estrutural, incluindo a definição da ação sísmica. Validado o 

modelo de cálculo, procede-se ao cálculo e à pormenorização de armarduras em alguns elementos 

estruturais. Posteriormente, o modelo criado será novamente transposto para o Revit, de forma a 

avaliar o nível de interoperabilidade entre os programas, em relação ao fluxo de informação inverso. 

4.1 Transferência do Revit para o Robot 

Concluido o modelo analítico no Revit, procede-se então à sua transferência para o Robot. A Figura 

4.1 ilustra a opção Robot Structural Analysis Link localizada no separador Analyze da interface do 

Revit, a qual permite a integração direta do modelo com o Robot. Esta mesma opção, permitirá, 

posteriormente, realizar o processo inverso, de forma a atualizar o modelo Revit, com as adições 

realizadas no Robot. 

 

Figura 4.1 - Exportação do Revit para o Robot. 

 

Efetuada a exportação do Revit para o Robot, verificou-se que a transferência do modelo ocorreu sem 

erros. Todos os elementos analíticos, à exceção das fundações, foram transpostos de forma correta, 

mantendo a sua informação, nomeadamente a sua geometria, as características dos materiais 

constituintes, e, ainda, a grelha de alinhamentos e as ações definidas. A única característica tranferida, 

ao nível de cada fundação, é a sua condição de apoio analítico (pontual ou linear). No caso particular 

da ligação rígida modelada aquando da verificação do modelo, em 3.5, verificou-se que a sua 

transferência ocorreu também de forma correta, tal como todas as ligações entre elementos. A Figura 

4.2 ilustra o modelo analítico transferido para o Robot, podendo observar-se a correta localização da 

aplicação de cargas distribuídas. 



42 
 

 

Figura 4.2 - Modelo analítico no Robot. 

 

Verificada a correta integração do modelo no programa de cálculo, existem ainda alguns aspetos a 

considerar, de forma a completar a preparação do modelo para o cálculo estrutural. 

Como referido no subcapítulo da modelação de fundações (3.3.5), para completar a modelação de 

apoios da estrutura, em relação às sapatas isoladas que servem de apoio a dois pilares, deve ser 

criada uma ligação rígida entre as extremidades inferiores das barras analíticas dos pilares, e o ponto 

de apoio da fundação que lhes serve de suporte. Este procedimento realiza-se no Robot através da 

ferramenta Rigid Links, pois o Revit não permite criar este tipo de ligações com os apoios isolados. A 

Figura 4.3 representa as sapatas onde ocorre este tipo de ligação, em que a imagem da direita 

representa as ligações rigidas, impostas no Robot, entre os elementos referidos. 

 

 

Figura 4.3 - Modelação da ligação rígida dos apoios. 
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Outro aspeto a considerar no cálculo estrutural, é a fraca resistência das vigas e pilares de betão 

armado à torção, devendo reduzir-se assim, o valor do momento de inércia de rotação à torção em 

todos os pilares e vigas do modelo. Esta redução foi realizada para cada tipo de secção do projeto. 

Finalmente, em relação às paredes de betão armado localizadas na cave enterrada são colocadas 

molas com elevada rigidez no seu contorno, de forma a restringir os deslocamentos no plano horizontal 

ao nível do Piso 0, conforme se observa na Figura 4.4 Trata-se de um procedimento importante, uma 

vez que se irá realizar a análise sísmica, decorrente da ação horizontal do sismo. 

 

   

Figura 4.4 - Colocação de molas ao nível do piso 0 do modelo. 

 

4.2 Parâmetros de análise estrutural 

Para se proceder ao cálculo é necessário estabelecer, no Robot, alguns pârametros iniciais. Através 

do separador Tools, recorrendo à opção Job Preferences, são definidas as unidades de medida, é 

verificada a distribuição dos materiais, e é selecionada a regulamentação a utilizar no projeto. A 

regulamentação a aplicar segue as normas europeias, os Eurocódigos, como se pode observar na 

Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 - Definição da regulamentação a utilizar. 
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Em relação aos materiais, realizou-se a alteração de uma das características do betão considerado. 

Uma vez que se considera a análise sismica da estrutura, deve admitir-se a fendilhação do betão, de 

acordo com o Eurocódigo 8 [29]. Assim, procedeu-se à redução da rigidez deste material para metade 

do seu valor, através da alteração do módulo de elasticidade, simulando o efeito de fendilhação sobre 

o betão. Na Figura 4.6 ilustra-se esta alteração e as restantes características consideradas para o 

betão. 

 

Figura 4.6 - Características do betão e alteração do módulo de elasticidade. 

4.3 Validação do modelo analítico 

Para a validação do modelo analítico aplicaram-se dois processos: a verificação de reações verticais 

e análise modal. 

4.3.1 Verificação de reações verticais 

A verificação das reacções verticais, devidas à ação das cargas permanentes, consiste na obtenção 

do total das reacções obtidas, em cada um dos programas, Revit e Robot, analisando a diferença 

percentual entre ambos. Os resultados deste procedimento apresentam-se na Tabela 2, dividida por 

caso de carga. 

Tabela 2 - Somatório de reações verticais devido a cargas permanentes. 

No cálculo do somatório das reações verticais do Revit, considerou-se o volume total da estrutura sem 

as fundações, e o peso específico do betão C25/30 retirado da definição de material do Revit. De 

salientar, que a recolha de informação referente ao volume de material no Revit foi realizada de forma 

expedita, com o apoio das tabelas de quantidades do programa. Estas tabelas são atualizadas de uma 

forma automática, beneficiando da parametrização dos objetos. O volume total de cada material pode 

Caso de carga Σ FZ Revit (kN) Σ FZ Robot (kN) Diferença(%) 

Peso Próprio (DL1) 3133.79 3368.72 7 

Restantes Cargas Permanentes (RCP) 655.80 657.13 0 
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ser extraído pelo utilizador agrupando elementos com o mesmo material através das propriedades da 

tabela, e subsequentemente registando o somatório do volume desses elementos. 

Avaliando os valores da tabela, a diferença percentual entre os valores resultantes do programa Revit 

e do Robot em relação ao peso próprio é praticamente irrelevante, considerando uma boa aproximação 

entre programas. Esta diferença provém do facto de o Robot não descontar no seu cálculo do volume 

da estrutura, a sobreposição do volume dos elementos que se intersetam, ao contrário do Revit. Ao 

unir a geometria dos elementos, o Revit elimina a duplicação do volume de material que se interseta, 

e assim o peso próprio da estrutura resulta inferior ao considerado por parte do Robot.  

4.3.2 Análise modal 

A resposta dinâmica de um edifício pode ser caracterizada através da análise modal do mesmo, a qual 

revela os principais modos de vibração, juntamente com as frequências próprias. Antes de realizar a 

análise modal converteram-se os casos de carga gravítica da estrutura em massa, em Load to Mass 

Convertion na opção Analysis Type, como se pode verificar na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 - Conversão de carga em massa para análise modal. 

Na Tabela 3 apresentam-se os resultados da análise modal, com as frequências, períodos, e 

participação da massa em cada modo de vibração nas direções x e y, por cada modo de vibração.  

Tabela 3 - Características dos principais modos de vibração da estrutura. 

 

 

 

 

Modos de 
Vibração 

Frequência 
(Hz) 

Período 
(seg) 

Fatores de participação de massa 

Σ Ux (%) Σ Uy (%) 

1 1.60 0.62 0.03 39.13 

2 1.87 0.54 21.73 39.20 

3 2.35 0.43 49.74 39.20 

4 3.87 0.26 49.79 54.99 

5 4.47 0.22 51.99 55.32 
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Da análise da tabela consegue-se perceber que o modo de vibração principal, com uma frequência de 

1.60 Hz, é um modo de translação segundo a direção com a maior mobilização de massa, a direção y. 

Isto acontece devido ao edifício apresentar a sua menor rigidez segundo esta direção, facilmente 

perceptível pela disposição dos elementos. Dispõe-se, assim, das características dinâmicas 

importantes para a caracterização do comportamento da estrutura às ações horizontais. 

4.4 Definição da ação sísmica 

A ação sísmica foi definida a partir das diretrizes presentes na regulamentação do Eurocódigo 8 [29] e 

do Anexo Nacional. Para isso procedeu-se à definição de diversos parâmetros como, o coeficiente de 

importância, as zonas sísmicas caracterizadas por diferentes valores de referência de acelerações 

máximas à superfície, e as condições de terreno. Assim, é possível obter o espetro de resposta para 

a caracterização da ação sísmica. 

O edifício situa-se em Tavira, e segundo a regulamentação nacional, corresponde às zonas sísmicas 

1.3 e 2.3, da ação sísmica do Tipo 1 (sismo próximo) e Tipo 2 (sismo afastado), respectivamente. 

