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Resumo 

O Building Information Modeling (BIM) consiste num conjunto de politicas, processos e tecnologias, que 

suportam uma metodologia de trabalho colaborativa, assente num modelo virtual tridimensional, 

centralizador de toda a informação relacionada com o edifício. Esta metodologia caracteriza-se pela 

partilha de informação entre os diversos intervenientes do projeto, nomeadamente, arquitetos, 

engenheiros, construtores e gestores, ao longo da conceção e durante todo o ciclo de vida do edifício. 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar o processo de transposição de informação entre 

modelos de estruturas em ambiente BIM. Para o efeito procede-se à aplicação de ferramentas BIM de 

modelação e análise estrutural a um caso de estudo real. A análise aborda os processos de conceção, 

modelação, transposição de informação (interoperabilidade), dimensionamento, atualização do modelo 

inicial e verificação da compatibilidade do projeto estrutural com a arquitetura existente de modo a 

avaliar a interoperabilidade entre plataformas BIM (ArchiCAD 21, Revit 2017 e Etabs 2016). Em relação 

à interoperabilidade foram analisados três fluxos diferentes de transposição de informação, utilizando 

aplicativos existentes (“add-ins”) e sem recurso a “add-ins”, recorrendo para o efeito ao formato livre 

IFC. 

O estudo desenvolvido esclarece em que medida um ambiente BIM apoia a comunicação entre o 

arquiteto e o engenheiro de estruturas e analisa qual o nível de confiança na informação que é 

transferida no processo, apontando assim os aspetos positivos e negativos da implementação do BIM 

ao projeto de estruturas com vista ao estabelecimento de uma metodologia de boa prática. 
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Abstract 

Building Information Modeling (BIM) consists of a set of policies, processes and technologies that 

support a collaborative working methodology, based on a three-dimensional virtual model (3D), 

centralizing all information related to the project. This methodology is characterized by the sharing of 

information between the various actors of the project, including architects, engineers, builders and 

managers throughout the design and during the whole life cycle of the building. 

The main objective of this work is to analyze the process of transposition of information between models 

of structures in BIM environment. For this purpose, BIM tools, for modeling and structural analysis, were 

apply to a real case study. The analysis covers the design, modeling, information transposition 

(interoperability), sizing, updating the initial model and verifying the compatibility of the structural design 

with the existing architecture in order to evaluate the interoperability between BIM platforms (ArchiCAD 

21, Revit 2017 and Etabs 2016). In relation to interoperability, three flows of information transposition 

were analyzed, using existing applications ("add-ins") and without "add-ins" using the IFC format. 

This study aims to clarify the extent to which a BIM environment can support communication between 

the architect and the structural engineer and analyze the level of trust inerent in the information that is 

transferred in the process. Thus pointing out the positive and negative aspects of BIM implementation 

to the design of structures with a view to establishing a methodology of good practice. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento  

A atividade de Engenharia Civil é fortemente apoiada na tecnologia. A constante inovação, os 

avanços tecnológicos alcançados e o desenvolvimento de aplicações direcionadas aos diversos 

sectores da construção, contribuem para uma importante mudança ao nível do desenvolvimento 

de um projeto. O processo tradicional é suportado num conjunto de fases sequenciadas de 

elaboração do projeto, construção e ocupação, desenvolvidas por equipas distintas e em 

diferentes etapas que, por falta de uma adequada comunicação entre equipas e deficiente meio 

de partilha de informação, podem conduzir a falhas, incorreções e inconsistência na 

documentação do projeto. 

Atualmente, a indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) admite relevantes 

mudanças e desafios, quer a um nível tecnológico quer empresarial, no sentido de melhorar a 

produtividade, atingindo níveis de eficiência econômica, social e ambiental mais elevados [1]. 

Com o objetivo de melhorar a comunicação entre as equipas de trabalho e a de viabilizar a 

reutilização de informação que é gerada e manipulada entre as diferentes fases na elaboração 

de um projeto, e a de sensibilizar os futuros profissionais para essa necessidade [2], a 

metodologia de trabalho inerente ao Building Information Modeling (BIM) tenta responder a estes 

desafios [3]. O BIM requer a geração de um modelo virtual único que integra todos as disciplinas 

envolvidas num projeto [4]. Esta metodologia permite a colaboração e partilha de informação 

entre todas as especialidades e durante todo o ciclo de vida de um edificio. 

1.2 Objetivo e metodologia 

A presente dissertação tem como principal objetivo analisar o processo de transposição de 

informação entre os modelos de estruturas em ambiente BIM. O estudo envolve a seleção e o 

uso de ferramentas disponíveis, a identificação e a preparação da informação a utilizar na 

modelação e cálculo e a enumeração das dificuldades verificadas no processo. 

Inicialmente, é apresentada uma breve análise bibliográfica de contextualização e familiaridade 

com o conceito BIM. Sobre um caso de estudo selecionado, é efetuada a geração das 

componentes de arquitetura e de estruturas do modelo BIM, tendo como base a documentação 

gráfica relativa aos projetos de arquitetura e estruturas. De forma a permitir uma avaliação 

sustentada da capacidade de interoperabilidade entre sistemas, recorreu-se ao uso de diversas 

aplicações informáticas como o ArchiCAD 21 (Graphisoft) e o Revit 2017 (Autodesk) como 

modeladores e o ETABS 16.2.0 (Computers and Structures, Inc.) como aplicação de 

dimensionamento estrutural. 
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O trabalho desenvolvido pretende esclarecer em que medida um ambiente BIM pode apoiar a 

comunicação entre o arquiteto e o engenheiro de estruturas e analisar qual o nível de confiança 

na informação que é transferida no processo para a concretização do projeto de estruturas. 

As etapas principais do trabalho são: 

1. No processo de elaboração das componentes de arquitetura e de estruturas é 

estabelecido um fluxo de trabalho entre o arquiteto e o engenheiro, tendo como base um 

modelo BIM único, mas recorrendo a diversas aplicações de modelação arquitetónica e 

estrutural; 

2. O modelo estrutural criado é transposto para um programa de análise estrutural, 

permitindo a avaliação do nível de interoperabilidade segundo duas perspetivas: a) 

transferência efetuada no formato de origem (compatível entre o sistema modelador e 

de cálculo); b) transferência por recurso ao formato padrão de intercâmbio de 

informação, o Industry Foundation Classes (IFC); 

3. Efetuada a transposição entre sistemas é verificada a consistência e a correção do 

modelo analítico e é realizado o cálculo estrutural; 

4. Os resultados da análise são transferidos para o sistema de modelação e é avaliado o 

nível de interoperabilidade verificado. 

A metodologia seguida contribui para compreender os diferentes processos de transposição de 

informação e respetivas mais valias. Como conclusões pretende-se indicar uma estratégia 

sustentada relativamente ao processo de implementação do BIM num gabinete de projeto, 

avaliando as limitações em cada etapa do desenvolvimento do projeto de estruturas e por recurso 

a distinto software.  

1.3 Caso de estudo 

O caso de estudo foi cedido pelo atelier “Hugo Raposo – Arquitectos”, tendo sido fornecido o 

projeto de arquitetura do Júpiter Marina Hotel, situado na Estrada da Rocha em Portimão (Figura 

1). 
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Figura 1 - Júpiter Marina Hotel - modelo de arquitetura. 
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O edifício é composto por 7 pisos, sendo 2 pisos em cave e 5 pisos elevados. Apresenta uma 

área de implantação de 1780 m2 e uma área edificada de 11200 m2 e está dividido em 3 blocos: 

o bloco sul, representado à esquerda no alçado principal, contém a esplanada no piso 4, a 

receção no piso 0 e as instalações de SPA no piso -1; o bloco norte, representado à direita no 

alçado principal, contém a piscina na cobertura do piso 4 e os restantes pisos são compostos 

por quartos; o bloco central contém a caixa de elevadores e as escadas. O caso de estudo é um 

hotel de 4* com 150 quartos cuja abertura ao público ocorreu em junho de 2017. 

A documentação gráfica, correspondente ao projeto de arquitetura, foi fornecida em formato pln 

criado por recurso ao ArchiCAD. O trabalho desenvolvido incidiu sobre o bloco sul, pois é o que 

corresponde a uma solução estrutural mais complexa, dado que apresenta uma maior 

diversidade ao nível da conceção de arquitetura. Nesta colaboração foi salvaguardada a reserva 

de direitos de autor do projetista de arquitetura. 

1.4 Estrutura da dissertação 

O texto está organizado segundo seis capítulos incluindo o presente capítulo em que é 

apresentado o enquadramento do trabalho a desenvolver, são apontados os objetivos a atingir e 

a metodologia a seguir.  

A revisão bibliográfica, apresentada no segundo capítulo, faz um enfoque no conceito e 

aplicações da metodologia Building Information Modeling e é referida a interoperabilidade no 

contexto do projeto de estruturas.  

O terceiro capítulo descreve o processo de modelação BIM da componente de estruturas do 

caso de estudo, sendo abordada a conveniência de colaboração entre as especialidades de 

arquitetura e de estruturas. O modelo de estruturas, geométrico e analítico, é transferido para o 

software de cálculo. São estudados dois fluxos de transferência: ArchiCAD – Revit – ETABS e 

ArchiCAD – ETABS, e é analisada a capacidade de interoperabilidade.  

No quarto capítulo é descrito o processo de dimensionamento dos elementos estruturais, de 

acordo com a legislação em vigor. Posteriormente, os resultados da análise são transferidos para 

o sistema de modelação e é avaliado o nível de interoperabilidade verificado. 

No capítulo cinco são apresentadas as principais conclusões relativas ao estudo efetuado e 

apontadas algumas propostas de desenvolvimento futuro, para trabalhos nesta área. 

Posteriormente são ainda apresentadas as referências bibliográficas consultadas na presente 

dissertação e como anexo ao texto, são incluídas as componentes do modelo BIM desenvolvidas, 

referentes à arquitetura e às estruturas, considerando a conceção geométrica e a idealização 

analítica. 
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2 Estado de arte  

2.1 Conceito 

O Building Information Modeling é uma metodologia de partilha da informação e de comunicação 

entre todos os intervenientes e durante todas as fases do ciclo de vida de uma construção, 

apoiado na geração dum modelo digital. A informação é facilmente acedida por recurso a 

ferramenta de base BIM, permitindo a manipulação, geração e adição dos dados que vão sendo 

necessários ao longo do desenvolvimento do projeto e posterior uso de uma construção [5]. O 

modelo criado no processo, contém não só as características geométricas do edifício, mas 

também as propriedades físicas dos materiais empregues ou os custos unitários associados. 

O conceito BIM surge em 1975 através do conceito Building Description System (BDS), num 

artigo publicado por Charles Eastman [6]. Nesta publicação, o sistema BDS foi utilizado para 

demostrar que uma modelação de um edifício, baseada em computador, poderia melhorar os 

pontos fortes dos desenhos tradicionais, realizados em software de traçado bidimensional (2D), 

bem como eliminar a maioria das suas fraquezas, nomeadamente a inconsistência entre 

desenhos. Posteriormente Eastman et al. [7] destacam a capacidade de modelação paramétrica, 

a resolução automática de conflitos entre especialidades, a extração automática de mapas de 

quantidades de materiais e de custos e, ainda, a possibilidade da utilização do modelo 3D para 

a realização de cortes automáticos sobre o modelo. 

Seguindo a perspetiva de Eastman, van Nederveen e Tolman publicam, em 1992 [8], um artigo 

abordando os múltiplos pontos de vista da modelação da construção. Neste documento, é 

referido, pela primeira vez, o termo Building Information Modeling. Surge, assim o conceito de 

integração num mesmo modelo virtual das diversas especialidades envolvidas no edifício. É o 

impulso para o grande desenvolvimento tecnológico nesta área com o objetivo de criar modelos 

digitais de edifícios capazes de fornecerem a informação requerida nas diversas fases da vida 

do edifício [9]. 

Definições mais recentes foram propostas por Rosenberg em 2007 [10], referindo-se ao BIM 

como “um conjunto de informação coordenada, para a qual os vários intervenientes da 

construção contribuem”. Em 2011 Bergin [11] acrescenta que “revolucionou os métodos 

tradicionais de representação e de colaboração na arquitetura” e, ainda, Eastman et al [7], 

identifica-o como “uma nova abordagem de trabalho ao projeto, à construção e à gestão de 

infraestruturas na indústria AEC”. 

Edifício (Building), Informação (Information) e Modelação (Modeling) são três elementos centrais 

na indústria AEC [12]. O BIM resulta num processo de integração das características físicas e 

funcionais do edifício essenciais não só na fase de projeto (arquitetura, engenharia e serviços), 

mas também nas fases de construção e pós-ocupação, nomeadamente, na manutenção e 
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gestão do edifício e, mesmo, a sua demolição ou renovação (Figura 2). O BIM é um modelo 

virtual que permite a visualização digital do edifício e que integra numa base de dados toda a 

informação relativa à geometria e às propriedades do edifício.  

 

Figura 2 - Modelo BIM [9]. 

A metodologia BIM é frequentemente relacionada apenas com a sua componente mais visível a 

representação geométrica 3D. O modelo BIM é criado com base em objetos paramétricos 

contendo informação, naturalmente geométrica, mas também em relação à composição dos 

materiais constituintes das componentes construtivas (paredes ou pilares). O modelo 

paramétrico permite a geração automática das diversas vistas, nomeadamente, plantas, cortes 

verticais e horizontais, perspetivas do modelo 3D ou, ainda, de pormenores. Esta capacidade 

facilita a interpretação do edifício e, portanto, a comunicação entre os especialistas envolvidos 

[13]. Ao serem efetuadas alterações ao projeto, é possível, de imediato, avaliar as 

consequenciais das modificações introduzidas, bem como detetar incompatibilidades ou conflitos 

entre especialidades, contribuindo para ganhos de produtividade significativos [14]. 

O modelo digital BIM pode ser composto por distintas disciplinas permitindo a inclusão num 

mesmo modelo centralizado, dos projetos de estruturas, de AVAC, de redes de abastecimento 

de águas ou de saneamento. O modelo BIM 3D criado em cada caso, apoia ainda a realização 

de outras atividades assentes sobre o projeto, como: o planeamento da construção (BIM 4D) 

[15]; a orçamentação (BIM 5D); a análise energética (BIM 6D); a gestão e a manutenção (BIM 

7D). A implementação do BIM no sector da construção tem mais valias importantes não só no 

tempo de execução dos projetos, mas também nos trabalhos de manutenção e reabilitação do 

edifício a decorrer ao longo da sua vida. Assim as vantagens do BIM estão relacionadas, não só 

com as fases de conceção de arquitetura e desenvolvimento dos projetos de especialidades e 

planeamento da construção, mas também no acompanhamento pós-ocupação ou mesmo de 

reabilitação do edifício. 

Segundo Vasconcelos [16], a indústria de Construção apresenta um nível de coordenação entre 

os elementos da equipa (especialidades) relativamente baixo, resultando em erros e 

incoerências de projeto, os quais são, normalmente, detetados em fases avançadas do trabalho, 

levando, na grande maioria dos casos, a uma resolução dispendiosa e demorada. As curvas de 
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MacLeamy, que se apresentam na Figura 3, ilustram o valor da informação e o impacte da 

tomada de decisão nas diferentes fases da vida do edifício: estudo prévio, projeto, projeto de 

execução, construção e manutenção.  

 

Figura 3 - Curvas de MacLeamy [17]. 

- A curva 1 indica que o valor da informação é tanto maior, quanto mais cedo for considerada 

no ciclo de vida do edifício, traduzindo-se no aumento de qualidade da decisão tomada numa 

fase inicial, devido ao aumento do nível de informação que a apoia, permitindo a convergência 

para uma solução final mais otimizada; 

- Pelo contrário, a curva 2 representa o custo da informação, em que a adição de um novo 

dado no processo, depois de tomada a decisão inicial, pode introduzir alterações ao projeto 

cujo custo é tanto maior quanto mais tarde forem incorporadas no desenvolvimento do 

trabalho; 

- A curva 3 mostra o processo tradicional de trabalho, concentrando a maior carga de trabalho 

na fase do projeto de execução, com os vários intervenientes contribuindo para a 

pormenorização da solução; 

- A curva 4 traduz que, o BIM, enquanto processo, acrescenta valor ao projeto, pois promove 

o trabalho colaborativo entre os intervenientes da construção, isto é, em ambiente BIM o 

esforço está concentrado no início, permitindo atingir uma solução globalmente mais 

vantajosa.  

