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RESUMO 

 

A utilização da metodologia BIM tem mostrado um elevado crescimento, contudo, até ao 

momento, este conceito não tem sido devidamente explorado no que diz respeito à fase inicial 

de conceção. Esta fase, que envolve em particular o engenheiro de estruturas e o arquiteto, é 

uma das fases mais importantes no desenvolvimento de um projeto de construção e como tal 

deve-lhe ser dada a devida atenção. 

De modo a colocar a fase de conceção num novo patamar, no que diz respeito à metodologia 

BIM, procurou-se introduzir os benefícios desta metodologia proporcionando uma maior 

interação entre arquiteto e engenheiro de estruturas. 

Nesta dissertação é proposta uma abordagem que facilite a interação entre os dois 

intervenientes supracitados, bem como um protótipo que visa uma primeira abordagem na 

tentativa de automatização da mesma. A metodologia proposta visa apoiar, especialmente, o 

arquiteto ao longo da fase de conceção, tentando que o papel do engenheiro de estruturas seja, 

o mais possível, automatizado. Partindo desta abordagem inicial desenvolveu-se um 

protótipo, recorrendo a linguagem de programação visual, de modo a que o conceito inicial 

possa ser aplicável, sendo assim criados módulos específicos para as partes da conceção 

consideradas mais importantes, quer no apoio à conceção, quer no apoio à verificação da 

mesma. 

Os resultados obtidos mostram que esta é uma abordagem de interesse que, embora ainda num 

estado inicial de desenvolvimento pois a quantidade de informação relativa a este assunto 

ainda não é significativa, proporciona vantagens, especialmente, ao nível das verificações 

aquando da conceção de um projeto. 

 

 

Palavras-Chave: CONCEÇÃO ESTRUTURAL, BIM, PROGRAMAÇÃO VISUAL, MAPEAMENTO 

DE PROCESSOS.  
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ABSTRACT 

 

The use of BIM methodology has shown a high growth. However, until now, this concept in 

the initial design stage has not been properly explored yet. This initial phase, involving a 

structural engineer and an architect, is one of the most important stages in the development of 

a construction project and as such should be given proper attention. 

In order to upgrade the design phase’s level, the benefits of BIM methodology were 

introduced to provide greater interaction between the architect and the structural engineer. 

This thesis suggests an approach that enables the interaction between both the actors and a 

prototype that aims to automate it. The proposed approach aims to support especially the 

architect throughout the design stage, trying to automatize the role of the structural engineer 

as much as possible. Based on this initial approach, a prototype using visual programming 

language was developed. Therefore, the initial concept may be used, and thus creating 

specific modules for the most important design parts, both in supporting design and to verify 

it. 

In spite of being in an initial development stage, results show that this is an approach of 

interest because of the little information available. In addition, it provides advantages 

particularly in terms of checking the design’s project. 

 

Keywords: STRUCTURAL CONCEPTION, BIM, VISUAL PROGRAMMING, PROCESS MAPPING.  
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 “Sabemos muito mais do que julgamos, podemos muito mais do que imaginamos” 
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“O homem é absurdo por aquilo que busca, grande por aquilo que encontra” 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A conceção estrutural pressupõe a intervenção de dois agentes importantes, o arquiteto e o 

engenheiro de estruturas. Nesta fase devem ser desenvolvidas as principais características 

arquitetónicas de um edifício, desde a sua configuração externa às suas características 

internas. As decisões tomadas nesta fase possuem um grande impacto a nível económico, de 

desempenho e de construção (Mora et al. 2008). Em contrapartida, esta é uma fase para a qual 

não é possível disponibilizar muito tempo, o que leva ao condicionamento e à retração da 

criatividade e da imaginação por parte de quem intervém na conceção estrutural. Com o 

passar dos anos, tornou-se cada vez mais importante desenvolver uma forma de facilitar a 

interação entre arquiteto e engenheiro de estruturas, possibilitando assim que o curto tempo 

disponível possa ser utilizado para avaliar mais e melhores alternativas de conceção (Fenves 

et al. 2000). 

Com a necessidade de facilitar a interação entre arquiteto e engenheiro de estruturas surge 

também a necessidade de utilização da metodologia BIM. Esta metodologia é baseada num 

conjunto de políticas, processos e tecnologias que interagem entre si constituindo um método 

para gerir os projetos e respetivos dados em formato digital ao longo do ciclo de vida de um 

edifício (Succar 2009). 

Com a utilização do BIM é possível encontrar, mais facilmente, uma forma de proporcionar a 

interação entre arquiteto e engenheiro de estruturas em fases preliminares, como a da 

conceção. Embora esta metodologia possa facilitar a criação da abordagem pretendida, é 

necessário salientar que em fases preliminares, como a da conceção, ainda não foi 

abundantemente estudada. Assim, parte da realização desta dissertação passa por avaliar a 

inclusão da metodologia BIM nesta fase do projeto. 