Considerou-se um terreno do tipo B, e uma classe de importância II (edifícios de habitação), 

correspondente a um coeficiente de importância de valor 1, para os dois tipos de ação sísmica. Os 

valores a inserir na definição da ação sísmica do Robot estão listados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Pârametros definidores da ação sísmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além destes pârametros define-se também o coeficiente de comportamento (q). Considerando 

que o edifício tem uma classe de ductilidade média (DCM), caracterizado por um sistema porticado, o 

valor retirado do Quadro 5.1 do Eurocódigo 8 [29] (doravante designado EC8) para o valor básico do 

coeficiente de comportamento (q0) será 3.0·αII / αI. Sendo que a parcela αII / αI , segundo 5.2.2.2 (5) do 

EC8, obtém o valor aproximado de 1.3, pois o edifício apresenta diversos pisos, com pórticos de vários 

tramos, o valor de q0 a considerar deve ser 3.9. Este, deverá ainda ser reduzido em 20% visto que de 

acordo com o EC8, este edifício não apresenta regularidade em altura. Determina-se ainda o valor de 

kw, o qual segundo 5.2.2.2 (11) para este tipo de edifícios é igual a 1. Por fim, o cálculo do valor máximo 

do coeficiente de comportamento, dado pela expressão 5.1 do EC8, resulta em 3.12. 

 Ação sísmica Tipo 1 Ação sísmica Tipo 2 

Zona sísmica 1.3 2.3 

Coeficiente de Importância 1 1 

agr (m/s2) 1.5 1.7 

ag (m/s2) 1.5 1.7 

Tipo de terreno B B 

Smax 1.35 1.35 

TB (s) 0.1 0.1 

TC (s) 0.6 0.25 

TD (s) 2 2 
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Devido ao facto de o edifício apresentar uma volumetria reduzida, e com dois pisos elevados, adoptou-

se um coeficiente de comportamento de 2.5. 

No programa de cálculo foram admitidos dois casos de ação sísmica, para o sismo de tipo 1 e 2. Foram 

considerados os valores listados da Tabela 4, através da interface apresentada na Figura 4.8, que 

inclui os pârametros necessários para definição desta ação. É ainda necessário indicar em que 

direções se vai realizar a ação (X e Y). 

 

 

Figura 4.8 - Definição da ação sísmica no Robot. 

 

Encontram-se finalmente reunidas as condições para a realização da análise e cálculo estrutural do 

modelo, considerando diversas situações de carga. 

4.5 Cálculo estrutural 

Procede-se à introdução das combinações de ações no Robot. No separador Loads, através de 

Automatic Combinations, o programa permite a criação destas combinações, de uma forma 

automática, indicando que diretrizes devem servir de base para o projeto, como se ilustra na Figura 

4.9. 

Geradas todas as combinações, o Robot permite a visualização da envolvente de esforços para os 

diferentes casos, sendo as combinações, fundamental e acidental (a qual inclui a ação sísmica), as 

mais relevantes e em relação às quais se procede à verificação da segurança para alguns casos de 

carga. 
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Figura 4.9 - Definição do regulamento a utilizar nas combinações de ações. 

A verificação de segurança é realizada no Robot. Este sistema apresenta a capacidade de dimensionar 

e definir a área das armaduras, para cada elemento, cumprindo as diretrizes definidas no Eurocódigo 

e algumas condições que podem ser especificadas pelo utilizador. Verificada a consistência do modelo 

e os resultados da análise, realizou-se o dimensionamento de elementos estruturais. Como o principal 

objetivo do estudo é analisar o nível de interoperabilidade entre programas utilizados, procedeu-se ao 

dimensionamento de apenas alguns dos elementos estruturais do projeto, divididos nos subcapítulos 

seguintes. 

4.5.1 Vigas 

Exemplificam-se, de seguida, dois casos diferentes de pormenorização de vigas contínuas: de secção 

constante, e de secção variável. 

Em relação ao primeiro caso, com base na envolvente de esforços, obtida da aplicação das 

combinações de ações consideradas, verificou-se a segurança para a viga com secção de 200x700 

mm2 do alinhamento A. Na imagem da esquerda da Figura 4.10 é possível observar a sua localização, 

no piso 1, com os respectivos valores de momentos máximos positivo e negativo da envolvente das 

combinações das ações. Na imagem da direita da mesma figura, estão representadas as envolventes 

de momentos das vigas do piso 1 e piso 2 (cobertura), onde se pode observar que a viga selecionada 

é a que se encontra submetida aos maiores esforços. 

Selecionando a respetiva viga e a opção Provided Reinforcement, o Robot direciona o utilizador para 

a interface de dimensionamento em betão armado. Para que seja realizado o cálculo automático de 

uma forma expedita e com bons resultados, em termos de critérios de dimensionamento, devem ser 

indicados alguns parâmetros. Esses pârametros podem ser definidos, através das opções de cálculo 

e de pormenorização de armadura.  
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Figura 4.10 - Localização da viga a dimensionar e envolvente de momentos nas vigas nos pisos 1 e 2. 

Através da interface de opções de cálculo, ilustrada na Figura 4.11, foram inseridos os valores de 

alguns pârametros gerais, nomeadamente, o ângulo da cotangente para a verificação do esforço 

transverso, o recobrimento a utilizar, os pârametros da ação sísmica para o dimensionamento, 

nomeadamente o tipo de ductilidade (DCM) e o coeficiente de comportamento. Nos outros separadores 

desta caixa de diálogo é ainda possível selecionar aspetos referentes ao betão e ao aço utilizados, 

indicando os diâmetros de varões a considerar nas armaduras transversal e longitudinal. 

A partir do menu de padrões de armaduras, representado na Figura 4.12, indicou-se o tipo de 

amarrações, o número máximo de varões longitudinais que se podem agrupar, os afastamentos 

pretendidos para as armaduras transversais e longitudinais, bem como a sua forma. 

 

Figura 4.11 - Opções de cálculo de dimensionamento. 
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Figura 4.12 - Parâmetros de armaduras. 

Finalizado o cálculo automático, são listadas, em tabelas, as armaduras e o espaçamento adotados, 

permitindo realizar uma análise crítica da pormenorização efetuada, com o apoio dos diagramas das 

envolventes de esforços atuantes e resistentes da viga em estudo. Por exemplo, a Figura 4.13, ilustra 

a pormenorização da viga e um excerto da respetiva tabela fornecida pelo programa: o espaçamento, 

entre os estribos com diâmetro de Φ8, é de 20 cm nas zonas menos esforçadas e é de 10 cm nas 

zonas críticas; as armaduras longitudinais inferiores e superiores apresentam varões de Φ16, e Φ20, 

nalgumas zonas mais esforçadas. 

 

Figura 4.13 - Pormenorização da viga após cálculo automático do Robot. 
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A Figura 4.14 apresenta os correspondentes diagramas com a envolvente dos momentos de cálculo, 

os quais servem de base para o programa otimizar o dimensionamento da viga. O gráfico superior 

representa o resultado referente às combinações de estados limites últimos, e o inferior, em relação à 

ação sísmica. A envolvente representada a vermelho corresponde aos valores dos momentos 

resistentes, provenientes da armadura adotada. 

 

 

Figura 4.14 - Diagrama de envolventes de momentos fletores da viga para a combinação 

estados limites últimos e sísmica. 

 

Analisadas a Figura 4.13 e a Figura 4.14, constata-se que o programa considera uma representação 

incorreta, na zona do segundo apoio da viga, a partir da esquerda, como se pode observar por 

comparação com a Figura 4.15. De facto, existe apenas um pilar apoiado sobre a viga, não havendo 

continuação do mesmo para o piso inferior, ao contrário do representado. Este lapso do programa não 

tem influência sobre os resultados dos esforços atuantes, como se pode depreender a partir dos 

diagramas de esforços da Figura 4.14. 

 

Figura 4.15 – Representação em perspetiva da viga e pilares que se ligam, no Revit. 
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Contudo, analisando a pormenorização efetuada, conclui-se que a diretriz 5.4.3.1.2 (2) do EC8 [29], 

referente a zonas críticas, não foi respeitada. A mesma indica que em “vigas sísmicas primárias que 

suportam elementos verticais descontínuos”, as zonas críticas de cada um dos lados do elemento 

vertical, devem ser consideradas com uma extensão de 2hw. Alterou-se a extensão desta zona para 

0.8m do lado direito do pilar, resultando na pormenorização ilustrada na Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16 - Representação das zonas críticas na zona do pilar interrompido. 

Após a pormenorização automática podem ser realizados alguns ajustes, nomeadamente em relação 

a ângulos e comprimentos de amarração, ou até mesmo em relação ao posicionamento da armadura. 