A integração da informação em fases antecipadas do projeto é condição necessária, mas não 

suficiente. De facto, a quantidade e a variedade, de informação produzida durante a vida de um 

edifício, torna a sua gestão, sem as ferramentas adequadas, num processo difícil. Os 

desenvolvimentos informáticos, com particular destaque para a capacidade de processamento 

de informação, a possibilidade de partilha de informação e o desenvolvimento de modelação 

paramétrica, são essenciais para o trabalho em ambiente BIM. 
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2.2 Aplicações 

Atualmente existe uma grande variedade de aplicações de modelação e de visualização BIM que 

podem ser agrupadas em seis categorias [18], conforme se apresenta no Quadro 1: arquitetura, 

estruturas, redes de sistemas (MEP - Mechanical, Electrical and Piping), construção e 

orçamentação, sustentabilidade e gestão de instalações (BIM-FM). 

Quadro 1 - Aplicações de modelação e visualização BIM [9, 18]. 

Arquitetura Estruturas MEP 

Autodesk Revit Autodesk Revit Structure Autodesk Revit MEP 

Graphisoft ArchiCAD Bentley Structural Modeler Bentley Hevacomp Mechanical Desig 

Nemetschek Allplan Architecture Bentley RAM, STAAD and ProSteel 4MSA Fine 

Gehry Tech - Digital Project Desiner Tekla Structures CADMEP (CADduct/CADmech) 

Nemetschek Vectorworks Architect CypeCAD  

Bentley Architecture Gratec Advance Design  
4MSA IDEA Arch. Design 

(IntelliCAD) StructureSoft Metal Wood Framer  

 Nenetschek Scia  

 4MSA Strad and Steel  

 Autodesk Robot Structure Analysis  

Construção e Orçamentação Sustentabilidade 
Gestão de Instalações (BIM-

FM) 

Autodesk Navisworks Autodesk Ecotect Analysis Bentley Facilities 

Solibri Model Checker Autodesk Green Building Studio FM:Systems FM:Interact 

Vico Office Suite Graphisoft EcoDesigner Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD) 

Vela Field BIM 
IES Solutions Virtual Environment VE-

P Onuma System 

Bentley ConstrucSim Bentley Tas Simulator EcoDomus 

Tekla BIMSight Bentley Hevacomp  

Glue (by Horizontal Systems) DesignBuilder  

Synchro Professional   
Innovaya   

A principal dificuldade na gestão da informação entre as diversas aplicações é que, ao contrário 

da metodologia tradicional de trabalho, que se caracteriza por um modelo em cascata ou 

sequencial, na metodologia BIM o modelo digital é central, devendo a informação poder ser 

partilhada por todos os intervenientes (Figura 4).  

 

Figura 4 - Processo tradicional e metodologia BIM [12]. 

A diversidade de aplicações BIM necessárias a cada interveniente obriga a que estas 

comuniquem sobre um mesmo modelo ou plataforma de trabalho. Por exemplo, o arquiteto deve 
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previamente conceber o projeto do edifício, criando um modelo BIM, o qual pode ser definido 

diretamente na plataforma central ou transposto em formato normalizado. De seguida, o 

engenheiro de estruturas deve iniciar por manipular o modelo BIM de arquitetura, sobre o qual 

vai trabalhar, e, por recurso a diversas aplicações BIM, criar o seu próprio modelo geométrico, 

proceder à sua análise e dimensionamento estrutural, e efetuar a transferência da informação de 

dimensionamento para a plataforma central, enriquecendo o modelo BIM inicial (Figura 5). 

 

Figura 5 - Ambiente BIM [12]. 

A necessidade de cada interveniente efetuar a transferência da informação para a plataforma 

central em formato normalizado, para que o trabalho se desenvolva em ambiente colaborativo, 

tem sido uma das principais barreiras à implementação do BIM. Um dos objetivos do presente 

trabalho é identificar quais as limitações relacionadas com a capacidade de interoperabilidade 

que possam vir a verificar-se no desenvolvimento do projeto de estruturas, por recurso a algumas 

aplicações BIM de uso mais frequente. O presente trabalho pretende contribuir positivamente no 

sentido de esclarecer quanto ao nível de interoperabilidade atualmente verificado quando 

utilizadas as ferramentas de base BIM atuais, requeridas no desenvolvimento do projeto de 

estruturas do caso de estudo. 

2.3 Interoperabilidade 

A interoperabilidade traduz a capacidade de uma aplicação operar com a informação criada por 

outra aplicação [W1]. A principal dificuldade está na necessidade de formalizar toda a informação 
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inerente ao edifício de uma forma padronizada de modo a que seja possível ser arquivada para 

ser interpretada sem a intervenção direta do utilizador. 

A organização International Alliance for Interoperability (IAI) [19] estabeleceu um complexo 

modelo de informação normalizado, com o objetivo de responder aos requisitos de informação 

de diversas indústrias, incluindo a da construção, ao longo de todo o ciclo de vida. Deste esforço 

resultou, na década de 90, o desenvolvimento das normas Standard for the Exchange of Product 

Model Data (STEP) [W2] (Norma ISO-10303).  

Posteriormente, a IAI criou um modelo de informação para a AEC, que designou de Industry 

Foundation Classes (IFC) [W3]. Este modelo utiliza diversos recursos e métodos do STEP, como 

a linguagem de especificação EXPRESS, os formatos de ficheiro de transferência e de interface 

de acesso a bases de dados bem como a arquitetura multinível. Em 2005, a IAI integrou a 

BuildingSMART [W4], instituição não lucrativa que agrega cerca de 450 entidades de 18 países, 

com a principal finalidade de desenvolver normas para transferência de dados (IFC), processos 

(IDM) e terminologias (IFD) (Figura 6). 

 

Figura 6 - Dados (IFC), processos (IDM) e terminologias (IFD) [W4]. 

O modelo IFC é constituído por entidades, que representam todos os conceitos, as quais 

possuem atributos que representam parâmetros e cujos domínios de valores são dados por 

outras entidades ou por tipos de dados, podendo estes domínios ser complexos e serem 

subdivididos. As entidades e os tipos de dados, e ainda outros elementos, tais como, regras e 

certos algoritmos, agrupam-se em esquemas em função do seu relacionamento, e estes 

agrupam-se por sua vez em níveis, os quais traduzem o essencial da arquitetura do modelo. As 

entidades estão organizadas em cadeias hierárquicas de generalização/especialização. As 

associações entre entidades estão implícitas quando uma entidade usa outra como domínio de 

valores para um seu atributo, podendo mesmo ser bidirecionais se a segunda entidade tomar o 

mesmo atributo também como seu (neste caso designado atributo inverso). A figura 7 apresenta 

a estrutura IFC de um objeto “parede” -> IfcWall.  
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Figura 7 - Estrutura IFC de um objeto “parede” -> IfcWall [9]. 

As aplicações com capacidade de leitura do formato IFC não admitem frequentemente a 

completa interpretação dos dados. Assim, o padrão IFC, embora apresente uma organização 

única, pode conter três tipos de informação distinta, Model View Definitions (MVDs):  

 IFC2x3 Coordination View - utilizado para coordenar a arquitetura, as estruturas e as 

restantes especialidades durante a fase de projeto;  

 IFC2x3 Structural Analysis View - aplicado na ligação entre o modelo estrutural e os 

programas de cálculo estrutural;  

 IFC2x3 Basic FM HandOver View – para a partilha de informação relativa às quantidades 

de materiais e à gestão da infraestrutura.  

Desde 2013 que se procede à certificação IFC, existindo atualmente (abril de 2018) 54 aplicações 

certificadas [W5]. O quadro 2 lista as aplicações certificadas em 2013.  

Quadro 2 - Aplicações certificadas em 2013. 

Software house Aplicação Certificado Tipo Data 

GRAPHISOFT ArchiCAD CV2.0-Arch export 16/04/2013 

NEMETSCHEK Allplan GmbH Allplan CV2.0-Arch export 16/04/2013 

Autodesk-R Autodesk Revit Architecture CV2.0-Arch export 16/04/2013 

NEMETSCHEK Scia Scia Engineer CV2.0-Struct export 16/04/2013 

Autodesk-R Autodesk Revit Structure CV2.0-Struct export 16/04/2013 

NEMETSCHEK Vectorworks, Inc. Vectorworks CV2.0-Arch export 30/05/2013 

Tekla Tekla Structures CV2.0-Struct export 12/06/2013 

Autodesk-R Autodesk Revit MEP CV2.0-MEP export 11/07/2013 

RIB RIB iTWO CV2.0 import 07/09/2013 

NEMETSCHEK Scia Scia Engineer CV2.0 import 17/09/2013 

GRAPHISOFT ArchiCAD CV2.0 import 20/09/2013 

Tekla Tekla Structures CV2.0 import 09/10/2013 

Solibri Solibri Model Checker CV2.0 import 30/10/2013 

NEMETSCHEK Vectorworks, Inc. Vectorworks CV2.0 import 11/11/2013 
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2.4 Estado de implementação 

A Finlândia, a par dos restantes países nórdicos, apresenta um elevado nível de implementação 

do BIM, designadamente, nas empresas de pequena e média dimensão que revelam grande 

abertura para as novas tecnologias. Em 2012 surgiu a iniciativa Common BIM Requirements 

(COBIM) [W6] que foi antecedida pela norma Senate Properties BIM Requirements 2007. A 

COBIM integra um conjunto de 13 documentos com especificações que abrangem as diferentes 

áreas do projeto, nomeadamente, arquitetura, estruturas, energia, medições, gestão ou 

manutenção. 

Em junho de 2011, o Reino Unido publicou a estratégia BIM - Govermment construction strategy 

[W7] em que considera o BIM como uma importante via para novas e mais eficientes formas de 

trabalho colaborativo apontando para uma redução de 15 a 20% no custo dos projetos públicos. 

A estratégia estabelecida assenta em quatro níveis (Bew Richards maturity model) (Figura 8): 

 Nível 0 – desenho CAD 2D em suporte papel; 

 Nível 1 – CAD 2D/3D, segundo a norma BS1129:2007, com partilha através duma 

plataforma eletrónica comum, mas sem partilha de informação; 

 Nível 2 – Ambiente 3D com ferramentas BIM individuais com informação associada 

sendo a integração suportada em interfaces específicas; 

 Nível 3 – BIM integrado (iBIM) correspondente a um processo colaborativo e 

interoperável baseado nos modelos IFC, IDM e IFD. 

 

Figura 8 - Bew Richards maturity model [adaptado de W8]. 

A estratégia governamental apontava que a partir de 2016 os projetos de obras públicas 

deveriam ser realizados de acordo com o Nível 2. Num inquérito, realizado em abril de 2016, 

revelou que a utilização do BIM passou de 13% em 2010 para 54% em 2015. Para o efeito terá 
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contribuído a normalização dos processos BIM através da publicação de um conjunto 

significativo de regulamentação de que se destaca o BS 1192:2007 - Collaborative production of 

architectural, engineering and construction information [W9]. 

Nos Estados Unidos da América existem guias como o National BIM Standards (NBS) [W10] e o 

Building Information Modeling and Digital Data Exhibit [W11]. O NBS é uma iniciativa normativa 

desenvolvida pela BuildingSMART alliance (BSa) cujos objetivos principais são: 

 Fornecer à industria AEC meios de organizar e classificar os objetos digitais de forma a 

serem comunicáveis entre intervenientes; 

 Encorajar a utilização de práticas produtivas por todos os intervenientes ao longo do ciclo 

de vida; 

 Fomentar confiança ética entre profissionais; 

 Estabelecer uma estrutura base para um processo de colaboração suportado pelas 

normas existentes relativas ao BIM. 

A Building Information Modeling and Digital Data Exhibit, sob a iniciativa da American Institute of 

Architects (AIA), estabelece os protocolos para o desenvolvimento, utilização e partilha de 

informação digital num projeto, tendo a forma de um contrato a ser assumido pelas diversas 

partes intervenientes num projeto.  

A General Service Administration (GSA) passou a exigir que em todos os projetos iniciados a 

partir de 2007, fosse utilizado o BIM no programa de validação dos espaços, Spatial Program 

Validation [W12], antes da apresentação do projeto final, o que permitiu uma validação de 

requisitos, por parte da GSA mais rápida e precisa, comparativamente à abordagem tradicional 

em 2D. 

Na Ásia, destaca-se a atividade realizada em Singapura, em que a Building Construction 

Authority [W13] concede incentivos financeiros às empresas, promove a formação na área 

através de cursos (especialista em BIM, modelação BIM, gestão BIM e planeamento BIM) e tem 

disponível a Singapore BIM guide (versão 2, agosto de 2013) [W14]. Em Hong Kong, o Hong 

Kong Institute of Building Information Modeling (HKIBIM) tem, desde setembro de 2015, o 

Construction Industry Council BIM standards [W15] com regras de aplicação obrigatória e guias 

de orientação opcional. 

Em Portugal foi criado, em 2015, o Comité Técnico de normalização BIM (CT197-BIM) que 

acompanha os trabalhos do CEN/TC442 (Comissão Técnica Europeia de Normalização BIM). É 

já possível registar alguma sinergia a nível nacional, crescendo com o envolvimento dos 

profissionais em formações, encontros e congressos (o 2º congresso português de BIM realizou-

se em maio). Embora ainda não tenha sido estabelecida qualquer normativa governamental 

nesse sentido, há já uma consciência crescente de que o BIM é o caminho de futuro 

nomeadamente na proposta do plano digital para a construção. O CT197-BIM desenvolveu o 

primeiro documento estratégico para a construção 4.0 em Portugal. A visão proposta baseia-se 



14 
 

em cinco dimensões, que suportam a definição de metas a curto, médio e longo prazo e que 

pretendem alinhar a indústria em torno de uma visão comum, mais ambiciosa do que uma 

mudança de tecnologia simples e integrada. As empresas portuguesas, mais do que medir o 

retorno sobre o investimento, estão preocupadas em serem competitivas no mercado digital 

[W16].  

O BIMForum Portugal [W17], associação que tem como missão promover e acelerar a adoção 

do BIM na indústria da construção e o BIMCLUB [W18], iniciativa do meio académico, com o 

objetivo do estabelecimento de uma plataforma virtual de discussão informal e promoção de 

iniciativas relacionadas com a implementação e divulgação do BIM, são os dois principais 

motores do processo de implementação do BIM em Portugal. 

2.5 Aplicação BIM ao projeto de estruturas 

Desde há várias décadas que o projeto de estruturas recorre a aplicações informáticas com 

capacidade de simular o comportamento estrutural de edifícios complexos sujeitos às 

solicitações regulamentares [1]. A crescente complexidade dos edifícios tem conduzido a 

desenvolvimentos informáticos ditigidos à análise e simulação estrutural. 

Num processo tradicional, o projeto de estruturas tem início após a conclusão do projeto 

arquitetónico e recorre à informação obtida por interpretação do desenho incluído na 

documentação gráfica do projeto. O projetista de estruturas concebe uma solução estrutural, que 

simula através de modelos analíticos, utilizando para os programas de cálculo estrutural de uso 

frequente, e procede ao dimensionamento e pormenorização dos elementos. O resultado do 

cálculo é apresentado posteriormente na forma de desenhos. As alterações à solução estrutural 

inicialmente estabelecida devem ser refletidas na análise estrutural e, posteriormente, na 

retificação da documentação gráfica do projeto de estruturas, processo que requer dispêndio de 

tempo adicional e é suscetível de originar inconsistência entre os desenhos. 