Embora não existam muitas propostas relativas à interação entre arquiteto e engenheiro de 

estruturas, é possível salientar duas que se enquadram neste tema, sendo elas o protótipo StAr 

(Structure-Architecture) (Mora et al. 2008) e uma aplicação integradora desenvolvida como 

uma componente para o Grasshopper (Gomes et al. 2014). 

StAr: Este protótipo foi criado para facilitar o desenvolvimento do projeto de conceção, sendo 

possível conceber um projeto de conceção estrutural partindo de um modelo arquitetónico. 

Apesar de apresentar bons resultados, necessita ainda da implementação de capacidades que 

provem que a abordagem apresentada funciona bem em termos de tempos de resposta do 
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engenheiro para com o arquiteto e também no que diz respeito à interação deste protótipo com 

as restantes aplicações comerciais do projeto estrutura-arquitetura.  

Componente do Grasshopper: Esta foi uma componente criada para realizar a interação entre 

dois software específicos, nomeadamente o Rhinoceros 3D e o Robot structural analysis o que 

acaba por limitar a sua utilização. A aplicação desenvolvida permite a exportação (do 

Rhinoceros para o Robot) de superfícies e linhas de grelha, a definição das propriedades 

mecânicas dos elementos estruturais, as condições de apoio e o grau de rigor da definição 

geométrica exportada. Por outro lado, também permite a importação (do Robot para o 

Rhinoceros) dos resultados relevantes, como são os casos das tensões e das deformações.  

Tendo em conta as limitações existentes nos dois protótipos apresentados e a constante 

necessidade de interligar os trabalhos realizados pelo arquiteto e pelo engenheiro de estruturas 

em fases preliminares de conceção estrutural, foi desenvolvido, no âmbito deste trabalho, um 

novo protótipo, denominado de LIMAR (Light inception of structural modelling in 

Architecture), que fará a ligação entre estes dois intervenientes através dos software Revit e 

Dynamo. O protótipo desenvolvido possibilita a realização de análises aos projetos 

arquitetónico e estrutural proporcionando assim uma série de iterações na conceção estrutural 

do edifício que, por sua vez, resultam na interação entre arquiteto e engenheiro de estruturas. 

O ponto de partida para a criação deste protótipo foi a “fase da folha em branco” que consiste 

no ponto do trabalho onde ainda não existe nada exceto os requisitos fornecidos pelo dono de 

obra, a partir dos quais o arquiteto inicia a sua conceção. O primeiro passo será realizado pelo 

arquiteto que deve expor a sua ideia de forma simplificada, indicando essencialmente a 

distribuição dos elementos arquitetónicos e dos espaços ao longo dos pisos. Com estes 

primeiros elementos o engenheiro deve ser capaz de elaborar uma conceção estrutural 

grosseira e posteriormente devolvê-la ao arquiteto para que este tenha assim uma ideia da 

disposição estrutural provável. É neste momento que se inicia a utilização do protótipo 

desenvolvido, percorrendo o mesmo de modo a que sejam realizadas análises ao esboço 

realizado e assim se obtenham informações que o possam melhorar. Deste modo, cria-se um 

ciclo entre os dois intervenientes que poderá permitir, mais facilmente, o desenvolvimento da 

conceção de uma estrutura, diminuindo a probabilidade da ocorrência de erros e de mudanças 

futuras, logo melhorando a eficiência deste processo. 
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 Objetivos 1.1.

O principal objetivo inerente a esta dissertação é o mapeamento de processos entre arquiteto e 

engenheiro de estruturas em fases preliminares de projeto de modo a identificar possíveis 

caminhos de desenvolvimento de aplicações nesta fase prematura do projeto e, naturalmente, 

ainda de conhecimento científico incipiente.  

Para ser possível obter uma melhor interação entre estes dois intervenientes, pretende-se 

também desenvolver um protótipo que possibilite a análise dos esboços realizados nas 

diferentes trocas de informação, podendo por um lado auxiliar o arquiteto fornecendo-lhe 

indicações sobre engenharia estrutural e simultaneamente apoiar o engenheiro de estruturas 

revendo a conceção arquitetónica proposta. 

A interação com os diversos intervenientes nestas fases, através de entrevistas e troca de 

informação, terá por objetivo a recolha de conhecimento, ainda que empírico, sobre o 

processo de conceção estrutural e as respetivas trocas de informação. 

 

  Metodologia 1.2.

A realização desta dissertação seguirá uma sequência de fases que visam compartimentar e 

simplificar cada tarefa, com vista a atingir o objetivo final. 