Recorrendo ao separador Beam Reinforcement, o qual permite a visualização 3D da disposição das 

armaduras, alterou-se o tipo de amarração dos varões da armadura longitudinal inferior, na 

extremidade direita (a qual corresponde ao apoio situado no alinhamento 9). Como se ilustra na Figura 

4.17 definiu-se uma dobra de 90º e estendeu-se o comprimento de amarração. Tomou-se esta opção 

pois apesar de haver continuidade com outra viga do mesmo alinhamento (alinhamento A), esta tem 

uma altura de secção inferior, sendo que os varões referidos terão que ser interrompidos. Tendo em 

conta o disposto em 8.4.3 e 8.4.2 do Eurocódigo 2 [30], para determinar o comprimento de amarração 

recorreu-se às seguintes expressões: 

 𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 = (Φ/4) (𝜎𝑠𝑑/𝑓𝑏𝑑) [30] (1) 

 𝑓𝑏𝑑 = 2.25 η1 η2 𝑓𝑐𝑡𝑑 [30] (2) 

Para o cálculo do comprimento de amarração de referência, lb,rqd, considerou-se, de um modo 

conservativo, o máximo valor de cálculo da tensão na secção dos varões possível, σsd = 435 MPa. O 

valor de cálculo da tensão de rotura foi obtido considerando os coeficientes η como unitários, sendo 

fctd o valor da resistência do betão à tração, fbd = 2.7 MPa. Chegou-se desta forma ao valor de 650 mm 

para os varões de Φ16. Para garantir este comprimento de amarração foi atribuido 150 mm ao 

comprimento da dobra. De seguida, reajustou-se a amarração no programa de cálculo através das 

propriedades dos varões, como se ilustra na Figura 4.17. 
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Figura 4.17 - Alteração do ângulo de amarração e respetivo comprimento. 

 

Os ajustes realizados a nível de armaduras no Robot, podem ser da mesma forma, efetuados no Revit, 

pois esta ferramenta admite idêntica capacidade de modelação de armaduras. 

No caso descrito, o dimensionamento foi realizado em relação apenas a um elemento paramétrico de 

viga contínua. Ilustra-se, de seguida, o caso do dimensionamento de uma viga com diferentes secções. 

Desta forma, pretende-se demonstrar o comportamento do programa à pormenorização da viga 

modelada por mais de um objeto paramétrico. Como referido, uma viga de secção variável não poderá 

ser modelada com base num único objeto paramétrico, pois deve ser utilizado um objeto paramétrico 

por cada secção distinta. 

Optou-se então, pelo dimensionamento da viga do alinhamento D, composta por quatro tramos, com 

secções 200x800 mm2 e 200x480 mm2, localizadas ao nível da cobertura, tal como se ilustra na Figura 

4.18.  

 

Figura 4.18 - Destaque do alinhamento de vigas a dimensionar. 

 

Na interface de cálculo das armaduras no Robot, constata-se que terá que ser realizado um ajuste 

sobre a base de uma das vigas. Como se pode observar na Figura 4.19, a viga de secção 200x480 mm2 

foi alinhada com a base das restantes, em que as imagens representam a situação inicial e final. Este 

reajuste não interfere com os resultados da análise ou com o modelo, representando apenas a situação 

real para pormenorização das armaduras. 
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Figura 4.19 - Ajuste da geometria das vigas no Robot. 

O procedimento de cálculo de armaduras é idêntico ao caso anterior. Após o dimensionamento 

automático, podem existir eventuais incongruências relativas às diretrizes adotadas para a verificação 

de segurança. Assim, o Robot emite avisos de alerta quando identifica inconsistências eventualmente 

verificadas, considerando as definições dos regulamentos adotados, apresentando uma lista de erros 

de cálculo de forma a apoiar o utilizador no processo de pormenorização das armaduras. Como se 

pode observar pela Figura 4.20, foi detetado um erro de espaçamentos entre armaduras transversais 

no final deste procedimento. O quadro apresenta o erro e a sua descrição. 

 

Figura 4.20 - Aviso do Robot acerca de erros na pormenorização da viga. 

Neste caso, o erro relaciona-se com o afastamento de estribos numa das zonas críticas, o qual 

apresenta valores superiores ao máximo previsto no regulamento. Analisando a distribuição das 

armaduras, concluiu-se que a zona crítica junto ao apoio, de uma das extremidades do alinhamento, 

(apoio V5 na Figura 4.19) encontrava-se mal dimensionada, apresentando uma extensão de 60cm. 

Segundo 5.4.3.1.2 (1)P do Eurocódigo 8 [29], a extensão das zonas críticas deve ser igual à dimensão 
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da altura da secção da viga, que neste caso corresponde a 80cm. Recorrendo à ferramenta Stirrup 

Spacing do Robot alterou-se esta disposição para o valor correto, resolvendo o erro. A Figura 4.21 

ilustra o dimensionamento final da viga, com detalhe da zona de mudança da dimensão da secção. A 

pormenorização foi realizada com varões longitudinais de Φ16 e Φ12, e tranversalmente foram 

aplicados estribos de Φ8 espaçados de 5 cm, nas zonas críticas, e 15 cm nas restantes. 

 

Figura 4.21 - Pormenorização final do alinhamento de vigas no Robot. 

 

Concluído o dimensionamento das vigas, verifica-se que a pormenorização automática deste tipo de 

elemento, no programa de cálculo, não se encontra otimizada, revelando ainda alguma inconsistência, 

e requerendo uma análise crítica por parte do utilizador. Contudo, trata-se de uma ferramenta útil,  que 

facilita a tarefa de pormenorização, admitindo posteriores correções em caso de inconformidades. 

O Robot permite, ainda, a geração automática de desenhos de pormenorização. Assim são obtidos 

cortes longitudinais das vigas das secções transversais relevantes, adicionadas de informação. A 

informação é apresentada em forma de texto, em Calculation Notes, podendo confirmar-se a geometria 

do elemento, as quantidades e características dos materiais utilizados, os diâmetros dos varões 

utilizados por cada secção, os diagramas da análise estrutural, entre outros. Contudo, no âmbito da 

criação de um modelo digital com toda a informação centralizada, as peças desenhadas do projeto de 

estruturas serão realizadas no Revit, após adição dos dados da pormenorização no modelo inicial. 
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4.5.2 Pilares 

No Robot, a verificação do dimensionamento de pilares é efetuada de modo semelhante à das vigas. 

É ilustrada a verificação de segurança em relação a dois pilares com formas de secção diferente (Pilar 

de secção retangular e em “L”). 

O pilar de secção transversal, 1200x200 mm2, localizado no alinhamento 7 e compreendido entre os 

alinhamentos E e F, apresenta os maiores valores de esforços à flexão devido à ação sísmica, sendo 

aquele que apresenta uma maior rigidez. A perspetiva da Figura 4.22 apresenta em destaque o pilar 

analisado.  

 

Figura 4.22 - Disposição do pilar do alinhamento 7 a dimensionar. 

A Figura 4.23 ilustra diagramas das envolventes de momentos fletores, esforço transverso e esforço 

normal obtidas no pilar. É possível verificar que os maiores esforços ocorrem ao nível do piso 0, na 

direção global y (segundo o eixo disposto na Figura 4.22). Este facto deve-se à existência de caves 

enterradas e totalmente circundadas por paredes de betão armado, que restringem os movimentos no 

plano horizontal, tanto ao nível do piso -1 como do piso 0, conduzindo a que os esforços máximos, nos 

elementos verticais, aquando da ocorrência de forças horizontais (sismos), ocorram ao nível do piso 0. 

 

 

Figura 4.23 - Envolvente de esforços Mz, Vy, e N do pilar. 

X 

Y 

Z 
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Vy [kN] 

N [kN] 
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Tal como para o dimensionamento das vigas, é necessário definir opções de cálculo e padrões de 

armadura (Figura 4.24) para o dimensionamento automático do pilar. Como exemplo, foram indicados 

o método para a análise de segunda ordem, os dados para verificação da ação sísmica e os diâmetros 

de varões a utilizar. Nos padrões de armadura indicou-se o número máximo de varões que podem ser 

agrupados, bem como as formas da armadura transversal. 

 

Figura 4.24 - Opções de cálculo e padrões de armaduras do pilar. 

Tal como aconteceu no caso da viga de diferentes secções, aquando da finalização da pormenorização 

automática, o Robot apresentou o quadro de erros decorrentes do incumprimento das normas do 

Eurocódigo, apresentado na Figura 4.25. 

 

Figura 4.25 - Aviso do Robot acerca de erros da pormenorização do pilar. 