No desenvolvimento de um projeto de estruturas com o recurso à metodologia BIM, é possível 

constatar que, muito embora, os processos sejam semelhantes e sigam aproximadamente a 

mesma ordem, a principal diferença está no modo de manipular os dados (inputs e outputs). Os 

requisitos exigidos durante o trabalho, quer em relação aos dados iniciais quer aos resultados, 

são semelhantes, residindo a principal diferença na forma como os documentos são produzidos 

quer sejam o modelo de elementos finitos, as peças desenhadas ou as listas de quantidades de 

elementos ou materiais.  

O modelo BIM, possuindo a definição física e analítica completa do edifício, permite que o 

projetista conceba, analise, dimensione, valide, estude soluções alternativas e produza 

documentação, partilhando simultaneamente toda a informação. Não requer a repetição de 

introdução de dados e admite a interligação constante do modelo com as diferentes 

especialidades, permitindo a resolução de conflitos ou de omissões, conduzindo ao 



15 
 

desenvolvimento de um produto final consistente [21, 22]. Neste processo de trabalho procede-

se à análise de soluções alternativas sugeridas pelos diversos intervenientes sendo que a 

solução final resulta da combinação de todas as restrições existentes. O modelo BIM criado, para 

a realização do cálculo estrutural, é composto por um conjunto de objetos paramétricos: permite 

a sobreposição do modelo geométrico estrutural sobre o modelo de arquitetura, possibilitando 

uma avaliação estética conjunta; o modelo analítico é criado automaticamente a partir do modelo 

geométrico de estruturas, ficando cada elemento finito associado às suas propriedades 

resistentes; facilmente o modelo analítico é atualizado quando requeridas alterações da solução 

estrutural; a pormenorização de armaduras, definida após o dimensionamento, é adicionada aos 

objetos paramétricos do modelo geométrico da estrutura; o modelo paramétrico contendo a 

geometria dos elementos estruturais e a distribuição de armaduras permite a produção de 

desenhos e a extração das quantidades de materiais. 

Frequentemente confunde-se metodologia de trabalho BIM com a utilização e a simulação de 

modelos virtuais. Para além da utilização de aplicações de última geração o projeto de estruturas 

desenvolvido em ambiente BIM [23] requer uma mudança de paradigma designadamente na 

organização e partilha da informação a qual fica disponível numa base de dados global.  

Para o efeito utilizam-se plataformas e ferramentas BIM, sendo que as plataformas são o local 

de arquivo da informação suportando as múltiplas utilizações e as ferramentas são as aplicações 

específicas de apoio às diversas especialidades. O quadro 3 lista algumas das principais 

plataformas e ferramentas BIM associadas à análise estrutural de edifícios.  

Quadro 3 - Plataformas e ferramentas BIM. 

  Plataformas 

Revit Autodesk 

Tekla Trimble Navigation Ltd. 

ArchiCAD Graphisoft 

Rhino Rhinoceros 

Bentley Bentley Systems 

VectorWorks Nemetschek Vectorworks 

Ferramentas de Análise Estrutural 

Robot Structural Analysis Autodesk 

SAP2000 / ETABS Computers&Structures, Inc 

FEM Design StruSoft 

CYPECAD Cype 

RSTAB / RFEM Dlubal 

STAAD Bentley Systems 

SCIA Nemetschek Vectorworks 
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De entre as plataformas e ferramentas referidas no quadro 3, detalha-se o ArchiCAD 

(Graphisoft), o Revit (Autodesk) e o ETABS (Computers&Structures, Inc) por serem utilizados no 

desenvolvimento deste trabalho. 

O ArchiCAD, lançado em 1987, foi desenvolvido para operar em Apple Macintosh, e é 

considerada a primeira implementação do BIM [W19]. Permite ao especialista, particularmente 

arquitetos, trabalhar com objetos paramétricos criando um edifício virtual com elementos como 

paredes, lajes, portas ou equipamento. Umas variedades de objetos estão pré-concebidos 

constituindo uma biblioteca. O modelo 3D virtual pode ser exportado para outras aplicações e 

permite a geração automática de plantas, cortes e pormenores. Quando o modelo admite 

alterações a informação apresentada nos desenhos é automaticamente atualizada.  

O Revit [W20] é uma plataforma com cerca de 18 anos que permite criar um modelo paramétrico 

3D que inclui não só a geometria, mas também a informação não geométrica do edifício. Todas 

as relações entre componentes bem como as características destes são guardadas na 

plataforma central sendo que qualquer alteração é automaticamente atualizada (conceito de 

associatividade bidirecional). A forma de trabalho é relativamente simples utilizando-se, para o 

efeito, objetos 3D para criar paredes, pavimentos, estrutura, etc. É ainda possível importar 

objetos de uma outra plataforma em formatos tão diversos como: DWG, DXF, DGN, SAT ou SKP. 

Sempre que há a intervenção de mais do que um especialista no mesmo modelo, o arquivo 

central armazena a cópia original do projeto sendo que cada especialista trabalha numa cópia 

ou arquivo local que é depois objeto de atualização. 

O ETABS, presente no mercado desde 1975, é uma potente ferramenta de modelação e de 

dimensionamento de edifícios, de estrutura metálica e de betão armado, bem como, de vigas e 

pilares mistos e de paredes de betão e alvenaria. É possível efetuar uma modelação não linear, 

considerando o faseamento construtivo e efeitos diferidos no tempo, como a fluência e a retração. 

Para o efeito o projetista converte desenhos de arquitetura (normalmente em AutoCAD) em 

modelos ETABS ou utiliza esses desenhos como templates para a modelação. Trata-se de uma 

ferramenta muito completa que no caso do dimensionamento de estruturas metálicas e de betão 

armado, efetua uma otimização automatizada, e apresenta um conjunto diverso de resultados 

como: desenhos esquemáticos do modelo, quadros resumo de armaduras, tabelas de perfis, 

pormenorizações e cortes dos elementos estruturais [W21]. 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidireccionalidade&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/3D
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parede
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pavimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/DWG
https://pt.wikipedia.org/wiki/DXF
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=DGN&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/SAT
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SKP&action=edit&redlink=1
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3 Modelação  

3.1 Considerações iniciais 

Na metodologia BIM, as várias especialidades podem ser operadas sobre uma mesma 

plataforma, onde os modelos 3D são gerados, acedidos e atualizados apoiando a conceção e a 

construção. A centralização do processo possibilita uma visão integrada de todo o ciclo de 

trabalho, permitindo uma melhor gestão das atividades desenvolvidas sobre o projeto [24], a 

simulação do processo construtivo [25] e, ainda, posteriormente a manutenção e gestão do 

edifício [26]. O BIM, sendo uma representação digital inteligente de um conjunto de dados 

integrados que definem o edifício, facilita a utilização, reutilização e troca de informação a partir 

de uma tecnologia de modelação [27], onde toda a informação se insere num único modelo 3D. 

A modelação é realizada recorrendo a plataformas próprias de cada software, utilizando 

elementos 3D.  

Com a metodologia BIM, o engenheiro de estruturas [28] dispõe da informação de que necessita, 

como base para o seu trabalho, no modelo BIM de arquitetura que lhe deve ser fornecido. O 

modelo de arquitetura deve ser manipulado pelo engenheiro de forma a obter toda a informação 

de que necessita. A comunicação e coordenação das equipas de trabalho envolvidas no projeto, 

é facilitada num ambiente BIM apoiada numa plataforma central de trabalho [29].  

Apesar do princípio da modelação BIM se basear no uso de modelos 3D e não na interpretação 

direta dos desenhos, de facto as peças desenhadas continuam a constituir o modo entendível 

pelos técnicos, não podendo ser, portanto, descartados. Assim, uma das capacidades das 

ferramentas BIM de uso frequente, é precisamente a obtenção de todo o tipo de desenhos, os 

quais são gerados de uma forma automática a partir do modelo (plantas, alçados, cortes e 

pormenores). Como os desenhos representam cortes efetuados sobre o modelo, estes são 

normalmente limitados em termos de cotagem ou modo de apresentação, devendo, por isso, ser 

complementados de acordo com o aspeto técnico normalmente exigido. As peças desenhadas, 

como são obtidas a partir do modelo atualizado, a documentação gráfica é sempre coerências, 

o que é importante quando são estudadas soluções alternativas e efetuados ajustes ao projeto. 

3.2 Descrição do caso de estudo 

O caso prático selecionado foi desenvolvido de modo a abranger de forma transversal o processo 

de trabalho BIM, no que diz respeito ao projeto de estruturas. A solução estrutural adotada 

resultou do compromisso entre as especificidades da solução de arquitetura e as condicionantes 

impostas pelo tipo de utilização. 

Assim, por se tratar de um edifício destinado a um hotel, optou-se por: 

 Lajes fungiformes (sem vigas) em grande parte do edifício, de modo a que as instalações 

respeitantes às redes hidráulicas (redes de águas e esgotos) e AVAC tivessem 
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percursos suspensos sem os condicionalismos impostos pela existência de vigas. 

Existem vigas em algumas situações pontuais e apenas para resolverem situações 

estruturais muito específicas; 

 Pilares em betão armado e possuem uma orientação predominante perpendicular à 

maior dimensão do edifício, resultante da coordenação entre a métrica dos quartos e a 

utilização prevista para o piso 0 (receção, restaurante e back office) e piso -1 (áreas 

técnicas, SPA e ginásio); 

 Lajes maciças, sem a consideração de qualquer tipo de aligeiramento, porque as suas 

espessuras estavam condicionadas pela altura máxima do edifício, sendo que as 

soluções de aligeiramento conduzem sempre a maiores espessuras estruturais. 

Adicionalmente, em todos os pisos, junto à periferia, existem consolas de dimensões 

apreciáveis e com formas orgânicas, contraindicando a opção de aligeiramento; 

 No Piso -1, os muros projetados, localizados na periferia, em contacto com o terreno, na 

piscina do SPA e na materialização de depósitos e tanque de compensação, foram 

concebidos como paredes em betão armado; 

 O estudo geológico efetuado aconselhou um ensoleiramento geral como solução de 

fundações, tendo sido essa a solução adotada. 

Para o caso prático inserido no desenvolvimento do presente trabalho, a modelação BIM foi 

realizada através da utilização das ferramentas: ArchiCAD 21 e Revit 2017. O ArchiCAD 21 foi a 

ferramenta BIM utilizada pelo atelier de arquitetura no desenvolvimento do projeto e no âmbito 

deste trabalho na conceção do primeiro modelo de estruturas. Posteriormente, foi utilizado o 

Revit 2017, no desenvolvimento de um segundo modelo estrutural. 

Contudo, neste capítulo é analisada inicialmente a adequabilidade do ArchiCAD para a 

modelação da estrutura resistente do edifício. É assim estudada a capacidade da ferramenta 

ArchiCAD, mais utilizada em arquitetura, na geração do modelo de estruturas, de forma a 

entender qual o nível de informação associado ao modelo geométrico criado. O modelo 

geométrico obtido deve ser o mais completo e correto possível visto que a qualidade de um 

projeto está intrinsecamente dependente da qualidade da modelação realizada. 

Devido ao facto de o projeto de estabilidade apenas se ter iniciado após o licenciamento do 

projeto de arquitetura, a possibilidade de introduzir alterações e variantes que 

consubstanciassem otimizações estruturais e de custos foi muito reduzida. Houve a necessidade 

de modelar a solução estrutural condicionada às formas e nalguns casos às dimensões já 

definidas, mas sem validação. 

Assim após a receção do modelo de arquitetura em ArchiCAD procedeu-se à verificação dos 

elementos estruturais já inseridos. As lajes são compostas por composite structures, elemento 

que inclui a laje de betão e os revestimentos escolhidos pelo arquiteto sendo que as paredes 

estruturais e os pilares dentro de paredes também são representados por composite structures.  
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Ao verificar os elementos modelados, verificou-se que existia pouca ou nenhuma 

parametrização, aspeto essencial para a correta implementação da metodologia BIM. Não foi 

possível no ArchiCAD selecionar a opção de consultar apenas os elementos estruturais core of 

load-bearing elements only (Figura 9), constatando-se que, apesar do projeto ter os elementos 

estruturais inseridos no modelo, este tinha sido modelado numa perspectiva exclusivamente de 

partilha da arquitetura em ambiente BIM. 

 

Figura 9 - Opção de visualização no Archicad. 

Houve assim a necessidade de modelar de novo todos os elementos estruturais no ArchiCAD 

para permitir a interoperabilidade entre as diferentes aplicações, tentando parametrizar, dentro 

do ArchiCAD, o máximo de campos disponíveis por elemento. Todos os elementos estruturais 

foram assim modelados num layer novo criado para o efeito que se designou “Estrutura” para 

facilitar a transferência entre aplicações (Figura 10). 

 

Figura 10 - Parameterização ArchiCAD. 
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Foram ainda criados novos níveis de referência relacionados com as cotas estruturais, devido às 

cotas dos limpos dos pavimentos não coincidirem com as cotas de arquitetura que constavam 

no modelo de arquitetura. 

O edifício foi dividido em 8 níveis, desenvolvidos em altura, tendo cada nível como referência a 

cota da face superior da laje estrutural:  

 A zona técnica abaixo do Piso -1 corresponde ao nível do topo da laje de fundo da 

piscina, fundo do poço de elevador e área técnica da piscina; 

 O Piso -1 localiza-se ao nível do topo da laje de ensoleiramento e também da sobre 

espessura dada na base dos pilares na laje de ensoleiramento, requerida para 

resistência ao punçoamento; 

 Os níveis Piso 0 ao Piso 4 referem-se ao topo da laje correspondente ao nível do piso; 

 O Piso 5 identifica o nível do topo da laje de cobertura. 

 

A modelação da estrutura resistente foi efetuada considerando que (Figura 11):  

 A zona técnica abaixo do Piso -1 é composta por uma laje maciça de 0.25 metros de 

espessura apoiada diretamente no solo com paredes resistentes com apenas 1.30 

metros de pé direito em todo o seu perímetro e a efetuar a separação de 4 zonas: 

perímetro da piscina; poço de fundo do elevador; área técnica da piscina; área de 

manutenção à volta da piscina;  

 O Piso -1 é composto por duas lajes, uma laje de ensoleiramento com 0.4 metros de 

espessura, existindo uma sobre espessura na base de 5 pilares devido ao punçoamento, 

com uma espessura total de 0.6 metros e uma laje com 0.25 metros de espessura no 

mesmo alinhamento da laje da zona técnica abaixo do Piso -1. Existem ainda paredes 

resistentes em todo o seu perímetro para fazer contenção do terreno, exceto na local de 

contacto com o bloco central onde existe junta de dilatação e elementos verticais 

constituídos por pilares de secção circular e retangular e paredes resistentes 

constituintes da caixa de elevador e de acessos; 

 O Piso 0 tem duas zonas distintas, uma zona coincidente com os pisos superiores onde 

existe uma laje fungiforme com 0.25 metros de espessura e uma outra zona constituinte 

da cobertura do SPA, piscina e ginásio onde existe uma laje com 0.30 metros de 

espessura com 3 vigas com 0.50 metros de altura. Existem paredes resistentes na 

periferia do SPA e elementos verticais constituídos por pilares de secção circular e 

retangular e paredes resistentes constituintes da caixa de elevador e de acessos. Junto 

à entrada do hotel existem dois pilares metálicos que enquadram a pala da entrada; 

 Os Pisos 1 a 4 inclusive possuem uma laje fungiforme com 0.25 metros de espessura 

com limites curvos com configuração variável de piso para piso e elementos verticais 

constituídos por pilares de secção retangular e paredes resistentes constituintes da caixa 

de elevador e de acessos. Apesar de a solução estrutural ser globalmente fungiforme 

existem 2 vigas no piso 1 que permitem o suporte de um pilar que nasce neste piso; 
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 No topo do edifício existe uma laje de menores dimensões, também de contorno curvo 

com recorte, localizado o sobre os elevadores e elementos verticais constituídos por 

pilares de secção retangular e paredes resistentes da caixa de elevador e dos acessos. 

 

Figura 11 - Corte do modelo de arquitetura. 