Inicialmente será realizada uma pesquisa bibliográfica focada essencialmente nos três pontos 

principais da dissertação, nomeadamente o BIM, a conceção estrutural e o mapeamento das 

relações entre arquiteto e engenheiro de estruturas. 

De modo a facilitar o desenvolvimento da dissertação é necessário conhecer de uma forma 

mais profunda os pensamentos de cada um dos intervenientes nesta fase inicial, bem como o 

modo de interação entre o arquiteto e o engenheiro de estruturas. Para conquistar este nível de 

conhecimento serão entrevistados arquitetos e engenheiros de estruturas. 

Para que a interação entre os intervenientes seja realizada do modo pretendido será então 

realizado um protótipo que possibilita a análise dos esboços desenvolvidos até que seja 

conseguido um esboço final para a conceção estrutural. 

Após o desenvolvimento do protótipo este deve ser validado por profissionais da área, o que 

nos leva à realização de inquéritos de modo a perceber qual a avaliação obtida para cada 

componente desenvolvida no que diz respeito à utilidade e benefício da mesma. 

Por último é requerida uma prova de conceito para que possa ser validado o protótipo 

desenvolvido em termos práticos. 
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 Estrutura do documento 1.3.

O documento está dividido em sete capítulos principais, que acabam por seguir a sequência 

lógica da metodologia acima enunciada. 

Este primeiro corresponde à introdução e enquadramento do tema, bem como à indicação dos 

objetivos a alcançar e das metodologias a utilizar. 

O segundo capítulo visa a recolha, estudo e análise crítica dos conceitos relativos ao tema da 

dissertação, proporcionando um breve conhecimento acerca dos protótipos já existentes e 

relativos a esta abordagem. 

Os capítulos seguintes dizem respeito à conceção, desenvolvimento e validação do protótipo 

elaborado. O terceiro capítulo corresponde às entrevistas realizadas com os arquitetos e os 

engenheiros de estruturas, sendo estas necessárias para proporcionar melhor compreensão dos 

intervenientes e assim possibilitar um melhor desenvolvimento conceptual do protótipo. O 

quarto capítulo visa explicar o protótipo propriamente dito, nomeadamente explicando as 

diversas análises realizadas pelo mesmo. O quinto capítulo cinge-se à explicação e análise de 

inquéritos obtidos, como modo de validação do protótipo desenvolvido. No sexto capítulo 

pretendeu-se validar experimentalmente, de um ponto de vista prático, o protótipo 

desenvolvido, sendo aqui desenvolvida uma prova de conceito. 

O sétimo capítulo corresponde à conclusão da dissertação e inclui também propostas de 

trabalho futuro a desenvolver. 

Após este último capítulo apresenta-se a bibliografia utilizada ao longo da dissertação bem 

como os anexos. 



  

  5 

2. CONCEÇÃO ESTRUTURAL E BIM 

2.1. Conceção estrutural 

A conceção estrutural consiste na disposição de elementos estruturais de modo a que estes 

formem um sistema que responda de forma positiva aos requisitos da estrutura (Machado 

2010). Existem vários pontos que devem ser tidos em conta aquando da conceção estrutural, 

nomeadamente a segurança (Estados limite últimos e estados limite de serviço), a dimensão e 

disposição dos elementos estruturais, a qualidade e a funcionalidade da estrutura, os aspetos 

económicos, a função a que se destina a construção e, uma das mais importantes 

considerações para a conceção estrutural, a arquitetura. Para obter uma conceção estrutural 

adequada é necessário que os sistemas estruturais adotados funcionem corretamente segundo 

os requisitos do projeto. Para tal, e tendo em conta que a geometria dos elementos estruturais 

e os esforços solicitados, nomeadamente o peso próprio, são interdependentes, é necessário 

proceder ao pré-dimensionamento dos mesmos (Machado 2010). 

O projeto da conceção estrutural é dividido em três fases (Mora et al. 2004): 

 Planeamento da disposição estrutural: Esboços que, de acordo com a informação 

obtida acerca da estrutura, apresentam as características gerais dos elementos 

estruturais; 

 Síntese estrutural: Os elementos estruturais são organizados no espaço de acordo com 

os requisitos impostos pelo arquiteto; 

 Análise simplificada: Alternativas simplificadas para a conceção. 