O primeiro erro listado no quadro refere-se ao facto de que, segundo a diretriz 5.4.1.2.2 do EC8 [29], 

o pilar deve ter dimensões de secção tranversal, não inferiores a um décimo da maior distância entre 

o ponto de inflexão e as extremidades do pilar. Como se pode observar pelo diagrama de momentos 

fletores da Figura 4.23, o ponto de inflexão localiza-se perto da extremidade superior do pilar, o qual 

tem uma altura de cálculo de 3.20 m. Adicionalmente, de forma a que a secção possa satisfazer este 

critério deverá apresentar uma largura superior a 29.5 cm, como indicado na Figura 4.25, 

demonstrando que o ponto de inflexão se situará perto de 2.95 m acima da base do pilar. 
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De forma a resolver esta situação, adoptou-se uma nova secção de pilar que satisfizesse este critério. 

Para tal, regressando à interface geométrica do Robot, criou-se uma nova secção transversal de pilar 

de 1200x300 mm2, atribuindo então uma largura de secção de 30 cm ao pilar em estudo. 

Pelo facto de a secção transversal do pilar do piso inferior (piso -1) se manter, esta é condicionada 

pelos esforços que ocorrem no piso superior. Assim alterou-se a secção de ambos os elementos, de 

forma a manter uma boa solução estrutural, como ilustrado na Figura 4.26. 

 

Figura 4.26 - Alteração da secção dos pilares. 

Efetuada a alteração da secção do pilar, o programa avisa de imediato que os resultados da análise 

se encontram desatualizados, alertando para a necessidade de um novo cálculo. Devido ao aumento 

da sua secção, os pilares apresentam uma maior rigidez e por isso devem absorver ainda mais 

esforços, aumentando os valores da sua envolvente, como se confirma na imagem da Figura 4.27. 

 

Figura 4.27 - Nova envolvente de momentos dos pilares. 
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Realizado o dimensionamento para a nova envolvente, constata-se que não existem erros na 

pormenorização da armadura, a qual se encontra ilustrada na Figura 4.28. 

De seguida procedeu-se à verificação da segurança para o pilar no piso -1, de forma a ilustrar a 

pormenorização da armadura de espera para o troço superior. Neste âmbito, mantiveram-se as opções 

anteriores de cálculo do pilar no piso 0, alterando apenas a opção de varões de espera nos padrões 

de armadura (Figura 4.29). Considerou-se que a extensão destes varões atinge a meia altura do piso 

superior. Deste modo, assegura-se que as emendas são realizadas na zona do pilar em que ocorrem 

os esforços de flexão menos gravosos. Na imagem da direita da Figura 4.29, pode ser visualizada a 

solução de armadura adotada para o pilar no piso -1. Ao longo do pilar, optou-se por considerar varões 

de armadura longitudinal com diâmetros de Φ16 e para as transversais, diâmetros de Φ8. 

 

Figura 4.28 - Pormenorização da armadura no Robot do pilar no piso 0. 

 

Figura 4.29 - Pormenorização da armadura com varões de espera do pilar no piso -1. 

  

Concluido o dimensionamento do pilar retangular de secção 1200x300 mm2, ilustra-se agora outro tipo 

de pilar. Na interseção de alinhamentos 6-C ao nível do piso 0,  selecionou-se o pilar de secção L, 

como se pode visualizar em destaque na Figura 4.30. 
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Figura 4.30 - Disposição do pilar do alinhamento 6-C a dimensionar. 

Após a definição de pârametros necessários para a pormenorização do pilar, procedeu-se ao cálculo 

da armadura. O único aviso relativo a este passo, corresponde ao espaçamento entre cintas, 

proveniente do ponto 5.4.3.2.2 (11) do EC8 [29], o qual refere que o espaçamento máximo nas zonas 

críticas deve ser inferior ao máximo dos seguintes valores: 

 𝑠 = min {
𝑏0

2
; 175; 8𝑑𝑏𝑙} [29] (3) 

O valor de b0 corresponde à dimensão mínima do núcleo de betão (relativo à distância entre os eixos 

das cintas). O valor dbl corresponde ao menor diâmetro dos valores longitudinais. Sendo o diâmetro 

dos varões longitudinais 12 mm e o valor de b0 15 cm, conclui-se que o valor condicionante é b0/2. 

Assim, o espaçamento máximo nas zonas críticas deverá ser de 7,5 cm. Analisada a pormenorização 

obtida, verifica-se que o espaçamento adotado nestas zonas, respeita a diretriz referida. Assim, o aviso 

de erro de cálculo emitido, deve corresponder a um defeito na análise, por parte do programa, em 

relação a este tipo de pilares. A Figura 4.31 apresenta a pormenorização final do pilar em L, fornecida 

pelo Robot. 

 

Figura 4.31 – Pormenorização da armadura do pilar de secção em L no Robot. 
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De referir que, pelo facto de ter ocorrido uma nova distribuição de esforços devido à alteração inicial 

da rigidez dos pilares, realizou-se uma verificação da capacidade resistente das vigas armadas 

anteriormente, concluindo-se que a pormenorização adotada manteve a segurança. 

4.5.3 Lajes 

O Revit não permite a transferência de armaduras do elemento laje entre os programas de cálculo e o 

modelador BIM. No entanto, no âmbito do projeto de estruturas, realizou-se o dimensionamento deste 

elemento no Robot, com o objetivo de servir de base à modelação posterior das armaduras de laje no 

Revit, não perdendo a sua utilidade. A Figura 4.32 ilustra a direção de momentos sobre as lajes no 

programa Robot, a qual foi adotada neste trabalho. 

 

Figura 4.32 - Convenção de direções de momentos em lajes do Robot. 

O cálculo estrutural da laje inicia-se pela definição do tipo de discretização que se pretende para o 

elemento. De forma a ilustrar o procedimento, optou-se por dimensionar a laje do piso 1, discretizando-

a numa malha reticulada de elementos finitos de forma quadrilátera com 50 cm de lado. A Figura 4.33 

ilustra a discretização do elemento shell e a correspondente distribuição de momentos myy da laje. 

 

Figura 4.33 - Discretização e mapa de momentos da laje do piso 1. 

Recorrendo à ferramenta Required Reinforcement for Slabs, foram indicados alguns dos pârametros 

mais relevantes a considerar previamente ao cálculo da área de armadura necessária para a 

verificação de segurança. De salientar a opção pela redução de forças sobre os apoios da laje, de 

forma a não sobredimensionar a estrutura, como se ilustra na Figura 4.34. 

mxx 

y 

x 

myy 
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Figura 4.34 - Definição de parâmetros e combinações para cálculo de armadura necessária da laje. 

As opções consideradas referem-se ao recobrimento a utilizar, ao tipo de aço dos varões, e, ainda, ao 

limite de abertura de fendas e de flecha máxima para a combinação de serviço. Procedeu-se, de 

seguida, ao cálculo automático da área de armadura necessária, em cada direção.  

Na Figura 4.35 é possível observar a área de armadura superior necessária na direção x 

(correspondente a myy), calculada a partir da disposição dos elementos da malha. Identifica-se, 

representada com cor vermelha, a zona com necessidade de uma maior quantidade de armadura, a 

qual corresponde à parte central da laje, apoiada sobre um pilar e vigas. 

 

Figura 4.35 - Mapa de área de armadura superior necessária segundo a direção x global. 

Posteriormente, através da ferramenta Provided Reinforcement, foi solicitado ao Robot, o cálculo de 

várias opções de pormenorização de armadura para a laje, considerando os resultados anteriores, e 

combinando os diferentes diâmetros de varões e espaçamentos, incluídos na gama definida pelo 

utilizador. 

A Figura 4.36 apresenta a solução de armadura superior que verifica a área necessária representada 

na Figura 4.35, com varões de Φ12, espaçados de 10 ou 20 cm.  Na mesma figura apresenta-se a 

tabela com os varões e espaçamentos adotados por zona, com o peso total de aço correspondente à 

solução. Nesta tabela podem ser alterados os valores de alguns diâmetros de varões conforme se 

pretenda, contudo as soluções calculadas para o painel, nas duas direções, cumpriam as boas 

disposições construtivas, não tendo sido realizada nenhuma alteração. 
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Figura 4.36 - Pormenorização da armadura superior na laje segundo x. 

4.5.4 Fundações 

Como referido, a transferência do modelo analítico para o Robot, a partir do Revit, não contempla a 

informação geométrica das fundações, tanto para sapatas isoladas como corridas. A única informação 

deste tipo de elemento que é transferida é referente ao tipo de apoio e as suas condições (encastrado, 

elástico, etc). Contudo, o Robot permite a transferência da armadura das sapatas isoladas (modeladas 

no mesmo) para o Revit. Este procedimento de transferência será testado mais à frente. 

A título de exemplo procedeu-se ao dimensionamento da sapata isolada localizada na interseção de 

alinhamentos D-3. Trata-se de um apoio encastrado de um pilar de secção 200x400 mm. 