Os materiais adotados na modulação estrutural do edifício foram o betão C30/37, devido à 

proximidade do edifício ao mar e consequente a necessidade de o betão ter resistência suficiente 

ao ataque por cloretos, o aço A500NR e os dois pilares metálicos, Rectangular Hollow Section 

(RHS), em aço S355 J2H. 

Previamente à modelação, procedeu-se à definição dos materiais no ArchiCAD, tendo-se 

constatado que os materiais parametrizados através do ArchiCAD não possuem características 

físicas (inerentes aos materiais estruturais), apenas possuindo parâmetros para definir “thermal 

conductivity”, “density”, “heat capacity”, “embodied energy” e “embodied carbon” usados pelo 

ArchiCAD para análise térmica do edifício. 

Apesar de não ser possível adicionar os parâmetros com as características pretendidas para os 

materiais adotados, tentou-se completar ao máximo a parametrização possível para os materiais 

no ArchiCAD. Para o efeito, nos menus “Building Materials” (Figura 14), “Surface Settings” 

(Figura 12) e “Fill Types” (Figura 13) criaram-se três novos materiais no ArchiCAD, designados, 

por “Betão C30/37”, “Aço A500” e “Metal S355”.  

Para o caso dos parâmetros correspondentes à análise térmica do edifício, utilizou-se o catalogo 

existente no ArchiCAD para preencher esses valores, tendo-se optado pelos parâmetros 

correspondentes ao “Reinforced concrete W/ 1%Steel”. 
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Figura 12 - Criação material “Betão C30/37”. 

 

 

Figura 13 - Menu “Surface Settings” e “Fill Types”. 
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3.3 Geração do modelo de estruturas 

Este subcapítulo descreve as diversas etapas inerentes à modelação do caso prático, 

pretendendo evidenciar os potenciais benefícios demostrados no desenvolvimento do projeto 

estrutural, recorrendo à aplicação da metodologia BIM, e as principais limitações encontradas no 

processo. A figura 14 ilustra, de forma esquemática, o trabalho a desenvolver. 

 

Figura 14 - Processo de modelação [W22]. 

No processo de modelação e dimensionamento estrutural do caso de estudo em ambiente BIM 

os passos principais são: 

1. Receção do modelo de arquitetura; 

2. Conceção do modelo estrutural através de um modelo de referência (arquitetura); 

3. Conceção e pré-dimensionamento dos diferentes elementos estruturais que constituem 

o modelo estrutural;  

4. Realização da ligação direta entre a plataforma de modulação (ArchiCAD e Revit) e o 

programa de cálculo estrutural (ETABS);  

5. Introdução no ETABS dos atributos estruturais não existentes na plataforma de 

modulação como as ações e respetivas combinações a atuar na estrutura e definição 

das condições de apoio; 
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6. No ETABS procede-se ao dimensionamento estrutural e é efetuada a análise de 

resultados; 

7. O modelo estrutural com as correções e adaptações resultantes do dimensionamento é 

seguidamente integrado no modelo BIM através de ligação entre o software de cálculo 

estrutural e a plataforma de modulação. 

Os diferentes elementos constituintes do modelo estrutural têm a seguinte função: 

 Laje de ensoleiramento: elemento laminar que se encontra apoiado sobre o terreno com 

a função de transmitir a carga da estrutura ao solo sem provocar rotura no terreno ou 

nos elementos; 

 Laje fungiforme: elemento laminar que se encontra apoiado sobre pilares e paredes 

resistentes com a função de transmitir a carga aplicada sobre o mesmo aos elementos 

sobre o qual se encontra apoiado; 

 Pilar: elemento vertical existente em todos os andares com a função de transmitir a carga 

vertical à laje de ensoleiramento; 

 Parede resistente: elemento vertical com a função de transmitir as cargas verticais à laje 

de ensoleiramento e principal sistema estrutural para estabilizar o edifício contra forças 

horizontais devido à ação do vento ou ações sísmicas; 

 Viga: elemento horizontal ao nível da laje com a função de melhor transmissão das 

cargas verticais existentes na laje aos pilares, no presente caso de estudo as vigas são 

usadas quando não existe seguimento de pilares para o andar inferior, facilitando a 

distribuição da carga vertical proveniente desses pilares aos pilares do andar inferior. 

 

A modelação dos elementos estruturais tem uma sequência ascendente, similar ao processo de 

construção do edifício, seguindo a seguinte ordem: 

1. Modelação das fundações (laje de ensoleiramento); 

2. Modelação dos pilares e paredes resistentes; 

3. Modelação das vigas e lajes  

4. Repetição dos pontos 2 e 3 até ao ultimo piso; 

5. Modelação da laje de cobertura. 

 

O modelo estrutural resultante é o que se apresenta nas figuras 15 e 16. 
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Figura 15 - Vista frontal do modelo estrutural em ArchiCAD. 

 

 

Figura 16 - Vista traseira do modelo estrutural em ArchiCAD. 

3.4 Interoperabilidade 

Concluída a modelação estrutural em ArchiCAD, processo que foi acompanhado da identificação 

das limitações referidas, associadas ao facto de a plataforma possuir um enfoque 

essencialmente virado para a arquitetura, seguiu-se a fase da troca de informação entre as 
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diferentes aplicações, utilizando diferentes formatos de leitura, recorrendo em alguns casos a 

“add-ins” disponibilizados pelos produtores das aplicações. 

Devido às limitações referidas na utilização do ArchiCAD e à existência de um “add-in” para 

facilitar a troca de informação entre ArchiCAD e Revit optou-se por testar a passagem de 

informação entre estas duas plataformas direcionadas para a modelação. Esta escolha deve-se 

à tentativa de reduzir o número de limitação existentes no modelo estrutural resultantes da 

utilização do ArchiCAD e de testar a passagem de informação através de um “add-in” 

comparativamente à passagem da informação recorrendo ao formato IFC. 

Foram, portanto, analisadas três possibilidades de troca de informação entre aplicativos: 

1. Fluxo de informação ArchiCAD – Revit – ETABS utilizando “add-ins” disponibilizados 

pelos fabricantes para melhorar a troca de informação e também para que a 

transferência de informação entre aplicações se processe com o mínimo de erros e com 

o mínimo de falhas; 

2. Fluxo de informação ArchiCAD – Revit – ETABS utilizando o formato IFC, o qual permite 

enviar ou atualizar os dados criados em cada modelo; 

3. Fluxo de informação ArchiCAD – ETABS utilizando também o formato IFC; neste caso 

não foi estudada a utilização de “add-ins” devido ao facto de não estarem disponíveis 

pelos fabricantes. 

Uma das principais desvantagens da utilização do ArchiCAD para a modelação do modelo 

estrutural é a falta de parametrização dos materiais e a impossibilidade de se definirem as acções 

e as combinações de ações actantes no edifício: 

 Assim, na primeira das três possibilidades de troca de informação é utilizado o Revit para 

a verificação do modelo estrutural que se obtém da troca de informação com o ArchiCAD, 

é verificado o modelo analítico criado no Revit através do modelo estrutural importado e 

é complementada a parametrização dos materiais que não foi possível efetuar no 

ArchiCAD. Seguidamente, o modelo é exportado através de “add-in” para o ETABS onde 

é, mais uma vez, verificado o modelo recebido, corrigidos os erros devido ao processo 

de transferência de informação e preparado o modelo para a análise estrutural. Neste 

processo é esperada uma melhor interoperabilidade entre as diferentes aplicações 

devido à utilização de “add-ins” que possibilitam a troca de informação entre ArchiCAD-

Revit e Revit-ETABS; 

 Na segunda das três possibilidades de troca de informação, apesar de se utilizarem as 

mesmas aplicações que na situação anterior, não se recorre à utilização de “add-ins” 

para a troca de informação. O processo é muito semelhante ao anterior, mas antevê-se 

a necessidade de efetuar mais correções no Revit e ETABS devido ao aumento de erros 

resultantes da utilização do formato IFC para a troca de informação; 

 Por fim, testa-se a passagem direta de ArchiCAD – ETABS recorrendo ao formato IFC. 

Nesta terceira possibilidade de troca de informação é esperado o maior número de erros, 
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tendo a parametrização dos materiais em falta, a quantificação de ações e as 

combinações de ser efetuadas em ETABS. 

Nos pontos seguintes apresentam-se, para cada uma das três possibilidades de troca de 

informação estudadas, o procedimento de transferência de informação entre o modelo de 

arquitetura, o modelo de estruturas com as dimensões requeridas e o modelo analítico estrutural 

obtido no ETABS.  

Pretende-se identificar as limitações associadas a cada um dos processos de transferência de 

informação, de modo a poder estabelecer-se a metodologia de atuação que se julgue mais 

adequada perante os distintos fluxos de informação referidos. Esta análise vai apoiar a definição 

de uma melhor comunicação entre a arquitetura e o engenheiro de estruturas, bem como, 

selecionar quais as adaptações e/ou correções a efetuar no modelo analítico que melhor se 

adequam a garantir a suficiência estrutural. 

3.4.1 Fluxo ArchiCAD - Revit - ETABS (através de “add-in”)  

3.4.1.1 Processo de transferência 

A ligação do modelo de estruturas, definido em ArchiCAD, com o Revit, foi efetuada através do 

“add-in” “ArchiCAD Connection Add-in for Autodesck Revit” disponibilizado pela Graphisoft.  

O “add-in” é instalado no Revit, deste modo o processo de passagem de informação inicia-se 

com a gravação do modelo estrutural modelado no ArchiCAD em formato IFC (Figura 17). Depois 

de gravado o ficheiro, no Revit, no separador “add-in” existe a hipótese de “Improved IFC Import” 

(Figura 17). 

  

Figura 17 - Menus de gravação do ArchiCAD e do “add-in” ArchiCAD-Revit. 

Iniciado o processo de importação do modelo do ArchiCAD pelo Revit, existem três hipóteses 

alternativas que podem ser escolhidas na importação através do “add-in”: “Import all IFC 

parameters”; “Auto-Join Elements” e “Correct lines that are slightly off axis” (Figura 18).  

No âmbito do presente trabalho optou-se por testar duas hipóteses: a importação da informação 

sem nenhuma das opções selecionadas e a importação da informação com as três opções 

ativadas. 
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Figura 18 - Menu “Improved IFC Import”. 

Na importação para o Revit, sem nenhuma das opções selecionadas obtiveram-se 110 

advertências, estando divididas em: 

 80 advertências de “Line in sketch is slightly off axis and may cause inaccuracies”; 

 28 advertências de “Wall is slightly off axis and may cause incaccuracies”; 

 2 advertências de “There are identical instances in the same place. This will result in 

double counting in schedules” 

As duas últimas advertências foram facilmente corrigidas e deviam-se a erros de modelação, 

pois existiam dois pilares que tinham sido modelados a dobrar e se encontravam sobrepostos. 

Através do menu de erros foram facilmente identificados os elementos repetidos e feita a 

respetiva correção. Depois de corrigido o erro, restaram 108 advertências. 

Efetuada a correção referida, o modelo é importado, mas admitindo as três hipóteses 

selecionadas. Neste processo obtiveram-se 32 advertências (Figura 19), todas do mesmo tipo, 

“Line in sketch is slightly off axis and may cause inaccuracies”, o que mostra a grande redução 

de avisos ao utilizar as hipóteses disponibilizadas pelo “add-in” para facilitar a comunicação de 

informação entre aplicativos.  

 

Figura 19 - Menu de erros e advertências na importação. 
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Verifica-se assim que a opção mais correta é efetuar a importação com as três hipóteses 

selecionadas. Na passagem de informação ocorreu ainda uma alteração nos elementos de laje, 

tendo todos os elementos de laje modelados no ArchiCAD passado a elemento estrutural no 

Revit (Figura 20).  

 

Figura 20 - Processo de importação. 

Não se conseguiu perceber a correção efetuada pelo sistema uma vez que todos os elementos 

de laje estavam já parametrizados como elemento estrutural em ArchiCAD.  

3.4.1.2 Correção do modelo transposto 

Terminada a troca de informação entre o ArchiCAD e o Revit e obtido o modelo estrutural no 

Revit (Figura 21), procedeu-se a uma análise detalhada ao modelo para a verificação do mesmo.  

 

Figura 21 - Modelo estrutural no Revit obtido através do “add-in”. 

Desta análise identificaram-se as seguintes situações resultantes da importação do modelo 

estrutural: 
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 No caso dos pilares e das vigas o material estrutural considerado pelo Revit, após a 

importação, é o Betão e corresponde à textura estabelecida no ArchiCAD; 

 No caso dos elementos de laje e de parede estrutural, o material considerado pelo Revit, 

após a importação, apresenta a designação Betão C30/37 e corresponde ao “Building 

Material” parametrizado no ArchiCAD. No entanto, as propriedades definidas no 

ArchiCAD não são transferidas para os correspondentes parâmetros dos materiais 

disponíveis no Revit; 

 No caso dos dois pilares metálicos, o material assumido pelo Revit limita-se à definição 

de textura atribuída no ArchiCAD; 

 Ocorreu uma rotação de 90º num pilar sem razão aparente (Figura 22). 

Em face das situações atrás referidas, existiu a necessidade de efetuar algumas correções, 

designadamente, a adição de propriedades físicas aos materiais, uma vez que os elementos pilar 

e viga se encontravam apenas com o grafismo do material correspondente à textura dada no 

ArchiCAD. 

Este tipo de correção e de parametrização é de fácil execução no Revit. Para o efeito foram 

parametrizados três materiais: “Betão C30/37”; “Aço A500 NR” e “Metal S355” através das 

bibliotecas do Revit e procedeu-se ainda à retificação do pilar que se encontrava rodado (Figura 

22). 

 

Figura 22 - Parametrização Betão C30/37, pilar rodado 90º (canto superior direito) e corrigido. 
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3.4.1.3 Verificação do modelo analítico  

Concluídas as correções referidas, procedeu-se à verificação do modelo analítico gerado pelo 

Revit. Esta verificação é muito importante pois o modelo a exportar para o ETABS irá basear-se 

neste modelo analítico. Da análise efetuada identificaram-se vários erros, designadamente: 

 As paredes apareceram deslocadas devido a terem sido modeladas em relação à linha 

exterior; 

 O plano analítico na laje apareceu deslocado devido a corresponder ao plano criado pela 

definição de arquitetura no modelo em ArchiCAD, plano este que correspondia à face 

superior dos revestimentos sobre a laje (Figura 23); 

 

Figura 23 - Plano analítico da laje deslocado. 

 

 Algumas paredes e pilares não estão ligados aos planos de laje (Figura 24). 

 

Figura 24 - Pilar e parede estrutural não apoiados. 

 

 No caso de pilares sem continuidade no andar inferior ou no caso em que o eixo central 

do pilar não se encontre alinhado com o eixo central do pilar no andar inferior (por 

diferença de secção), a representação do pilar, no modelo analítico, aparece projetada 

até à base do modelo (Figura 25); 
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Figura 25 - Modelo analítico com projeção de pilares até à base. 

 

 No caso de pilares inseridos em paredes estruturais foi necessário através do “menu” 

“analytical model tools” existente no Revit, fazer a ligação das paredes estruturais aos 

pilares, de modo a garantir a consistência do modelo analítico. 

Efetuada a correção dos erros reportados, o modelo analítico final em Revit é o que se apresenta 

na figura 26.  

 

Figura 26 - Modelo analítico final no Revit. 

3.4.1.4 Transferência Revit - ETABS  

O passo seguinte consiste na exportação de informação através de um “add-in” designado 

CSIXRevit2017 que faz a passagem de informação entre o Revit 2017 e o ETABS 16.20. Este 

processo inicia-se no Revit através do menu “add-in” onde o próprio “add-in” faz uma verificação 

dos elementos a passar e o número destes (Figura 27), após o que é criado um ficheiro .exr 

destinado a ser importado pelo ETABS. 
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Figura 27 - “Add-in” CSIXRevit2017 e elementos a exportar para o ETABS. 