Uma vez que não existe informação geométrica da sapata no Robot, esta teve que ser definida, de 

acordo com a sapata criada no Revit, para que se pudesse proceder à pormenorização da armadura 

da mesma. A Figura 4.37 ilustra a interface de definição da geometria deste elemento.  

 

Figura 4.37 - Definição da geometria da sapata no Robot. 

De seguida, procedeu-se então ao cálculo da armadura necessária para verificação de segurança. 

Definiu-se o tipo de aço e betão pretendido (C25/30), o recobrimento a adotar, e os diâmetros de varões 

a utilizar na armadura. Definiu-se, ainda, a configuração da armadura de espera do pilar da sapata, 

bem como o limite de espaçamentos da armadura principal nas duas direções da sapata (Figura 4.38). 
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Figura 4.38 - Definição de opções de padrão de armadura da sapata. 

Realizado o cálculo, foram verificados os diâmetros mínimos da armadura de espera segundo a 

regulamentação EC2 e realizados alguns ajustes manuais à armadura colocada, como ganchos com 

o comprimento de amarração necessário, concluindo o dimensionamento com a solução ilustrada na 

Figura 4.39. A armadura principal nas duas direções corresponde a varões de Φ12 espaçados de 

15 cm. 

 

Figura 4.39 - Pormenorização da armadura da sapata. 
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5 Transferência do Robot para o Revit 

Um dos conceitos fundamentais da metodolgia BIM é centralizar toda a informação num modelo único. 

Assim, ainda no âmbito da análise do nível de interoperabilidade entre programas, é efetuada a 

transferência da informação, criada no Robot relativa às armaduras de cada elemento, para o Revit, 

verificando a consistência dos dados transferidos. Neste processo, inverso ao realizado anteriormente, 

é requerida a verificação da opção de transposição de armaduras através de Update Options, na 

ferramenta Integration with Robot Structural Analysis. 

São testados os elementos dimensionados em 4.5, descrevendo as limitações da transferência de 

cada um e as soluções consideradas para as contornar. 

5.1 Vigas 

Após a atualização do modelo de estruturas inicial, modelado no Revit, com a informação de armaduras 

importada do Robot, o programa alerta para um conjunto de erros, listados por elemento. As 

incorreções detetadas, decorrentes da transferência, referem-se à localização incorreta de armaduras 

em relação aos elementos que estão associadas. A Figura 5.1 ilustra uma das mensagens de aviso 

emitidas pelo sistema. 

 

Figura 5.1 - Aviso de erros após transferência do modelo Robot para o Revit. 

Nas imagens da Figura 5.2, obtidas no Revit, é perceptivel a disposição incoerente da armadura, em 

relação em relação à viga dimensionada do piso 1, com secção de 200x700 mm2. A armadura 

apresenta um comprimento que excede a dimensão da viga. Observa-se, também, o caso de estribos 

pertencentes à viga localizados na zona de interseção com o pilar.  

 

Figura 5.2 - Armadura da viga do piso 1 incorretamente posicionada. 
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Adicionalmente, a interação entre os dois programas revela inconsistência em relação à geometria dos 

ganchos das armaduras, pois o Revit não identifica os comprimentos indicados no Robot. Procede, 

ainda, à colocação de ganchos de 90º nas extremidades dos varões longitudinais, que se 

apresentavam como rectilíneas. 

A justificação para as armaduras excederem em comprimento, a respetiva viga, pode residir no 

seguinte. 

Realizando uma análise sobre esta disposição, constatou-se que o comprimento dos vãos da viga 

modelada no Robot (aquando do cálculo da armadura) são diferentes dos que se encontram dispostos 

no Revit. Isto acontece porque quando se realiza a transferência do Revit para o Robot, os eixos 

analíticos dos pilares de apoio mantêm a sua posição no modelo, mas a posição relativa da sua secção 

em relação a este eixo muda, fazendo coincidir o eixo analítico com o eixo geométrico. Desta forma 

ocorre uma variação de comprimento dos vãos livres das vigas no Robot em relação à realidade (como 

modelado no Revit). As imagens da Figura 5.3 e Figura 5.4, pretendem ilustrar esta situação, através 

das cotas de vão consideradas nos dois programas, e onde se pode visualizar também a posição das 

secções geométricas em relação aos eixos analíticos dos pilares. 

 

Figura 5.3 – Representação da dimensão do vão entre pilares no Revit. 

 

Figura 5.4 - Representação da dimensão do vão entre pilares no Robot. 

Para resolver este problema, recorreu-se, de novo, à interface de dimensionamento de armaduras do 

Robot, onde é possível efetuar a alteração dos comprimentos de vão da viga contínua, como se ilustra 

na Figura 5.5, e realizou-se o ajuste dessa medida em coerência com o disposto no Revit (Figura 5.3). 

Este ajuste não provoca alterações ao modelo servindo apenas para efeitos de pormenorização da 

armadura. A partir das mesmas definições de cálculo automático da viga inicial realizou-se o seu 

dimensionamento e transferiu-se novamente para o Revit, sendo que apenas a informação referente à 

viga é alterada, ficando o modelo de estruturas atualizado. 
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Figura 5.5 - Alteração do comprimento de vãos da viga para pormenorização no Robot. 

Esta transferência ocorreu de um modo bastante mais satisfatório. No entanto, foi necessário efetuar 

uma pequena correção de translação longitudinal do conjunto de armaduras, uma vez que se 

encontrava desajustado. Este desalinhamento deve-se, provavelmente, ao facto de os pilares de apoio 

das extremidades serem de secção em L. Deste modo, por se tratar de uma secção mais complexa, o 

Revit pode não conseguir interpretar de um modo preciso a posição dos varões longitudinais, que são 

amarrados neste pilar. Procedeu-se ainda ao ajuste do comprimento de amarração, conforme o que 

foi adotado na pormenorização do Robot. A Figura 5.6 ilustra a armadura disposta no interior da viga, 

e a Figura 5.7 representa o corte longitudinal de uma das suas extremidades, onde é visível a zona do 

pilar apoiado sobre a viga. 

 

 

Figura 5.6 - Modelo final da viga do piso 1 armada no Revit. 

 

 

Figura 5.7 - Corte longitudinal da extremidade da viga do piso 1. 
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A transferência da armadura da viga do alinhamento D do piso 2 ocorreu itambém de uma forma 

insatisfatória. Como se ilustra na Figura 5.8, a armadura fica localizada completamente fora de cada 

elemento paramétrico, e apresenta varões repetidos e com espaçamentos incorretos, revelando uma 

fraca interoperabilidade entre os programas neste caso. Tal como no caso da viga anterior os ganchos 

diferem do que foi definido no Robot. 

 

Figura 5.8 - Armadura posicionada fora das vigas do piso 2. 

Consequentemente, para resolver este problema mais complexo, optou-se por definir a armadura de 

forma manual diretamente no Revit, baseada na pormenorização realizada no Robot. Através da 

aplicação Revit Extensions, incorporada no programa (a qual pode ser conseguida através do site da 

Autodesk), consegue-se realizar a pormenorização da armadura para cada elemento estrutural 

separadamente e de um modo simplificado. Esta extensão apenas permitiria a pormenorização dos 

três elementos paramétricos de viga, em simultâneo, se estes tivessem secções idênticas. 

A partir do separador Extensions, selecionou-se a opção Reinforcement seguido de Beam, e procedeu-

se à definição de armaduras do elemento viga representado na Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 - Localização do elemento a pormenorizar no Revit. 

Através dos quadros de pormenorização de armaduras são definidas as armaduras longitudinais e 

transversais, espaçamentos, recobrimento a adotar, bem como os reforços e seus comprimentos. Na 

Figura 5.10 ilustra-se a interface das Extensions para apoio à colocação de armadura. A situação 

apresentada na interface, refere-se à definição de afastamentos de estribos, e extensão de zonas 

críticas do vão selecionado. 
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Figura 5.10 - Quadro para definição de armaduras a colocar na viga 

Realizado o mesmo processo para os restantes elementos de viga do alinhamento, foi necessário 

prolongar alguns varões longitudinais para conferir continuidade à viga, pois estes encontravam-se 

interrompidos no final de cada segmento. Chega-se assim ao modelo final da viga com a armadura 

integrada, ilustrada na Figura 5.11. 

 

Figura 5.11 - Pormenorização final de armadura das vigas do piso 2. 

 

Conclui-se que apesar deste método de pormenorização manual baseado nas extensões do Revit, ser 

de simples e intuitiva utilização, permitindo o controlo de muitos aspetos da pormenorização, trata-se 

de um procedimento que poderá ser moroso e ineficiente em projetos de edifícios maiores com uma 

grande quantidade de vigas. 