No processo de importação do modelo Revit pelo ETABS, deve ser selecionada no menu 

“Import”, a opção “Revit Strutcture .exr File”, seguindo-se a indicação do ficheiro pretendido 

(Figura 28). 

 

Figura 28 - Menu de importação no ETABS. 

Nesta etapa, o ETABS apresenta um aviso correspondente à secção estrutural do perfil metálico 

(Figura 29), para a qual não está a conseguir encontrar correspondência em relação à família 

Revit exportada. Recorrendo à opção editar, existente neste “menu”, foi efetuada a 

correspondência recorrendo a um perfil RHS existente na biblioteca do ETABS. 

 

Figura 29 - Menu de passagem Revit – ETABS. 
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O modelo estrutural no ETABS é o que ilustra a Figura 30. Este modelo é muito semelhante com 

o modelo analítico obtido em Revit. 

 

Figura 30 - Modelo estrutural no ETABS. 

Uma análise detalhada sobre o modelo permitiu identificar alguns erros cuja correção é 

necessária antes de se proceder ao cálculo estrutural, e que se passam a descrever: 

 Os elementos laje encontram-se modelados com uma curvatura nos seus contornos 

exteriores; muito embora esta curvatura não seja impeditiva do processo de 

dimensionamento, origina uma modelação de elementos finitos pouco lógica e conduz a 

um cálculo muito demorado. Assim, optou-se por passar a curvatura a um conjunto de 

elementos retos simulando a curvatura existente na laje; 

 Verificou-se a não existência de ligação entre a parede estrutural e o elemento laje; 

 As paredes estruturais devem estar divididas nos pontos onde nascem pilares e nos 

pontos onde apoiam vigas para facilitar o dimensionamento, o que não ocorre; 

 Na laje de ensoleiramento, as zonas de sobre espessura para resistência ao 

punçoamento, aparecem como buracos no modelo de ETABS; para solucionar este 

problema procedeu-se à divisão do elemento laje em vários elementos para não 

existirem lajes sobrepostas no modelo. 

Estas alterações e adaptações foram efetuadas em ETABS tendo-se, desta forma, chegado ao 

modelo analítico pronto para o dimensionamento. 

3.4.2 Fluxo ArchiCAD - Revit - ETABS (em IFC) 

Neste ponto é estudada a capacidade de interoperabilidade entre os sistemas ArchiCAD 21, 

Revit 2017 e ETABS utilizando para o efeito o formato IFC. O processo inicia-se recorrendo ao 
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modelo de estruturas final de ArchiCAD, após as alterações efetuadas e reportadas no capítulo 

anterior. 

3.4.2.1 Processo de transferência 

O processo inicial é idêntico ao processo descrito no princípio do ponto 3.4.1.1 e consiste em 

gravar o ficheiro ArchiCAD em formato IFC (Figura 31). De seguida, no Revit e no menu “open” 

é selecionada a opção IFC. Apesar desta passagem poder ser efetuada sem se recorrer a “add-

in”, no menu do Revit são sugeridas duas opções de importação, com vista a facilitar a 

interoperabilidade entre aplicações: ”Auto join elements” e “Correct lines that are slightly off axis” 

(Figura 31). 

 

Figura 31 - Menus de importação no Revit e “Open IFC file”. 

À semelhança do que foi efetuado anteriormente é necessário testar a importação do ficheiro 

com as duas hipóteses selecionadas e sem nenhuma das hipóteses selecionadas para permitir 

a comparação do número de erros entre as duas e também para permitir a comparação entre o 

número de erros agora detetados na importação, com os erros detetados quando se utilizaram 

“add-ins”. 

Ao ser efetuada a importação sem nenhuma das hipóteses selecionadas, obtiveram-se 108 

advertências, número igual ao reportado anteriormente com recurso ao “add-in”, sendo as 

advertências exatamente iguais: 80 advertências de “Line in sketch is slightly off axis and may 

cause inaccuracies” e 28 advertências de “Wall is slightly off axis and may cause incaccuracies”. 

Ao testar a segunda hipótese de importação, com as duas hipóteses fornecidas pelo Revit para 

facilitar a interoperabilidade selecionadas, obtém-se 32 advertências do tipo “Line in sketch is 

slightly off axis and may cause inaccuracies”, à semelhança do que também ocorreu com recurso 

ao “add-in” e com as duas hipóteses para facilitar a interoperabilidade selecionadas. 

Importa realçar que o número de advertências obtidas através da importação do ficheiro em 

formato IFC comparativamente com as obtidas através do recurso ao “add-in” são exatamente 

iguais, o que poderia levar a concluir que o recurso ao “add-in” na passagem de apenas 



36 
 

elementos estruturais, não aponta qualquer vantagem para facilitar a interoperabilidade entre o 

ArchiCAD e o Revit. No entanto, efetuada uma análise ao modelo estrutural no Revit, conclui-se 

que não houve correção dos elementos laje para o elemento estrutural, como aconteceu quando 

se recorreu ao uso do “add-in”, e reportado em 3.4.1.1, sendo, a única vantagem detetada no 

uso do “add-in”. 

3.4.2.2 Correção do modelo transposto 

Procedeu-se à correção de todas as particularidades encontradas na análise do modelo, tendo-

se ainda procedido à alteração dos elementos laje para elementos estruturais através da edição 

do elemento laje no Revit (Figura 32). 

 

Figura 32 - Menu de edição do elemento laje no Revit. 

Neste caso foi igualmente necessário adicionar as propriedades físicas aos materiais. Foram 

parametrizados três materiais: “Betão C30/37”, “Aço A500 NR” e “Metal S355” através das 

bibliotecas do Revit. 

3.4.2.3 Verificação do modelo analítico 

Procedeu-se, em seguida, à verificação do modelo analítico, obtido no Revit em função do 

modelo estrutural.  

Novamente, os erros obtidos são muito equivalentes aos erros encontrados no processo anterior. 

No entanto, como o modelo do ArchiCAD já tinha sido corrigido, não surgiram os erros relativos 

a paredes estruturais deslocadas, a elementos verticais não apoiados em laje ou à representação 

do plano da laje deslocada do modelo estrutural. 

Foi necessário, contudo efetuar as correções sobre o modelo analítico referentes a: 

 Pilares sem continuidade no andar inferior ou no caso em que o eixo central do pilar não 

se encontre alinhado com o eixo central do pilar no andar inferior (por diferença de 
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secção), a representação do pilar no modelo analítico está projetada até à base do 

modelo; 

 Pilares inseridos em paredes estruturais sem ligação das paredes estruturais aos pilares. 

Após a correção dos erros identificados, chegou-se ao modelo analítico final em Revit, 

equivalente ao modelo analítico obtido anteriormente (Figura 33).  

 

Figura 33 - Modelo analítico final no Revit. 

3.4.2.4 Transferência Revit - ETABS  

Para a transferência do modelo Revit para o ETABS procedeu-se à exportação da informação 

recorrendo ao formato IFC (Figura 34). 

 

Figura 34 - Menu exportação Revit. 

Depois de criado o ficheiro de passagem entre o Revit e o ETABS, em ambiente ETABS, através 

do menu “import”, escolhe-se a opção “IFC file” e seleciona-se o ficheiro .ifc do modelo importado. 

A aplicação identifica os elementos a passar, os quais são designados por “IfcColumns”, 
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“IfcWalls” e “IfcSlabs” (Figura 35). Importa salientar que o número de elementos detectados 

corresponde ao mesmo número de elementos identificados quando se utilizou o “add-in”. 

 

Figura 35 - Menu importação ETABS. 

No entanto, sem a utilização do “add-in” de passagem entre o Revit e o ETABS não é efetuada 

a correspondência entre elementos, materiais e secções o que conduz a um modelo analítico 

com muitos erros e lacunas. Este facto, é facilmente detetado visualmente no ETABS, pois, 

apesar de, no processo de importação, terem sido reconhecidos 16 elementos como “IfcSlabs” 

correspondentes aos elementos laje, estes não aparecem todos no modelo (Figura 36). 

 

Figura 36 - Modelo ETABS após importação em IFC. 
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Uma análise mais detalhada ao modelo ETABS permite identificar outros erros e inconsistências, 

designadamente, os mesmos erros que tinham sido encontrados na passagem com “add-in”, 

exposta no ponto 3.4.1.4, acrescidos de alguns outros, de entre os quais se realça os dois 

seguintes: 

 Os elementos laje com curvatura nos limites exteriores não aparecem no modelo 

analítico; 

 As secções de vigas, pilares e lajes e as características dos materiais não aparecem no 

modelo analítico. 

Conclui-se assim, que para se conseguir em ETABS um modelo analítico adequado para o 

dimensionamento, são necessárias alterações e adaptações muito exaustivas. Trata-se, 

portanto, de um processo de transposição de informação entre Revit e ETABS, bastante menos 

eficaz do que o processo em que se recorre ao “add-in”. 

3.4.3 Fluxo ArchiCAD - ETABS (em IFC) 

Neste terceiro caso é estudada a interoperabilidade entre o ArchiCAD e o ETABS através do 

formato IFC. O processo tem início recorrendo ao modelo final do ArchiCAD. 

O processo é em tudo idêntico ao processo descrito no princípio nos pontos 3.4.1.1 e 3.4.2.1 e 

consiste em gravar o ficheiro ArchiCAD em formato IFC. Criado o ficheiro de passagem entre o 

Revit e o ETABS, em ambiente ETABS, através do menu “import”, escolhe-se a opção  “Ifc file” 

e seleciona-se o ficheiro acabado de criar. Recorrendo ao menu de importação são detetados os 

elementos a passar, designados, “IfcColumns”, “IfcWalls” e “IfcSlabs” conforme se exemplifica 

na figura 37. 

 

Figura 37 - Menu de importação de IFC no ETABS. 
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Esta transferência direta ArchiCAD – ETABS não tendo as correções efetuadas no modelo em 

ambiente Revit, leva a que o modelo analítico, agora obtido, possui erros e desconformidades 

em maior número e de maior dificuldade de resolução, do que os modelos obtidos através das 

transferências apresentadas nos pontos anteriores, as quais tiveram um passo intermédio de 

correções ao modelo analítico efetuado em ambiente Revit. 

No entanto a passagem direta de ArchiCAD para ETABS através do formato IFC, não apresentou 

qualquer problema com os elementos laje com curvaturas nos seus limites exteriores, o que 

consiste numa vantagem em relação à passagem ArchiCAD – Revit – ETABS sem “add-in”. 

Uma análise gráfica preliminar ao modelo permite detetar uma série de elementos com falta de 

ligações entre si (Figura 38). Trata-se, portanto, de um modelo analítico com muitos erros e 

desconformidades, obrigando a profundo trabalho de edição em ambiente ETABS para se chegar 

a um modelo pronto para dimensionamento, trabalho que não foi efetuado. 

 

Figura 38 - Modelo ETABS após importação IFC. 
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4 Análise estrutural  

Na sequência da análise do processo de diferentes passagens para se chegar a um modelo 

analítico em ETABS concluiu-se ser a passagem ArchiCAD – Revit – ETABS (através de “add-

in”) aquela que permite obter um modelo analítico em ETABS, com um menor número de erros 

e desconformidades a corrigir. Foi com base no modelo analítico assim obtido que se deu início 

ao dimensionamento estrutural. A análise estrutural irá determinar se a concepção efetuada no 

ArchiCAD e o adaptado no Revit são corretos. As alterações, ao nível de simplificações de forma, 

de posicionamento de elementos ou de dimensões pré-estabelecidas efetuadas no programa de 

cálculo são posteriormente consideradas no modelo de estruturas inicial de forma a obter um 

modelo correto.  

O principal objetivo do dimensionamento estrutural é a definição de uma estrutura que resista 

aos diversos tipos de solicitações e suas combinações, de forma a que a estrutura não admita 

colapso (estados limites últimos) ou uma deformabilidade excessiva (estados limites de serviço). 

Para garantir a adequabilidade da estrutura deve ser aplicada a regulamentação vigente. É no 

compromisso entre a segurança, o conforto e os custos que o engenheiro de estruturas tem que 

trabalhar utilizando as ferramentas que estão ao seu dispor. 

4.1 Opções de cálculo 

4.1.1 Solução estrutural 

Como referido, a solução estrutural resultou de um compromisso entre as condicionantes de 

arquitetura, as condicionantes respeitantes à utilização pretendida – hotel, e as condicionantes 

impostas pelo estudo geológico existente. A solução estrutural estabelecida é composta por lajes 

fungiformes apoiadas em pilares e paredes resistentes, com situações muito pontuais no Piso -

1 e Piso 0 de existência de vigas aparentes. A transmissão de cargas ao solo faz-se através de 

uma laje de ensoleiramento. No dimensionamento estrutural foi utilizada a versão 16.2.0 do 

ETABS 2016. 

4.1.2 Materiais 

Como referido, os materiais da estrutura resistente são, essencialmente, o betão armado e, 

pontualmente, os perfis metálicos por imposição da solução de arquitetura. A seleção do tipo de 

betão seguiu a norma NP EN 206-1 tendo-se optado pela utilização de betão C30/37 XS1 Cl 0.20 

S3 Dmax 16 mm em elementos estruturais, considerando a proximidade ao mar. Como betão de 

limpeza foi considerado o betão C16/20 X0 Cl 1.0 S2 Dmax 22 mm. A figura 39 ilustra as 

características adotadas no ETABS para o betão C30/37. 
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Figura 39 - ETABS: características do betão C30/37. 

O aço em varão considerado foi o A500NR. Na figura 40 apresentam-se as características 

adotadas no ETABS para o aço A500NR. O aço estrutural adaptado foi o S355 J2H que foi 

definido de forma muito semelhante. 

 

Figura 40 - ETABS: características do aço A500NR. 
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4.1.3 Secções 

As características mecânicas das secções dos elementos viga, dos elementos pilar e dos 

elementos laje (ensoleiramento e pisos), foram definidas no ETABS, a partir das características 

físicas e dimensionais. No caso das vigas e dos pilares a definição foi efetuada para secções 

com armadura específica projetada.  

A figura 41 exemplifica uma secção de viga com 0.50 metros de altura e 0.24 metros de largura 

em betão C30/37, armada com armadura A500NR nas faces superior e inferior garantindo um 

recobrimento de 0.04 metros. O ETABS determina as áreas de armadura necessárias para que 

em cada secção os esforços resistentes sejam superiores aos atuantes. 

 

Figura 41 - Secção de viga (exemplo). 

Um exemplo de uma secção de pilar com 0.70 metros de altura e 0.25 metros de largura em 

betão C30/37 armada com 8 varões de 20 mm em aço A500NR com cintas em varões de 8 mm 

espaçados de 0.20 metros com 4 ramos na secção transversal é apresentado na figura 42. No 

dimensionamento dos pilares, o ETABS verifica, para cada secção, a suficiência ou insuficiência 

da armadura projetada, podendo o projetista de um modo expedito propor alterações e 

imediatamente verificar o resultado das mesmas. 

A figura 43 apresenta a definição das características de um elemento de laje com 0.5 metros de 

espessura em betão C30/37. 
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Figura 42 - Secção de pilar (exemplo). 

 

Figura 43 -  Elemento laje (exemplo).  

4.1.4 Regulamentação 

No dimensionamento do edifício foi seguida a regulamentação portuguesa e os eurocódigos, 

designadamente: 

 RSA - Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas de edifícios e Pontes; 

 REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado; 

 NP EN 1991 - Eurocódigo 1 – Ações em Estruturas; 
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 NP EN 1992 - Eurocódigo 2 – Projeto de Estruturas de Betão; 

 NP EN 1993 - Eurocódigo 3 – Projeto de Estruturas de Aço; 

 NP EN 1997 - Eurocódigo 7 – Projeto Geotécnico; 

 NP EN 1998 - Eurocódigo 8 – Projeto de Estruturas para Resistência aos Sismos; 

 NP ENV 206-1 – Betão – Especificação, Desempenho, Produção e Conformidade. 

4.2 Definição estrutural 

4.2.1 Modelo de cálculo 

A determinação dos esforços na estrutura foi realizada a partir de um modelo de pórtico 

tridimensional com seis graus de liberdade por nó, representando a laje de ensoleiramento, as 

lajes de piso, vigas, muros e pilares. As lajes foram moduladas através de elementos de laje 

(shell) e foram consideradas como diafragmas rígidos no próprio plano da laje originando que 

todo os nós da laje possuem igual deslocamento horizontal e igual rotação em torno do eixo 

vertical. A laje de ensoleiramento foi também modulada através de elementos de laje (shell) mas 

apoiados em meio elástico através de molas, com uma rigidez correspondente às características 

do solo de fundação. Os muros foram também modulados através de elementos de laje (shell) 

mas verticais. As vigas e os pilares foram modulados através de elementos de barra (frame) 

horizontais e verticais respetivamente. Nas figuras 44 e 45 visualiza-se o modelo do edifício em 

“malha de arames” e com volumetria, respetivamente. As características mecânicas dos 

elementos estruturais são as que resultam das suas dimensões físicas. 

 

Figura 44 - Modelo do edifício em malha de arames. 
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Figura 45 - Modelo do edifício com volumetria. 

4.2.2 Ações específicas  

A ação permanente respeitante ao peso próprio estrutural (PP) é assumida de forma automática 

pelo ETABS tendo-se considerado o peso específico do betão armado com o valor de 25 kN/m3 

e o peso específico do aço estrutural com o valor de 77 KN/m3. 

A ação permanente (CP) tem em conta a constituição dos pavimentos, o revestimentos de piso 

e o peso das paredes, e os valores considerados foram: 

 4.50 kN/m2 - Pavimento do piso -1; 

 4.00 kN/m2 - Pavimento do piso 0; 

 3.50 kN/m2 - Pavimento do piso 1; 

 3.50 kN/m2 - Pavimento do piso 2; 

 3.50 kN/m2 - Pavimento do piso 3; 

 6.00 kN/m2 - Pavimento do piso 4 – Bar na cobertura; 

 3.50 kN/m2 – Cobertura do piso 4 – Cobertura não acessível; 

A ação variável (SC) tem em consideração o tipo de utilização dos diferentes locais tendo sido 

considerados os seguintes valores: 

 4.00 kN/m2 - Pavimento do piso -1; 

 4.00 kN/m2 - Pavimento do piso 0; 

 2.00 kN/m2 - Pavimento do piso 1; 
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 2.00 kN/m2 - Pavimento do piso 2; 

 2.00 kN/m2 - Pavimento do piso 3; 

 4.00 kN/m2 - Pavimento do piso 4 – Bar na cobertura; 

 1.00 kN/m2 – Cobertura do piso 4 – Cobertura não acessível; 

Para os impulsos de terras nos muros considerou-se um fator Ks=0.50 e um peso do terreno de 

18 kN/m3, obtendo-se o valor de 9.00 kN/m2. 

4.2.3 Ação sísmica 

O edifício em estudo situa-se na Zona A definida regulamentarmente (RSA), tendo o coeficiente 

de sismicidade α o valor de 1.00. Também de acordo com a regulamentação nacional, 

considerou-se que o terreno é do Tipo II. 

Para a análise dinâmica, a ação sísmica foi quantificada por espectros de resposta médios 

definidos regulamentarmente para um coeficiente de amortecimento ξ = 0,05, considerando uma 

ação sísmica de magnitude moderada a pequena distância focal (SISM1-Esquerda) e uma ação 

sísmica de maior magnitude a uma maior distância focal (SISM2-Direita). 

Na figura 46 apresentam-se os espectros de resposta adotados no ETABS para o SISM1 e para 

o SISM2, respetivamente. 

 

Figura 46 - Espectros de resposta. 

As massas consideradas para a análise dinâmica foram concentradas, ao nível de cada um dos 

pisos (diafragmas) e posicionadas no centro de massa dos pisos. Foram também considerados 

os respetivos momentos de inércia de massa.  

A ação sísmica foi considerada atuando em duas direções perpendiculares em que a estrutura 

principalmente se desenvolve. Foram calculados os primeiros modos de vibração e a resposta 

da estrutura correspondente a cada um deles foi determinada pelo método da Combinação 

Quadrática Completa (CQC). A resposta total da estrutura foi obtida pelo método da Raiz 

Quadrada da Soma dos Quadrados (SRSS). 
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Na obtenção do valor dos esforços devidos à ação sísmica, e uma vez que se considerou que a 

estrutura tinha um comportamento linear, foi considerado um coeficiente de comportamento com 

o valor de 2.50 definido regulamentarmente para estruturas de ductilidade normal. 

Para a determinação de deformações da estrutura consideraram-se duas combinações de 

ações: 

 1.00 PP + 1.00 CP 

 1.00 PP + 1.00 CP + 0.40 SC 

Para a determinação dos esforços máximos de dimensionamento na estrutura consideraram-se 

três combinações: 

 1.35 PP + 1.35 CP + 1.50 SC 

 1.00 PP + 1.00 CP + 0.40 SC + 1.50 SISM1 

 1.00 PP + 1.00 CP + 0.40 SC + 1.50 SISM2 

4.3 Dimensionamento 

4.3.1 Dimensionamento de fundações 

As características do solo de fundação estavam definidas no estudo geológico disponibilizado 

sendo caracterizado por um maciço calcário com uma capacidade máxima de absorção de 

cargas de 200 KPa. O modelo de cálculo adotado considerou a laje de ensoleiramento apoiada 

em meio elástico tendo sido adotado um módulo de reação do solo na vertical e exclusivamente 

em compressão com o valor de 60000 KN/m/m2. O dimensionamento permitiu verificar que, para 

a combinação quase permanente de ações a tensão no solo não excede o valor de 200 KPa 

preconizado no estudo geológico. Na figura 47 apresenta-se uma planta representativa das 

cargas no solo de fundação para a combinação de ações quase permanente. 

 

Figura 47 - Cargas no solo de fundação. 
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4.3.2 Dimensionamento de lajes 

O dimensionamento das lajes foi efetuado de um modo integrado pelo ETABS, em conformidade 

com o Eurocódigo 2. As armaduras foram calculadas considerando faixas com 0.50 metros de 

largura nas direções principais em que as lajes se desenvolvem. 

O ETABS possibilita determinar e apresentar graficamente em planta, os esforços, as 

deformações e as armaduras necessárias a acrescentar a uma armadura de base definida. Foi 

adotada uma armadura de base composta por malha quadrada constituída por varões de 12 mm 

afastados de 0.20 metros em ambas as faces da laje (face inferior e face superior). As figuras 48 

e 49 ilustram os momentos na laje nas duas direções principais da laje de teto do Piso 1. 

 

Figura 48 - Momentos na laje segundo a maior dimensão (Piso 1). 

 

Figura 49 - Momentos na laje segundo a menor dimensão (Piso 1). 

As figuras 50 a 53 exemplificam, em relação à laje do teto do Piso 1, o resultado do 

dimensionamento das armaduras no ETABS (valores em cm2/m), estando os valores 

posicionados no ponto crítico. Os valores apresentados são os necessários a acrescentar a uma 
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armadura de base de varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada nas faces 

inferior e superior da laje. 

 

Figura 50 - Armadura junto à face inferior, segundo a menor dimensão (Piso 1). 

 

Figura 51- Armadura junto à face inferior, segundo a maior dimensão (Piso 1). 
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Figura 52 - Armadura junto à face superior, segundo a menor dimensão (Piso 1). 

 

 

Figura 53 - Armadura junto à face superior, segundo a maior dimensão (Piso 1). 

A deformação das lajes foi determinada para a combinação quase permanente de ações com o 

objetivo de prescrever contra flechas a aplicar nos moldes das lajes que possibilitem que estas 

fiquem planas quando colocadas em carga. A figura 54 exemplifica a deformada da laje do teto 

do Piso 1. 
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Figura 54 - Deformada da laje (Piso 1). 

4.3.3 Dimensionamento de pilares 

O dimensionamento dos pilares foi efetuado igualmente de um modo integrado pelo ETABS e 

seguindo o Eurocódigo 2, considerando que as armaduras são calculadas para a flexão 

desviada. Foi definido, previamente, um conjunto de secções possíveis para os pilares (secção 

de betão e armaduras pormenorizadas), indicando, o ETABS, quais as alterações necessárias 

para que todas as secções verifiquem a sua suficiência. 

Ocorreram duas situações com dois pilares do Piso 1, em que, em face dos esforços obtidos, se 

optou por aumentar as secções de modo a que as percentagens de armadura não excedessem 

a percentagem de 4% da área da secção. 

As figuras 55, 56 e 57 ilustram, respetivamente, uma perspetiva volumétrica dos pilares (Piso 1), 

as secções dos pilares (Piso 1) em que, por exemplo, a secção P802520 corresponde a uma 

secção de 80cmx25cm armada com 8 varões de 20 mm e uma perspetiva onde é possível 

visualizar para cada pilar as razões entre as resistências necessárias e as resistências das 

secções propostas. 
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Figura 55 - Perspetiva volumétrica dos pilares (Piso 1). 

 

 

Figura 56 - Seções dos pilares (Piso 1). 
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Figura 57 - Pilares: resistências necessárias/resistências das secções. 

O quadro 4 apresenta o resumo do cálculo de um pilar com a secção 80x25 cm2 armado com 8 

varões de 20 mm. 
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Quadro 4 - Dimensionamento de pilar, resultados ETABS. 

 

 

4.3.4 Dimensionamento de vigas 

Igualmente, o dimensionamento das vigas foi efetuado de um modo integrado pelo ETABS e 

seguindo o Eurocódigo 2. As armaduras foram calculadas à flexão. O ETABS calcula e fornece 

graficamente as armaduras de dimensionamento nas secções críticas que forem definidas. 

Foram consideradas como secções críticas as secções terminais e a secção a meio vão. 
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A figura 58 ilustra, um alçado de um alinhamento de uma viga (Piso 0), com as secções de betão 

consideradas e com as armaduras determinadas para as três secções críticas consideradas. 

 

 

Figura 58 - Detalhe de um viga (Piso 0). 

O resultado de cálculo para a viga mais à direita do alinhamento anterior encontra-se no quadro 

5. 

Quadro 5 - Dimensionamento de viga, resultados ETABS. 
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4.3.5 Considerações finais do dimensionamento 

O pré-dimensionamento que deu origem à definição estrutural modulada em ArchiCAD resultou 

num dimensionamento dos elementos de betão armado (laje de ensoleiramento, lajes de piso, 

vigas e pilares) com percentagens de armadura dentro dos valores expectáveis, e com 

deformações com valores aceitáveis para o tipo de utilização prevista para o edifício. Excetuam-

se dois pilares no Piso 1 em que se optou por incrementar a sua secção, como foi referido no 

ponto 4.3.3. 

A verificação, sem necessidade de alterações (além das referidas) do pré-dimensionamento que 

tinha dado origem à estrutura modulada em ArchiCAD, resultou de terem ocorrido reuniões de 

trabalho com o projetista de arquitetura onde foram sendo propostas soluções, o que originou 

um pré-dimensionamento muito próximo do dimensionamento final que se pretende aplicar. 

O processo de pormenorização das armaduras não foi objeto de estudo neste trabalho sendo 

que o Revit possui ferramentas de pormenorização de armaduras em ambiente BIM, podendo 

essa informação constar de peças desenhadas que são produzidas parametrizadas com o 

modelo. O ETABS possui capacidade de produção de peças desenhadas com pormenorização 

de armaduras parametrizado com o cálculo, mas essa informação não é passível de ser 

exportada em formato IFC. 

4.4 Exportação do modelo para o programa de modelação 

Efetuada a definição estrutural e concluído o dimensionamento do edifício, por recurso ao 

ETABS, o modelo estrutural resultante do dimensionamento deve ser transposto para o Revit 

e/ou ArchiCAD de forma a concentrar a informação criada nesta fase do projeto, num modelo 

único, o modelo BIM, de acordo com o conceito base da metodologia BIM. 

Deve proceder-se, assim, a um processo de interoperabilidade inverso ao descrito anteriormente. 

À semelhança do que foi apresentado no subcapítulo 3.4 são analisados três processos de 

atualização do modelo BIM inicial: 

 Fluxo ETABS – Revit – ArchiCAD (através de “add-in”); 

 Fluxo ETABS – Revit – ArchiCAD (em IFC); 

 Fluxo ETABS – ArchiCAD (em IFC). 

No final da atualização do modelo estrutural no ArchiCAD há que verificar que alterações sofreu 

o modelo inicial e os seus elementos, tanto a nível geométrico como em termos de 

parametrização (características estruturais) e verificar, essencialmente, se depois das alterações 

que foram introduzidas no modelo analítico e no modelo estrutural aquando do 

dimensionamento, este se encontra compatível com a definição da arquitetura inicial.  



58 
 

4.4.1 Fluxo ETABS – Revit – ArchiCAD (através de “add-in”) 

O processo tem início recorrendo ao menu de exportação do ETABS, onde existe a hipótese de 

“Revit Structure .exr File” sendo criado um ficheiro .exr compatível com o “add-in” do Revit 

CSIXRevit2017 (Figura 59). 

 

Figura 59 - Menu exportação do ETABS.  

Criado este ficheiro, em ambiente Revit, no “add-in” existe a hipótese de “Import to Update 

Existing Revit Project from ETABS SAFE or SAP2000”, apresentado anteriormente. 

Escolhido o ficheiro. exr criado no ETABS, é aberto um menu de importação para a atualização 

do modelo atual do Revit. Neste menu do “add-in” é possível identificar quantos elementos 

existem no ficheiro importado do ETABS, e identificar, também, quantos elementos 

correspondentes existem no modelo Revit de origem. 

Constata-se que existe um número muito maior de elementos importados do ETABS, exceto no 

caso das colunas (pilares) onde houve redução de um elemento. Esta redução foi já referenciada, 

e a sua origem explicada, quando da preparação do modelo para o dimensionamento. No caso 

dos elementos planos (elementos “Shell”) que modelam as paredes estruturais e as lajes é 

compreensível e era expectável um incremento do número de elementos devido à subdivisão 

dos elementos “Shell” que modelam as lajes e paredes que é efetuada no intuito de otimizar o 

modelo analítico para facilitar o dimensionamento, facto também referido no ponto 3.4 quando 

da preparação do modelo ETABS para o dimensionamento. 

No processo de importação, existe também a opção de verificar a correspondência entre as 

seções dos elementos do ETABS com as correspondentes famílias do Revit. Neste processo 

ocorreu apenas um aviso, devido a não ser encontrada uma família Revit correspondente à 

secção dos perfis metálicos, advertência que já tinha ocorrido no processo inverso, na passagem 

do modelo estrutural do Revit para o ETABS através do “add-in” (Figura 60).  
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Figura 60 - Menu importação para atualizar modelo existente no Revit “add-in”. 

Este aviso é de fácil correção, recorrendo ao menu de importação no Revit, onde já existe uma 

família criada para este perfil metálico. Assumida a correspondência, a advertência desaparece, 

deixando de existir qualquer problema no processo de importação do novo modelo, possibilitando 

a atualização do modelo BIM existente. 

Efetuada a importação e corrigida a causa da advertência surgida na importação, tem início o 

processo de atualização do modelo. No decorrer do processo de atualização, foram assinaladas 

883 advertências e 12 erros (Figura 61), com as seguintes referências: 

 9 advertências – “Element is slightly off axis and may cause inaccuracies”; 

 254 advertências – “Line in sketch is slightly off axis and may cause inaccuracies”; 

 155 advertências – “Wall is slightly off axis and may cause inaccuracies”; 

 465 advertências – “Highlighted walls overlap. One of them may be ignored when Revit 

find room boundaries. Use cut geometry to embed one wall within the other”; 

 12 erros – “Can’t keep elements joined”. 

 

Figura 61 - Advertências após atualização do modelo Revit. 
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Neste processo de atualização do modelo estrutural em ambiente Revit, os dois modelos, a inicial 

existente em Revit, e o importado do ETABS, encontram-se sobrepostos, sendo assinaladas 

todas as diferenças por mais pequenas e/ou insignificantes que sejam, o que ajuda a explicar o 

grande número de advertências que surgem.  