Por fim, analisando os dois casos anteriores, observou-se que os erros de transferência das armaduras 

entre programas, são mais gravosos, quando a viga pormenorizada no Robot é composta por mais do 

que um elemento paramétrico. No primeiro caso, apesar do desajuste das armaduras, não ocorreu a 

duplicação e desorganização das mesmas, como se observou no segundo caso (ver Figura 5.8). 
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5.2 Pilares 

Neste item são analisados, em detalhe, os dois tipos de pilar referidos, de secção retangular e em “L”. 

5.2.1 Pilar de secção retangular 

Em 4.5.2 foi realizada a alteração das dimensões da secção do pilar localizado no alinhamento 7 

(Figura 5.12) de 1200x200 mm2 para 1200x300 mm2. Observou-se que no processo de transferência, 

a integração deste pilar foi concretizada de uma forma correta, mantendo a localização do seu eixo e 

alterando corretamente a secção, tanto no piso -1 como no piso 0. Este novo tipo de pilar, criado no 

Robot, é adicionado de forma automática à biblioteca de pilares do ficheiro Revit, com a secção e 

material correspondente. 

 

Figura 5.12 - localização do pilar do alinhamento 7 transferido. 

 

Assim, foi apenas necessário proceder-se ao ajuste da posição do pilar em cada piso, de forma a 

respeitar o projeto de arquitetura. Para tal, alinhou-se a face exterior destes elementos com a face 

exterior das paredes de arquitetura. Concluiu-se que ao nível do piso 0 o pilar não tem uma 

interferência relevante com a arquitetura sendo que a parede desta componente tem largura suficiente 

para acomodar o incremento de dimensões da secção. No entanto, a alteração da secção do pilar da 

cave, conduz a uma inconsistência geométrica entre os projetos das duas especialidades. Na Figura 

5.13 mostra-se o resultado do alinhamento deste pilar, e como se pode constatar, a espessura das 

paredes arquitetónicas (linhas a cinzento na Figura 5.13) não comporta a nova secção do pilar, ficando 

este visível no interior do piso. Contudo, mantém-se esta opção por não ser uma alteração relevante 

para o projeto de arquitetura. A solução arquitetónica passaria por aumentar a espessura da parede 

em causa, de forma a ocultar o pilar. 
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Figura 5.13 - Disposição do pilar estrutural em relação às paredes da arquitetura. 

 

Relativamente à armadura dimensionada para o pilar, no piso -1 e no piso 0, no Robot, verificou-se 

que a sua exportação para o Revit ocorreu de forma correta, apenas com o detalhe de terem sido 

impostos ganchos no final das armaduras longitudinais, ao contrário do que se pormenorizou no Robot, 

em que estes foram deixados como retos nas suas extremidades. Posteriormente, foram retirados os 

ganchos nas extremidades dos varões de espera. A Figura 5.14 representa os pilares e as respectivas 

armaduras. 

 

 

Figura 5.14 - Pormenorização da armadura dos pilares do alinhamento 7. 
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5.2.2 Pilar de secção em “L” 

Aquando da importação realizada no Revit, o programa apresentou alguns erros decorrentes deste 

processo relacionados com o posicionamento da armadura pormenorizada no Robot, referente ao pilar 

dimensionado de secção L. Esses erros aparecem em lista com a descrição que as armaduras de 

alguns elementos estão localizadas fora da sua geometria, como se ilustra na imagem da esquerda da 

Figura 5.15. 

 

Figura 5.15 - Visualização do erro de transferência de armadura e representação da mesma. 

Após a transferência do elemento armado para o Revit, a armadura é representada como ilustra a 

imagem da direita da Figura 5.15. Como se pode perceber, por comparação com a Figura 4.31 da 

pormenorização do Robot, a armadura aparece numa posição rodada face à posição inicial do pilar. 

Contudo este problema foi resolvido de forma simples, através da seleção de toda a armadura do pilar, 

sendo de seguida imposta uma rotação de 180º segundo o eixo vertical (z), assegurando a colocação 

correta da armadura, no interior do pilar, como se pode observar na Figura 5.16. 

 

Figura 5.16 – Pormenorização final da armadura do pilar de secção L. 
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Analisando ainda a integração do pilar com o restante modelo, verificou-se a necessidade de alterar o 

comprimento de alguns varões da armadura. Uma vez que o pilar localizado no piso 1, alinhado 

verticalmente com este, não tem as mesmas dimensões de secção (como se pode visualizar na Figura 

5.17), é necessário encurtar alguns dos varões até ao nível do topo da laje. Neste caso, é indicada a 

diminuição do comprimento desses varões e são impostos ganchos de amarração, recorrendo às 

ferramentas de manipulação de armaduras do Revit. A Figura 5.17 ilustra o resultado desta alteração. 

  

Figura 5.17 - Alteração dos ganchos e da extensão de armaduras longitudinais. 

 

5.3 Laje 

Como referido, a armadura dimensionada para as lajes, no Robot, não é transferida para o Revit. 

Assim, modelou-se a armadura da laje no Revit, a partir da solução dimensionada no programa de 

cálculo. Para isso, recorrendo ao Robot gravou-se um ficheiro CAD, em formato dxf, com os desenhos 

de pormenorização da armadura. Posteriormente através das ferramentas de ligação entre ficheiros 

do Revit, importou-se este ficheiro, servindo de apoio à modelação da armadura. Este procedimento 

revelou-se bastante útil, pois os desenhos incluem todas as armaduras, requeridas no cálculo. Os 

desenhos são colocados sob a planta servindo de apoio à modelação das armaduras das lajes, 

principais e das zonas de reforço, tornando este processo bastante expedito. 

Selecionou-se a laje do piso 1 e, de seguida, o comando Area Reinforcement. Esta ferramenta permite 

modelar a armadura indicando vários pârametros. É necessário definir a área de distribuição da 

armadura, o recobrimento a adotar, os diâmetros de armaduras, espaçamentos entre varões e o tipo 

de amarração. A Figura 5.18 ilustra o reforço de armadura superior na zona central da mesma sobre o 

pilar de apoio, sendo visíveis as linhas de base correspondentes à peça desenhada proveniente do 

programa de cálculo. 
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Figura 5.18 - Reforço da armadura superior na zona central da laje 

A armadura de distribuição superior na direção do caso ilustrado é composta por varões de Φ12, 

espaçados de 20 cm. Na zona de reforço colocou-se uma malha extra de varões de Φ12, espaçados 

de 20 cm, intercalados com a malha principal. A colocação das áreas de reforço requer mais atenção 

por parte do utilizador, de forma a respeitar o espaçamento necessário. Desta forma, a malha de 

reforço fica adequadamente ajustada, respeitando os espaçamentos de 10 cm entre varões, em 

conformidade com a pormenorização adequada ao dimensionamento. 

De salientar a necessidade de colocação de armadura de bordo livre, na zona ilustrada na Figura 5.19. 

Por se tratar de uma consola, modelou-se a armadura em conformidade com o artigo 9.3.1.4 do 

Eurocódigo 2 [30], com varões de reforço de Φ12 ao longo do bordo livre, como sugerido nas Folhas 

de Apoio de Betão II [31]. 

 

Figura 5.19 - Armadura de bordo livre da laje 

 

Finalmente a Figura 5.20 representa o modelo armado da laje numa vista em planta. 
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Figura 5.20 - Planta de pormenorização da laje 

5.4 Fundações 

Como referido, a transferência dos elementos de fundação, do Robot para o Revit, só comporta as 

armaduras dimensionadas no programa de cálculo. Após a transposição observa-se, tal como ocorreu 

nos pilares de secção em “L”, a armadura é transferida com toda a informação associada, mas rodada 

em relação à sua posição real, como imposta no Robot. As imagens da Figura 5.21 ilustram esta 

disposição da armadura, em relação à geometria da sapata e do pilar que a mesma suporta. 

 

Figura 5.21 - Disposição da armadura da sapata após transferência. 

 

Tal como nas outras categorias de elementos estruturais, o Revit impõe, automaticamente, ganchos 

nos varões longitudinais. A informação previamente indicada no Robot para o comprimento dos 

mesmos é perdida no processo de transferência. Conclui-se que este tipo de informação deve ser 

sempre revisto e ajustado em todos os elementos. 
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A resolução da incorreta orientação das armaduras requer a imposição de uma rotação, do conjunto 

de armaduras do elemento, através das ferramentas de manipulação de objetos do Revit. O aumento 

dos comprimentos dos ganchos de amarração no Revit deve igualmente ser corrigido através das 

propriedades de armadura. A Figura 5.22 ilustra o modelo final da sapata armada. 

 

 

Figura 5.22 - Corte e perspetiva 3D da pormenorização final da sapata. 