O Revit possui ferramentas específicas para identificar a origem de cada erro e de cada 

advertência, possibilitando a deteção visualiza dos elementos que estão na origem do erro ou 

inconsistência. Recorrendo a opções de deteção de erros foi efetuada uma análise cuidada sobre 

cada incorreção assinalada. Adicionalmente a ferramenta permite uma análise parcial, por 

exemplo, por piso, o que facilita a identificação de todas as situações. Para o efeito foi necessário 

executar inicialmente a opção “Unjoin Elements”, do Revit, para se poder visualizar o modelo 

atualizado (Figura 62). Executada esta opção, verificou-se que o número de erros aumentou em 

12 para 911. 

 

Figura 62 - Modelo Revit atualizado através do “add-in”. 

É possível em termos planimétricos, e piso a piso, verificar se existem elementos estruturais 

deslocados ou alterados, pois as duas geometrias (inicial e a importada do ETABS) são 

apresentadas sobrepostas no Revit e é fácil visualmente perceber se os elementos sofreram 

alterações (Figura 63).  
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Figura 63 - Piso 0 após atualização no Revit. 

Recorrendo novamente a capacidades específicas do Revit, foi efetuada uma avaliação 

exaustiva de cada erro detetado tendo-se identificado as seguintes situações: 

 Ocorrem advertências devido à aproximação utilizada no ETABS quando foi simulada a 

curvatura real dos bordos das lajes através de elementos finitos de laje com bordos retos de 

dimensões reduzidas; nas zonas de bordo convexo, a laje modelada em ETABS é 

ligeiramente inferior à existente em Revit e nos bordos côncavos ocorre o inverso, a laje 

modelada em ETABS é ligeiramente maior que a existente em Revit; esta aproximação 

efetuada no modelo analítico em ambiente ETABS é responsável pelas advertências do tipo 

“Line in sketch is slightly off axis and may cause inaccuracies”; estas advertências são 

encontrados entre elementos laje existente no Revit e o elemento laje importado do ETABS 

e também entre os elementos laje existentes no Revit e as cargas aplicadas importadas do 

ETABS; 

 Devido à aproximação referida, existem advertências do tipo “Element is slightly off axis and 

may cause inaccuracies” no caso dos bordos convexos, devido a existirem cargas no limite 

da laje que não se encontram aplicadas sobre o modelo estrutural; 

 Como referido, no ETABS, com o intuito de otimizar o modelo analítico para facilitar o 

dimensionamento, as lajes de ensoleiramento e de teto do Piso -1, foram subdivididas em 

elementos com formas facilitadoras da operação de “meshing” em fase de cálculo; esta 

aproximação deu também origem a várias advertências do tipo “Line in sketch is slightly off 

axis and may cause inaccuracies”; 
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 No ETABS as paredes resistentes foram modeladas com elementos planares; quando ocorre 

a atualização do modelo em Revit, em todos os cantos ocorrem pequenas sobreposições de 

elementos parede que estão na origem das advertências do tipo “Wall is slightly off axis and 

may cause inaccuracies”; 

 Em ambiente ETABS os elementos de parede estrutural nos pisos inferiores (Piso -2 (parcial) 

e Piso -1) foram subdivididos no modelo analítico para facilitar o dimensionamento o que deu 

origem às advertências do tipo “Highlighted walls overlap. One of them may be ignored when 

Revit find room boundaries. Use cut geometry to embed one wall within the other”; 

 Devido à alteração da secção de dois pilares, efetuada por necessidade de dimensionamento 

como já referido, ocorrem advertências do tipo “Line in sketch is slightly off axis and may 

cause inaccuracies”. 

Constata-se que, apesar do número elevado de advertências e de erros, exceptuando, as que 

resultam de uma alteração de secção de dois pilares por imperativos de dimensionamento, todas 

as restantes resultam de alterações, simplificações e modificações efectuadas em ETABS para 

otimizar o modelo analítico e facilitar o dimensionamento estrutural.  

Terminada a verificação é possível concluir que o modelo estrutural no Revit não sofreu grandes 

alterações tendo a maior parte das advertências e erros origem em simplificações efetuadas no 

modelo analítico em ETABS para facilitar o dimensionamento. 

Concluído este passo, deu-se início ao processo de atualização do modelo estrutural em 

ArchiCAD. Para a realização deste processo utilizou-se o modelo Revit só com a estrutura 

atualizada vinda do ETABS, porque se verificou não apresentar erros diferentes dos que 

resultaram de alterações e adaptações do modelo analítico em ETABS e também porque é esse 

o processo que interessa ser verificado no âmbito deste trabalho de investigação. Em Revit 

processa-se o “Export to ArchiCAD” através do “add-in”, resultando um ficheiro em formato IFC. 

Em ArchiCAD, no separador interoperabilidade, existem três opções para atualizar o modelo: 

“Merge to IFC Model”; “Detect IFC Model Changes” e “Update with IFC Model” (Figura 64). 

 

Figura 64 - Opções de atualização de modelo no ArchiCAD. 

Das três hipóteses disponíveis optou-se por utilizar o “Detect IFC Model Changes” pois, após 

alguns testes concluiu-se ser a hipótese que melhor se enquadra no âmbito desta dissertação. 
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Por esta via, é possível identificar de um modo expedito que elementos foram alterados e se 

encontram diferentes do modelo inicial existente em ArchiCAD. 

Procedendo à atualização com a opção “Detect IFC Model Change”, há que selecionar os dois 

ficheiros em formato IFC: o ficheiro correspondente ao modelo estrutural existente no ArchiCAD 

e o ficheiro criado no passo anterior em Revit.  

Selecionados os dois ficheiros IFC a comparar, o ArchiCAD, ainda antes da atualização, identifica 

o número de elementos novos criados, apagados ou apenas modificados conforme ilustra a 

figura 65. 

 

Figura 65 - Deteção de elementos ao utilizar “Detect IFC Model Change”. 

No decorrer do processo, o ArchiCAD compara os dois ficheiros e cria dois novos “layers”, um 

designado de “Antigo” e outro designado de “Novo” e com recurso à ferramenta “Mark Up Tool”, 

atribui cores aos elementos que permite identificar graficamente de forma expedita que 

elementos são apagados, que elementos são criados e que elementos são modificados. 

No “layer” “Antigo” é possível visualizar o modelo com os elementos “eliminados” a vermelho e 

os elementos que sofreram alterações a cinzento (Figura 66). Os elementos “eliminados” são 

elementos que sofreram alterações geométricas e os elementos alterados são elementos que 

sofreram alterações a nível de parametrização do elemento e não da sua geometria. 
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Figura 66 - Modelo visível no “layer” “Antigo”. 

No “layer” “Novo” constam os elementos novos a azul e os elementos que sofreram alterações a 

verde (Figura 67). Os elementos novos são elementos que sofreram alterações geométricas e 

de parametrização e os elementos alterados aqueles que sofreram apenas alterações de 

parametrização tendo mantido a sua geometria. 

 

Figura 67 - Modelo visível no “layer” “Novo”. 

Se visualizarmos os dois “layers” sobrepostos (Figura 68), é possível verificar graficamente que 

elementos sofreram alterações. 
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Figura 68 - Modelo visível com os “layers” “Novo” e “Antigo” ativos. 

Da análise aos modelos obtidos em ArchiCAD podemos identificar as seguintes situações: 

 Existem dois novos pilares, que por terem sofrido alteração de seção no ETABS aquando do 

dimensionamento, surgem agora a azul; 

 A maioria dos pilares só sofreu alterações em termos de parametrização (Figura 69), uma 

vez que essa parametrização foi definida em ETABS; nas propriedades dos elementos, é 

possível encontrar muito mais informação relacionada com o elemento estrutural, 

comparativamente à parametrização inicialmente efetuada no ArchiCAD; 

 Os pilares encontram-se como foram modelados em ArchiCAD, ou seja, a base do pilar 

encontra-se na face superior da laje e o topo do pilar encontra-se na face superior da laje do 

andar superior; 

 Identificam-se facilmente as alterações existentes nos bordos das lajes de piso que, como já 

antes foi referido, se devem a simplificações efetuadas no modelo analítico em ETABS para 

facilitar o dimensionamento, notando-se os rebordos da laje côncavos a vermelho por existir 

redução da laje e os rebordos da laje convexos a azul por existir um ligeiro aumento da laje 

(Figura 68); 

 No caso das paredes estruturais estas também surgem a azul, devido a terem sofrido 

alterações geométricas resultantes da modelação efetuada no ETABS, como foi 

anteriormente referido (passagem ETABS – Revit). 
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Figura 69 - Parametrização elemento atualizado. 

 

Efetuada a verificação comparativa do modelo de partida definido em ArchiCAD com o modelo 

resultante do cálculo efetuado em ETABS e identificadas todas as diferenças importa ainda 

verificar se o modelo resultante do dimensionamento (em ETABS) se mantém compatível com a 

definição da arquitetura. 

Esta verificação efetua-se facilmente graficamente, bastando para o efeito sobrepor a arquitetura 

do edifício com o novo “layer” criado e designado “Novo”. Como resultado identificam-se os dois 

pilares, cuja secção foi alterada em ETABS, bem como as alterações nos bordos das lajes dos 

pisos (Figura 70). Não existem, portanto, implicações com a definição da arquitetura do edifício. 

É possível concluir que o processo de transposição recorrendo ao “add-in” existente em Revit é 

fiável permitindo uma interação segura entre a definição da arquitetura e o dimensionamento 

estrutural. 
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Figura 70 - “Layer” Arquitetura e “Novo” sobreposto. 

 

4.4.2 Fluxo ETABS – Revit – ArchiCAD (em IFC) 

O processo inicia-se recorrendo ao menu de exportação do ETABS, onde existe a hipótese “IFC 

File” dando origem a um ficheiro em formato IFC (Ponto 4.4.1). 

No ETABS, é possível escolher que tipo de ficheiro IFC queremos criar, se a criação do ficheiro 

é para atualização de arquitetura ou para análise estrutural e confirmar o número de elementos 

a incluir no ficheiro a criar (Figura 71). A principal diferença entre as duas opções está em que 

no caso de atualização do modelo de arquitetura os elementos “Line Loads”, “Area Loads” e 

“Frame Eccentricities” não são incluídos na criação do ficheiro em formato IFC. 

Optou-se pela criação do ficheiro para a análise estrutural de modo a incluir todas as 

características e parametrizações dos elementos.  
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Figura 71 - Menu criação IFC para exportação no ETABS. 

Concluída a exportação verifica-se existirem algumas diferenças entre o número de elementos 

exportados pelo ficheiro IFC e o número de elementos importados pelo Revit utilizando o “add-

in” com base na exportação efetuada pelo ficheiro .exr, sendo que: 

 Número de “Columns”, “Floors”, “Line Loads” e “Area Loads” é equivalente ao número 

importado pelo Revit quando se utiliza o “add-in”; 

 Número de “Beams” a exportar é 686, que corresponde a 16 vigas mais 670 “null lines”, 

elemento utilizado no ETABS para facilitar o dimensionamento no modelo analítico; 

 Número de paredes a exportar é 476, que é o número real de elementos parede no 

ETABS, havendo uma redução de dois elementos parede quando se recorre à 

importação em Revit utilizando o “add-in”. 

As “null lines” são elementos utilizados na modelação do modelo analítico em ETABS para balizar 

o “meshing” dos elementos de laje e assim conduzir a um modelo analítico mais consistente não 

tendo características nem geométricas nem mecânicas, logo não podendo ser assimiladas a 

vigas, no entanto, quando da criação do ficheiro de exportação em formato IFC as “null lines” 

são exportadas como vigas. 

Depois da criação do ficheiro para exportação em formato IFC procedeu-se ao processo de 

atualização do modelo estrutural no Revit. Para o efeito, procedeu-se à importação do ficheiro 

IFC para um ficheiro com o modelo original de Revit. Desta tentativa resultaram 671 erros do tipo 

“Unrecoverable Error” (Figura 72), tendo o Revit colapsado de seguida. Este procedimento foi 

tentado mais do que uma vez, sempre com o mesmo resultado. 
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Figura 72 - Atualização de modelo através do formato IFC. 

Foi analisado ainda o processo de importação do ficheiro IFC para um ficheiro Revit vazio. Desta 

tentativa voltaram a resultar os mesmos 671 erros do tipo “Unrecoverable Error”. Do trabalho 

efetuado é possível concluir que este processo de transferência de informação não é possível, 

e, portanto, a interoperabilidade pretendida é nula entre o Revit e o ArchiCAD. 

4.4.3 Fluxo ETABS – ArchiCAD (em IFC) 

Nesta transposição é utilizado o ficheiro IFC exportado do ETABS recorrendo à opção “Detect 

IFC Model Change”, referido no subcapítulo 4.4.1. devem ser selecionados ambos os ficheiros 

em formato IFC: o ficheiro correspondente ao modelo estrutural existente no ArchiCAD e o 

ficheiro exportado pelo ETABS.  

Depois de selecionados os dois ficheiros, quando se tenta prosseguir com a atualização do 

modelo, ocorre uma mensagem de erro que informa da existência de inconsistências na leitura 

do ficheiro IFC (Figura 73). 

 

Figura 73 - ArchiCAD (passagem ETABS – ArchiCAD). 
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Prosseguindo, apesar das inconsistências detetadas, torna-se necessário proceder à 

correspondência dos andares entre os dois ficheiros, uma vez que o ArchiCAD não consegue 

encontrar a base compatível com os dois modelos, situação que não ocorreu no subcapítulo 

4.4.1 quando se utilizou o “add-in”.  

Efetuada a correspondência, recorrendo à opção “IFC Model Change Detentection Wizard” são 

identificados o número de elementos novos, modificados e eliminados e o que seria esperado, 

seria a criação de dois novos “layers” chamados de “Novo” e “Antigo” à semelhança do que 

ocorreu no capitulo 4.4.1.  

Na realidade o que ocorreu foi a criação apenas do “layer” “Antigo”, tendo todos os elementos 

do modelo existente em ArchiCAD ficado assinalados a vermelho (Figura 74), cor 

correspondente a elementos apagados. Não foi criado o ficheiro “Novo” nem foi atualizada 

nenhuma informação com base no ficheiro em formato IFC importado diretamente do ETABS. 

Os resultados obtidos permitem-nos, pois, concluir que este processo de transferência de 

informação não é eficaz, não existindo assim a capacidade de interoperabilidade pretendida. 

 

Figura 74 - Modelo visível no “layer” “Antigo”. 
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5 Conclusões e propostas para desenvolvimentos futuros 

5.1 Conclusões gerais 

O presente trabalho teve como principal objetivo analisar o processo de transposição de 

informação entre modelos de estruturas em ambiente BIM.  

Para o efeito procedeu-se à aplicação a um caso de estudo real, tendo-se escolhido um edifício 

destinado a atividade hoteleira, devido à complexidade do edifício e aos diferentes elementos 

estruturais componentes da estrutura resistente. O projeto de arquitetura desenvolvido em 

ambiente ArchiCAD, foi disponibilizado pelo atelier “Hugo Raposo – Arquitectos” e serviu de 

referência à conceção e à criação do modelo estrutural para a simulação e para a representação 

de forma digital e integral do processo BIM.  

O projeto de arquitetura representa um edifício já construído tendo-se pretendido simular um 

caso real de trabalho em ambiente BIM no âmbito da engenharia estrutural, desde a conceção, 

modelação, transposição de informação (interoperabilidade), dimensionamento, atualização do 

modelo inicial e verificação da compatibilidade do projeto estrutural com a arquitetura existente 

de modo a avaliar a interoperabilidade entre plataformas BIM (ArchiCAD 21, Revit 2017 e ETABS 

2016).  

Sendo o âmbito desta dissertação a transposição de informação entre modelos de estruturas, foi 

criado para este fim especifico, um modelo estrutural em ArchiCAD, de modo a possibilitar a 

avaliação da troca de informação, respeitantes ao modelo estrutural entre diferentes aplicativos. 

Em relação à conceção geométrica, definição dos materiais e à modelação estrutural 

(subcapítulo 3.3), o processo foi desenvolvido sem dificuldades assinaláveis. No que respeita ao 

processo de conceção geométrica, importa referir que já existia um grande trabalho desenvolvido 

entre o arquiteto e o engenheiro estrutural no que respeita ao pré-dimensionamento das 

soluções, trabalho esse que se tentou aproveitar ao máximo, tentando sempre utilizar a conceção 

estrutural já existente no projeto de arquitetura.  

No processo de definição dos materiais, salienta-se a impossibilidade de parametrizar, de forma 

suficiente, as propriedades físicas necessárias para o dimensionamento dos diferentes 

elementos componentes da estrutura no ArchiCAD. O processo de modelação dos elementos 

estruturais, foi desenvolvido sem grandes dificuldades, excetuando-se, algumas dificuldades 

para a caraterização dos pilares metálicos, os quais não pertenciam à biblioteca de objetos do 

ArchiCAD 21 o que obrigou a que tivessem de ser modelados parametricamente, através das 

funcionalidades oferecidas no ArchiCAD. 

Em relação à interoperabilidade entre o ArchiCAD e o ETABS (subcapítulo 3.4) foram analisados 

três métodos de transposição de informação de modo a avaliar as vantagens e desvantagens 
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inerentes a cada um deles. Foi utilizado um primeiro método baseado na transposição de 

informação entre modelos de estruturas utilizando aplicativos existentes (“add-ins”) fornecidos 

pelos próprios aplicativos com o intuito de facilitar a transposição de informação, tendo sido 

utilizados três ferramentas diferentes: ArchiCAD, Revit e ETABS. No segundo método, o 

percurso utilizado na transposição de informação foi equivalente ao descrito no primeiro método, 

mas a transferência de dados foi executada sem recurso a “add-ins”, recorrendo ao formato IFC. 

Por fim, foi testado um terceiro método de transposição de informação direta entre ArchiCAD e 

ETABS apenas recorrendo ao formato IFC, devido à inexistência de aplicativos para facilitar a 

passagem de informação entre estas aplicações.  

Os problemas verificados na transposição de informação permitem retirar as seguintes principais 

conclusões: 

 Na importação do modelo estrutural para o Revit foram identificadas 32 advertências 

tanto na utilização do aplicativo existente para facilitar a passagem de informação, como 

na utilização do formato IFC. O que nos leva a concluir que a transposição de informação 

entre estes dois aplicativos, para elementos estruturais, ocorre sem grandes problemas, 

não tendo sido encontrada grande vantagem na utilização do “add-in” existente, 

comparativamente à utilização do formato IFC. A principal diferença encontrada consistiu 

na correção dos elementos laje para elemento estrutural quando se utiliza o aplicativo, 

correção esta que é necessário efetuar no Revit para cada elemento laje quando se 

utiliza o formato IFC; 

 Ao contrário do sucedido nos métodos anteriores, a utilização do aplicativo Revit na 

exportação do modelo estrutural do Revit para o ETABS apresentou óbvias vantagens 

comparativamente à utilização do formato IFC, apesar do número de elementos 

importados ser igual em ambos os métodos de exportação. Estas vantagens são 

claramente visíveis no número de erros encontrados e no tempo despendido na 

preparação do modelo importado para o dimensionamento. No caso da utilização do 

”add-in”, existe uma fácil correspondência entre os elementos e as secções e materiais 

importados do Revit, sendo a maioria das correções que foi necessário efetuar, 

correções no sentido de facilitar o dimensionamento e não correções resultantes da 

perda de informação no processo de importação do modelo estrutural. Importa salientar 

que as paredes estruturais não se encontravam ligadas aos elementos laje e que no 

caso das sobre espessuras na laje de ensoleiramento para resistência aos esforços de 

punçoamento, estas aparecem representadas, como buracos no modelo estrutural, não 

tendo o ETABS aceite a sobreposição de dois elementos laje;  

 No caso da utilização do formato IFC, os erros encontrados foram iguais aos obtidos 

utilizando o ”add-in”, sendo a principal diferença a necessidade de definir as secções e 

materiais em todos os elementos, devido à perda de informação no processo de 

importação, e ao desaparecimento dos elementos laje devido à existência de curvaturas 

nos bordos exteriores. Apesar de as diferenças entre os métodos de importação não 

parecerem significativas, as correções adicionais, que se tornam necessárias, quando 
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se recorre ao formato IFC traduzem-se num processo exaustivo, com muitas alterações 

e adaptações necessárias, tratando-se, portanto, de um processo muito menos eficaz; 

 No caso da transposição de informação recorrendo ao formato IFC entre o ArchiCAD e 

ETABS, já era esperado um maior número de inconformidades, devido a não terem sido 

efetuadas correções no modelo analítico, correções, que nos dois métodos atrás 

referidos, foram efetuadas em Revit e devido ao facto de não ser possível definir as 

propriedades físicas dos materiais em ArchiCAD. Como era esperado, obteve-se um 

modelo cheio de inconsistências, falta de ligações, projeção dos elementos pilares nos 

pisos inferiores e falta de propriedades nos elementos importados, sendo importante 

salientar que a importação geométrica dos elementos lajes com curvaturas nos rebordos 

ocorreu sem problemas. Da análise do modelo obtido concluiu-se ser necessário um 

grande trabalho de edição, alteração e adaptação para o modelo se encontrar pronto 

para o dimensionamento, trabalho que não se considera apropriado, sendo mais rápido, 

fácil e fiável a modelação do modelo estrutural em ETABS a partir de elementos 

importados de AutoCAD em formato DXF, poupando-se assim tempo e recursos 

comparativamente a importação direta do ArchiCAD recorrendo ao formato IFC. 

 

Em relação à análise estrutural (capítulo 4) realizada após inserção do modelo estrutural no 

ETABS e à sua preparação para dimensionamento, o processo foi desenvolvido sem problemas 

nem necessidade de alterações significativas na definição estrutural, excetuando dois pilares nos 

quais foi necessário aumentar a secção devido aos valores de esforços obtidos. Como 

anteriormente foi referido, tal deveu-se ao facto de ter existido uma grande interação entre o 

arquiteto e o engenheiro estrutural ao nível do pré-dimensionamento dos elementos estruturais. 

Por último, sobre a atualização do modelo inicial (subcapítulo 4.4), foram também analisados três 

métodos equivalentes aos anteriormente explanados, mas agora no sentido inverso, do ETABS 

para o ArchiCAD. Os problemas identificados na transposição inversa de informação permitem 

retirar as seguintes conclusões principais: 

 Na atualização do modelo em Revit utilizando o “add-in” CSIXRevit2017 a partir do 

modelo exportado do ETABS é fácil e intuitivo verificar o número de elementos em ambos 

os modelos antes da atualização e após esta, sendo também simples e intuitivo verificar 

que elementos foram alterados devido a esta mesma sobreposição dos dois modelos - 

inicial e importado. No processo de atualização ocorre um elevado número de erros 

devido à sobreposição de todos os elementos e principalmente devido às simplificações 

efetuadas no modelo estrutural em ETABS tendentes a facilitar o dimensionamento. Na 

tentativa de atualização do modelo em Revit, sem recurso ao “add-in”, através da 

importação do modelo exportado do ETABS em formato IFC, ocorrem erros que 

conduzem ao colapso do Revit. 

 Na atualização do modelo inicial em ArchiCAD através da importação do modelo já 

atualizado em Revit, apenas é testada a atualização recorrendo ao “add-in” 
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CSIXRevit2017 devido ao colapso do modelo referido no ponto anterior quando se 

recorreu ao formato IFC. Recorrendo ao aplicativo obtiveram-se ótimos resultados 

escolhendo a hipótese de importação do ArchiCAD “Detect IFC Model Changes”. Através 

desta hipótese de atualização do modelo, é intuitivo perceber que elementos sofreram 

alterações geométricas ou de parametrização e ainda é simples, após terem sido 

detetados que elementos sofreram alterações geométricas, verificar se os elementos 

ainda se encontram compatíveis com a arquitetura; 

 No caso da atualização do modelo inicial em ArchiCAD, importando diretamente em 

formato IFC o modelo estrutural exportado do ETABS, foram detetadas inconsistências 

na leitura do ficheiro . ifc, não se processando a importação e por consequência disso, 

não tendo sido detetada qualquer atualização de elementos, tanto a nível geométrico 

como em termos de parametrização.  

 

Em síntese do desenvolvimento deste trabalho conclui-se que: 

 No caso do fluxo direto ArchiCAD-ETABS, apesar da exportação ocorrer sem grandes 

problemas o modelo obtido é muito inconsistente tratando-se de um processo 

desaconselhado;  

 No caso da utilização do formato IFC, o processo de exportação do ArchiCAD para o 

Revit e depois para o ETABS, decorreu sem grandes problemas, sendo um processo 

mais demorado e trabalhoso tanto no Revit como na preparação do modelo estrutural no 

ETABS para o dimensionamento, comparativamente à transposição de informação 

recorrendo aos “add-ins”; 

 No caso da passagem de informação entre o ArchiCAD e o ETABS recorrendo aos “add-

ins” existentes, o processo de transposição de informação é fiável e processa-se sem 

perdas significativas de informação, possibilitando uma interação segura entre a 

definição de arquitetura, o dimensionamento estrutural e o processo de atualização do 

modelo estrutural inicial.  

No que respeita ao processo de passagem inverso tendente à atualização dos modelos 

existentes em ArchiCAD após o dimensionamento, a utilização do formato IFC, é 

desaconselhada, tendo levado ao colapso do modelo estrutural no Revit quando da passagem 

ETABS–Revit. Também no caso da passagem direta ETABS-ArchiCAD em formato IFC a 

atualização do modelo em ArchiCAD não ocorreu pelo que também é um processo 

desaconselhado. Recorrendo aos “add-ins” a passagem de informação ETABS–Revit– 

ArchiCAD, escolhendo a hipótese de importação do ArchiCAD “Detect IFC Model Changes”, é 

intuitiva sendo fácil verificar que elementos sofreram alterações geométricas ou de 

parametrização e verificar também se os elementos ainda se encontram compatíveis com a 

arquitetura. 

Em súmula, existem sistemas de interoperabilidade, essencialmente quando se recorre aos “add- 

ins” disponibilizados que possibilitam o processo de exportação do modelo estrutural até ao 
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programa de cálculo, e após o cálculo, a atualização é fácil e intuitiva do modelo estrutural inicial, 

permitindo assim a deteção de erros e uma melhoria de produção comparativamente aos 

processos tradicionais.  

O estudo desenvolvido de avaliação de interoperabilidade entre plataformas BIM, permite afirmar   

que os níveis de eficiência e a confiança gerados pela interoperabilidade ainda se revelam 

insuficientes face aos resultados obtidos e às exigências atuais. 

5.2 Propostas para desenvolvimentos futuros 

Durante o desenvolvimento deste trabalho de análise do processo de transposição de informação 

entre modelos de estruturas em ambiente BIM, foram identificadas outras potencialidades 

inerentes a esta metodologia que não foram abordadas por não se enquadrarem no âmbito deste 

estudo. 

Tendo por base o conhecimento adquirido e a sua abrangência consideram-se como estudos 

relevantes, a desenvolver no futuro e diretamente relacionados com esta dissertação, os 

seguintes: 

 Melhoria significativa dos meios de passagem que possibilitam a interoperabilidade; 

 Integração de diferentes especialidades para além do dimensionamento estrutural; 

 Processos automatizados de geração da documentação final do projeto estrutural 

incluindo a pormenorização estrutural que não se enquadrou no tema da presente 

dissertação. 

 

Em áreas de aplicações da metodologia BIM apontam-se: 

 Integração do BIM com real-time sensor data; 

 BIM - based life-cycle assessment; 

 3i buildings: Intelligent, Interactive, and Immersive Buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351783286/chapters/10.4324%2F9781315201863-18
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Anexo A – Plantas de arquitetura 

 

 

Figura A1 – Planta de arquitetura piso -2. 

 

 

Figura A2 – Planta de arquitetura piso -1. 
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Figura A3 – Planta de arquitetura piso 0. 

 

 

 

Figura A4 – Planta de arquitetura piso 1. 
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Figura A5 – Planta de arquitetura piso 2. 

 

 

Figura A6 – Planta de arquitetura piso 3. 
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Figura A7 – Planta de arquitetura piso 4. 

 

 

 

Figura A8 – Planta de arquitetura piso 5. 
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Anexo B – Plantas modelo estrutural Revit 

 

Figura B1 – Modelo estrutural Revit piso -2. 

 

 

 

Figura B2 – Modelo estrutural Revit piso -1. 
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Figura B3 – Modelo estrutural Revit piso 0. 

 

 

 

Figura B4 – Modelo estrutural Revit piso 1. 
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Figura B5 – Modelo estrutural Revit piso 2. 

 

 

 

Figura B6 – Modelo estrutural Revit piso 3. 
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Figura B7 – Modelo estrutural Revit piso 4. 

 

 

 

Figura B8 – Modelo estrutural Revit piso 5. 
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Anexo C – Análise 

A título de exemplo apresentam-se para os piso 0, piso 1 e piso 3, as deformadas das lajes, os 

momentos segundo as duas direções principais, as armaduras nas duas faces e nas duas 

direções principais e a relação entre a resistência necessária e a resistência da seção. 

 

 

Figura C1– Laje do piso 0 – Deformada para a combinação quase permanente de ações. 

 

 

Figura C2– Laje do piso 0 – Momentos segundo a maior dimensão da laje para a combinação 

fundamental de ações. 
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Figura C3 – Laje do piso 0 – Momentos segundo a menor dimensão da laje para a combinação 

fundamental de ações. 

 

Figura C4 – Laje do piso 0 – Armadura junta à face inferior segundo a maior dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 
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Figura C5 – Laje do piso 0 – Armadura junta à face inferior segundo a menor dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 

 

Figura C6 – Laje do piso 0 – Armadura junta à face superior segundo a maior dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 
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Figura C7 – Laje do piso 0 – Armadura junta à face superior segundo a menor dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 

 

 

Figura C8 – Pilares do piso -1 – Relação resistência necessária / resistência da seção. 
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Figura C9 – Laje do piso 1 – Deformada para a combinação quase permanente de ações. 

 

 

Figura C10 – Laje do piso 1 – Momentos segundo a maior dimensão da laje para a combinação 

fundamental de ações. 
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Figura C11 – Laje do piso 1 – Momentos segundo a menor dimensão da laje para a combinação 

fundamental de ações. 

 

Figura C12 – Laje do piso 1 – Armadura junta à face inferior segundo a maior dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 
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Figura C13 – Laje do piso 1 – Armadura junta à face inferior segundo a menor dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 

 

Figura C14 – Laje do piso 1 – Armadura junta à face superior segundo a maior dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 
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Figura C15 – Laje do piso 1 – Armadura junta à face superior segundo a menor dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 

 

Figura C16 – Pilares do piso 0 – Relação resistência necessária / resistência da seção. 
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Figura C17 – Laje do piso 3 – Deformada para a combinação quase permanente de ações. 

 

 

Figura C18 – Laje do piso 3 – Momentos segundo a maior dimensão da laje para a combinação 

fundamental de ações. 
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Figura C19 – Laje do piso 3 – Momentos segundo a menor dimensão da laje para a combinação 

fundamental de ações. 

 

Figura C20 – Laje do piso 3 – Armadura junta à face inferior segundo a maior dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 
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Figura C21 – Laje do piso 3 – Armadura junta à face inferior segundo a menor dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 

 

Figura C22 – Laje do piso 3 – Armadura junta à face superior segundo a maior dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 
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Figura C23 – Laje do piso 3 – Armadura junta à face superior segundo a menor dimensão. 

(Os valores apresentados são os necessários para acrescentar a uma armadura de base de 

varões de 12 mm, afastados de 0.20 metros em malha quadrada). 

 

 

Figura C24 – Pilares do piso 2 – Relação resistência necessária / resistência da seção. 

 