5.5 Peças desenhadas 

Finalizado o modelo BIM de estruturas, incluindo as armaduras relativamente aos elementos 

dimensionados, procedeu-se à realização de um conjunto de peças desenhadas, requerido no projecto 

de estruturas. A produção de documentação técnica é um dos processos onde é requerido um grande 

rigor, de forma a evitar erros de incoerência entre os desenhos, e consequentemente originar 

incorreções de projecto. Como ilustração do processo de obtenção de desenhos, foram considerados 

apenas alguns dos elementos mais representativos. A automatização permitida pela ferramenta de 

base BIM utilizada, assegura a correção das diferentes peças desenhadas, em tempo real, quando 

são inseridas alterações ou ajustes sobre o modelo BIM, o qual deve corresponder sempre à versão 

mais atualizada. 

O Anexo da presente dissertação, inclui um conjunto de peças desenhadas, em formato A2, 

representando as plantas estruturais e alguns cortes, bem como a pormenorização de armaduras 

consideradas em alguns dos elementos dimensionados. Nestas peças, apresentam-se ainda, o quadro 

de pilares e as tabelas obtidas automaticamente relativas a quantidades de materiais (betão e aço). 

Nesta amostragem pretende-se avaliar a qualidade dos desenhos e das anotações associadas aos 

diversos elementos, que são obtidos por recurso ao programa Revit. Concluiu-se que, apesar da 

rapidez de concepção dos mesmos, relativamente aos métodos tradicionais, o programa não está 

ainda preparado para a obtenção da representação das peças desenhadas, ao nível exigido na prática 

comum, em que os desenhos são elaborados através de aplicações gráficas correntes de traçado. A 

apresentação dos desenhos, obtidos no Revit, é ainda um pouco limitada, principalmente a nível de 

anotações referentes às armaduras. No exemplo da pormenorização da laje do piso 1, ilustrada na 
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peça desenhada nº 4 e na Figura 5.23, é possível observar que a anotação da distribuição das 

armaduras não é a mais usual, considerando a prática corrente. No caso, 12-B500C corresponde ao 

tipo de varões com diâmetro 12, 200 mm é o espaçamento e (T), indica que se trata da armadura 

superior (Top). 

 

Figura 5.23 - Anotação relativa à distribuição superior da armadura da laje na direção x. 

 

O programa permite, contudo, algum acerto ao modo de representar. Este ajuste é efetuado de um 

modo pontual e por recurso a funcionalidades semelhantes aos sistemas de traçado comerciais. 

Possibilitando em alguns casos uma aproximação à forma da representação pretendida. Contudo de 

forma a priveligiar a automatização do processo, é mais adequado desenvolver famílias de etiquetas 

neste âmbito, que possam servir como templates aplicáveis, satisfeitazendo as necessidades dos 

utilizadores, de forma a garantir a mesma qualidade da documentação gráfica corrente. 
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6 Análise de resultados e conclusão 

A presente dissertação teve como foco demonstrar a aplicabilidade da metodologia BIM no 

desenvolvimento do projeto de estruturas, utilizando as capacidades funcionais e de interoperabilidade 

das ferramentas requeridas. Ao longo da elaboração do projeto, relativo a um caso de estudo, foram 

indentificados os principais obstáculos, ao nível de modelação e de interoperabilidade, que apesar dos 

avanços tecnológicos alcançados, ainda subsistem. 

6.1 Conclusões gerais 

Analisados os passos da sequência que deverá ser seguida em gabinete de projeto, retiraram-se 

vantagens e desvantagens do procedimento aplicado. 

• A ferramenta de base BIM utilizada revelou-se de intuitiva utilização ao nível da modelação 

das duas componentes criadas. A ferramenta apoia a colaboração entre especialidades, 

facilitando a partilha de informação no projeto e a verificação de interferências entre as duas 

componentes consideradas. 

• No processo de transferência do modelo analítico, do Revit para o Robot, o nível de 

interoperabilidade entre ambos revelou-se ser adequado à obtenção de bons resultados, 

inclusive, quando foram realizadas alterações da geometria da secção dos pilares, no 

programa de cálculo, e na consequente atualização no programa de modelação. De salientar 

ainda a facilidade de extração de mapas de quantidades no Revit. 

• A pormenorização de armaduras é um processo que pode ser realizado tanto no Robot como 

no Revit. 

o No Robot, foram inicialmente pormenorizados os diferentes elementos estruturais por 

recurso à ferramenta de cálculo automático de armaduras, tendo-se revelado bastante 

útil para o utilizador, e admitindo ainda a realização de alguns ajustes à armadura, 

após o cálculo. O software apresenta contudo alguma limitação pois foram verificados 

alguns erros, nomeadamente a incorreta interpretação de ligações entre elementos, 

originando incoerências na pormenorização relativamente às normas adotadas 

(Eurocódigos no caso do presente estudo), como na situação de pilar apoiado numa 

viga. 

o Efetuou-se a transferência de informação referente a armaduras do Robot para o 

Revit, a qual ocorreu com alguns erros, nomeadamente, nas vigas contínuas, no pilar 

de secção em “L” e na sapata. Verificou-se ainda que não foram transferidas de 

armaduras relativas às lajes. 

o No Revit, tentou-se corrigir os erros decorrentes da transferência. Na pormenorização 

da viga contínua com secções distintas, recorreu-se à funcionalidade Extensions, 
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revelando-se de simples e expedita utilização, apesar de apresentar algumas 

limitações. A pormenorização das armaduras nas lajes, foi apoiada nas peças 

desenhadas, em formato .dxf, exportadas do Robot.  

• De salientar ainda a forma expedita de criação de peças desenhadas, sendo que qualquer 

alteração no modelo, é automaticamente atualizada nas folhas de desenho. Contudo, a nível 

de anotações das armaduras o programa ainda não satisfaz os critérios de qualidade 

necessários. 

Concluiu-se que, as principais limitações decorrentes do desenvolvimento deste projeto, surgiram ao 

nível da interoperabilidade, essencialmente na transferência de informação de armaduras do Robot 

para o Revit. Deste modo, torna-se necessário que o utilizador domine todas as ferramentas, conheça 

as suas potencialidades e limitações, de forma a otimizar a sua utilização e o tempo despendido a 

solucionar cada incorreção. 

Este estudo contribui para o conhecimento da aplicação de uma metodologia, com uma visível 

crescente implementação a nível nacional e internacional, no projeto de estruturas. A sua utilização 

deve ser incentivada no gabinete de engenharia e no ensino em Engenharia, acelerando não só a 

implementação da metodologia BIM, como também o desenvolvimento e aperfeiçoamento da mesma, 

levando à diminuição de limitações, e potencializando todas as suas vantagens. 

6.2 Desenvolvimentos futuros 

Referem-se algumas sugestões de trabalhos futuros no âmbito do projeto de estruturas: 

• A capacidade de interoperabilidade entre os programas é um aspeto em permanente 

investigação, por organismos competentes e empresas de software. Os trabalhos futuros 

devem estar atentos a esta evolução de forma a aplicarem novos conhecimentos e eventuais 

atualizações, que possam ultrapassar as incoerências verificadas no presente estudo; 

• Analisar em detalhe o processo de pormenorização de armaduras em diferentes situações de 

configuração e interligação em elementos, indicando erros e sugerindo melhorias no 

procedimento a seguir no gabinete de projeto; 

• Desenvolver o presente projeto de estruturas num âmbito mais abrangente e colaborativo com 

outras especialidades, aproximando o processo do objetivo principal de colaboração entre 

todos os intervenientes da obra, e assim estudar os problemas que poderão advir de um 

projeto mais complexo. 

  



81 
 

Referências bibliográficas 

 

[1]  Cardoso, A. et al., “BIM: O que é?,” Universidade do Porto: Faculdade de Engenharia, 2012. 

[2]  Holness, G., “BIM Gaining Momentum,” ASHRAE Journal, vol. 50, nº 6, pp. 28-40, 2008.  

[3]  Zhou, W. et al., “Building information modelling review with potential applications in tunnel 

engineering of China,” Royal Society Open Science, nº 8, 2017.  

[4]  Azhar, S. et al., “Building Information Modeling (BIM): A New Paradigm for Visual Interactive 

Modeling and Simulation for Construction Projects,” em Conferência: First International 

Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC–I), Paquistão, 2008.  

[5]  Lorek, S., “Global BIM Standards: Is Your Country Next?,” 5 Abril 2018. [Online]. Available: 

https://constructible.trimble.com/construction-industry/global-bim-standards-is-your-country-

next. [Acedido em Outubro 2018]. 

[6]  Gómez, S., “The implementation of BIM in Spain: Past, Present and Future,” 19 Julho 2018. 

[Online]. Available: https://www.bimcommunity.com/news/load/920/the-implementation-of-bim-

in-spain-past-present-and-future. [Acedido em Outubro 2018]. 

[7]  Costa, A., “BIM around the world: Construction 4.0 in Portugal,” 4 Dezembro 2016. [Online]. 

Available: http://www.bimplus.co.uk/people/con2st6ruction-40-portu5gal/. [Acedido em Outubro 

2018]. 

[8]  Eastman, C., “The Use of Computers Instead of Drawings in Building Design,” AIA Journal, vol. 

63, nº 3, pp. 46-50, 1975.  

[9]  Van Nederveen, G., Tolman, F., “Modelling multiple views on buildings,” Automation in 

Construction, vol. 1, nº 3, pp. 215-224, 1992.  

[10]  Rosenberg, T., “Building Information Modeling,” Roetzel & Andress, 2007. [Online]. Available: 

https://www.academia.edu/1283324/Building_Information_Modeling. [Acedido em Outubro 

2018]. 

[11]  Eastman, C. et al., “BIM Tools and Parametric Modeling,” em BIM Handbook: A Guide to 

Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 

2nd Edition, pp. 25-64, John Wiley & Sons, Inc., Estados Unidos da América, 2011, ISBN 978-0-

470-54137-1. 

[12]  Azevedo, V., “Análise do modelo BIM numa perspetiva do projeto de estruturas,” Universidade 

de Lisboa: Instituto Superior Técnico, 2015. 

[13]  Eastman, C. et al., “Exchange Model and Exchange Object Concepts for Implementation of 

National BIM Standards,” Journal of Computing in Civil Engineering, vol. 24, nº 1, pp. 26-34, 

2009.  

[14]  Molina, M., Pereira, M., “Colaboração em BIM: uma experiência de aprendizado em um curso 

de Engenharia Civil,” em Conferência: I SBTIC + SIBRAGEC - Ambiente Construído 

Conectado: informação, comunicação, colaboração e gestão, Brasil, 2017.  

[15]  Grilo, A., Jardim-Gonçalves, R., “Value Proposition on Interoperability of BIM and Collaborative 

Working Environments,” Automation in Construction, vol. 19, nº 5, pp. 522-530, 2010.  



82 
 

[16]  Pinho, S., “O Modelo IFC como Agente de Interoperabilidade: Aplicação ao domínio das 

estruturas,” Universidade do Porto: Faculdade de Engenharia, 2013. 

[17]  Newsroom, “BibLus,” 20 Março 2017. [Online]. Available: http://biblus.accasoftware.com/en/ifc-

whats-it-for-whats-its-connection-with-bim/. [Acedido em Outubro 2018]. 

[18]  Bazjanac, V., Crawley, D., “The Implementation of Industry Foundation Classes in Simulation 

Tools for the Building Industry,” em Conferência: Building Simulation 1997, República Checa, 

1997.  

[19]  Thein, V., “White Paper: IFC – BIM Interoperability Through a Vendor-Independent File Format,” 

Setembro 2011. [Online]. Available: http://www.consultaec.com.au/white-paper-ifc-bim-

interoperability-through-a-vendor-independent-file-format/. [Acedido em Outubro 2018]. 

[20]  International Organization for Standardization, “ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes 

(IFC) for data sharing in the construction and facility management industries,” Abril 2013. 

[Online]. Available: https://www.iso.org/standard/51622.html. [Acedido em Outubro 2018]. 

[21]  McPartland, R., “BIM dimensions - 3D, 4D, 5D, 6D BIM explained,” 10 Julho 2017. [Online]. 

Available: https://www.thenbs.com/knowledge/bim-dimensions-3d-4d-5d-6d-bim-explained. 

[Acedido em Outubro 2018]. 

[22]  Sampaio, A., “Building Information Modelling: modelos nD/BIM,” Associação para a Formação e 

o Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitectura, 2017. 

[23]  Dallasega, P. et al., “Design of a Framework for Supporting the Execution-Management of Small 

and Medium sized Projects in the AEC-industry,” em Conferência: 4th International Workshop 

on Design in Civil and Environmental Engineering, Ilha Formosa, 2015.  

[24]  Autodesk, “The Power of BIM for Structural Engineering,” 2012. [Online]. Available: 

http://images.autodesk.com/adsk/files/structural_engineering_fy13_brochure_en.pdf. [Acedido 

em Outubro 2018]. 

[25]  Ferreira, B. et al., “Integração da Tecnologia BIM no Projeto de Estruturas de Betão,” em 

Encontro Nacional BETÃO ESTRUTURAL - BE2012, Universidade do Porto: Faculdade de 

Engenharia, 2012.  

[26]  Lino, J. et al., “Integração da Metodologia BIM na Engenharia de Estruturas,” em Encontro 

Nacional BETÃO ESTRUTURAL - BE2012, Universidade do Porto: Faculdade de Engenharia, 

2012.  

[27]  Vinagre, J., Estruturas de Betão I - Tabelas de Cálculo, IST, 1997.  

[28]  NP EN 1991: Eurocódigo 1 - Acções em estruturas; Parte 1-1: Acções gerais, Lisboa: IPQ, 

2009.  

[29]  NP EN 1998: Eurocódigo 8 - Projecto de estruturas para resistência aos sismos; Parte 1: 

Regras gerais, acções sísmicas e regras para edifícios, Lisboa: IQP, 2010.  

[30]  NP EN 1992: Eurocódigo 2 - Projecto de estruturas de betão; Parte 1-1 Regras gerais e regras 

para edifícios, Lisboa: IPQ, 2010.  

[31]  Costa, A., Estruturas de betão II - Folhas de apoio às aulas, Lisboa: IST, 2015.  



83 
 

[32]  Bergin, “History of BIM,” 21 Agosto 2011. [Online]. Available: 

https://pt.scribd.com/document/353593646/Michael-Bergin-History-of-BIM. [Acedido em Outubro 

2018]. 

 

Sites consultados 

[W1]  http://www.ct197.pt/index.php/homepage/apresentacao  [Acedido em Outubro 2018]. 

[W2]  https://blog.areo.io/what-is-ifc/  [Acedido em Outubro 2018] 

 

  

http://www.ct197.pt/index.php/homepage/apresentacao
https://blog.areo.io/what-is-ifc/


84 
 

  



85 
 

Anexos 

A1 – Peças desenhadas 

1. Plantas de estruturas e cortes - Piso -1 e Piso 0 e Tabela de quantidades de betão 

2. Plantas de estruturas e cortes - Piso 1 e Piso 2 

3. Pormenorização de armaduras da viga, pilar e sapata 

4. Pormenorização de armaduras da laje do Piso 1 e tabela de quantidades de armadura 

5. Quadro de pilares 
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betão
1
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Dissertação de Mestrado
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Iuri Rodrigues

1

1 : 100
Planta de fundações
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1 : 100
Planta do piso 0

2
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4
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5
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3

1 : 50
Corte D

6

Materiais:
Betão C25/30
Aço A500 NR

Recobrimento de Armaduras:
Sapatas - 35mm
Restantes elementos - 25mm

Tabela de quantidades - betão

Tab
Material:

Name
Material:
Volume

Floors C25/30 63.04 m³
Stairs C25/30 2.52 m³
Structural Columns C25/30 15.37 m³
Structural Foundations C25/30 31.02 m³
Structural Framing C25/30 20.80 m³
Walls C25/30 31.38 m³
Grand total 164.14 m³
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Materiais:
Betão C25/30
Aço A500 NR

Recobrimento de Armaduras:
Sapatas - 35mm
Restantes elementos - 25mm

Tabela de quantidades - betão

Tab
Material:

Name
Material:
Volume

Floors C25/30 63.04 m³
Stairs C25/30 2.52 m³
Structural Columns C25/30 15.37 m³
Structural Foundations C25/30 31.02 m³
Structural Framing C25/30 20.80 m³
Walls C25/30 31.38 m³
Grand total 164.14 m³
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Betão C25/30
Aço A500 NR

Recobrimento de Armaduras:
Sapatas - 35mm
Restantes elementos - 25mm
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Rebar Schedule

Host Category Bar Diameter
Reinforcement

Volume Mass

Floor 8 0.306 m³ 2403.95 kg
Floor 12 0.098 m³ 766.10 kg

Structural Column 8 0.025 m³ 196.98 kg
Structural Column 12 0.005 m³ 40.69 kg
Structural Column 16 0.031 m³ 239.55 kg

Structural
Foundation

10 0.001 m³ 5.03 kg

Structural
Foundation

12 0.010 m³ 75.58 kg

Structural Framing 8 0.023 m³ 176.85 kg
Structural Framing 12 0.002 m³ 14.52 kg
Structural Framing 16 0.036 m³ 284.74 kg
Structural Framing 20 0.012 m³ 97.55 kg
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