Tal como referido anteriormente, um dos requisitos mais importantes da conceção estrutural é 

a integração com a arquitetura, sendo que esta apresenta restrições a nível físico e funcional 

(Mora et al. 2004): 

 A integração funcional entre estas duas áreas incide na localização e função atribuída 

pelo arquiteto a cada espaço que, posteriormente, deve ser tida em conta pelo 

engenheiro de estruturas aquando da conceção estrutural; 

 A integração física consiste essencialmente na elaboração de padrões estruturais o 

mais próximos possível dos elementos definidos pelo arquiteto. Existem quatro níveis 

de integração física que englobam a grelha de alinhamentos principais do projeto, os 

elementos arquitetónicos e os elementos estruturais, sendo que estes três componentes 

podem ser observados na Figura 2.1 representados pelas letras G, A e S, 

respetivamente. Podemos assim distinguir cada nível: o nível 1 corresponde a padrões 
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estruturais totalmente contidos nos padrões arquitetónicos, embora alguns elementos 

arquitetónicos, sem grande importância, possam estar fora da grelha comum de 

alinhamentos; o nível 2 corresponde a elementos estruturais totalmente ajustados à 

grelha comum mas, devido a restrições estruturais, alguns elementos estruturais não 

coincidem com os elementos arquitetónicos; o nível 3 corresponde ao caso em que 

existem elementos arquitetónicos, estruturalmente importantes, fora da grelha comum; 

o nível 4 corresponde ao caso em que existem elementos estruturais que não 

coincidem com os elementos arquitetónicos e também existem elementos 

arquitetónicos, estruturalmente importantes, que não coincidem com a grelha comum.  

 

 

Figura 2.1 - Níveis de integração física: a) e b) - Nível 1; c) - Nível 2; d) - Nível 3; e) - Nível 4. (Mora et al. 2004) 

Segundo (Mora et al. 2008) aquando da conceção estrutural, o engenheiro deve focar-se na 

sua viabilidade, tendo em conta a arquitetura e as restrições de construção ao mesmo tempo 

que respeita a ideia, tanto do proprietário como do arquiteto. É nesta fase que são tomadas 

decisões que irão influenciar, de um modo preponderante, a fase final de um projeto, 

nomeadamente a forma final da edificação, os métodos de construção, os custos e o 

desempenho final da estrutura (Fenves et al. 2000). Esta dependência proveniente da fase 

inicial de conceção de uma estrutura faz com que seja crucial considerar, nessa etapa, os 

diversos conflitos existentes no projeto provenientes das diversas áreas envolvidas (Mora et 
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al. 2006). Assim, é possível reconhecer a enorme importância da interação entre o arquiteto e 

o engenheiro de estruturas durante o processo de conceção (Mora et al. 2006). 

Outro aspeto que leva ao reconhecimento da importância da interação entre tais intervenientes 

é a existência, na fase de conceção, da necessidade de explorar formas e configurações 

espaciais para um dado projeto (Cavieres et al. 2011). Contudo, esta exploração necessita de 

conhecimentos que ultrapassam a intuição e a experiência dos arquitetos. Sem os ditos 

conhecimentos os arquitetos são confrontados com incertezas que os retraem, fazendo com 

que as alternativas de conceção criadas por estes se restrinjam a soluções mais simples e 

comuns (Cavieres et al. 2011). 

 

2.2. Mapeamento de processos - Notação BPMN 

Pretendendo-se proceder ao mapeamento do processo de interação entre o arquiteto e o 

engenheiro de estruturas nesta fase inicial da conceção estrutural, é necessário adotar uma 

metodologia de representação que possa ser entendível por qualquer interveniente. 

Os elementos presentes na notação BPMN fornecem, ao utilizador, maior facilidade de 

compreensão entre as secções de um diagrama (OMG 2011). Na Tabela 2.1 estão 

representados os elementos base para a modelação de um diagrama BPMN. Estes elementos 

devem ser compreendidos quer pelo modelador, quer pelo leitor do diagrama. 

 

Tabela 2.1 - Elementos básicos de modelação de um diagrama BPMN. (OMG 2011) 

Elemento Descrição Notação 

1. Flow objects   

1.1. Events 

Os Events são representados por um círculo e 

correspondem a um acontecimento que afeta o 

fluxo do modelo e normalmente têm uma causa 

ou um impacto. Com base no momento em que os 

Events acontece, estes podem ser distinguidos em 

três tipos: Start, Intermediate ou End. 

 

1.2. Activities 

As Activities são representadas por retângulos 

arredondados e representam pontos, num fluxo de 

processo, onde o trabalho é realizado. Estas 

podem ser divididas em: Sub-process e Task. 
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1.3. Gateways 

Os Gateways são usados para controlar a 

convergência e a divergência de uma sequência de 

fluxos. 
 

2. Data   

2.1. Data objects 

Os Data objects fornecem informação acerca da 

produção e execução de cada Activitie e podem 

representar um objeto ou um conjunto de objetos. 

 

2.2. Data inputs 
Os Data inputs são dados requeridos por uma 

Activitie ou por um processo. 

 

2.3. Data outputs 
Os Data outputs são dados produzidos por uma 

Activitie ou por um processo. 

 

2.4. Data stores 

Os Data stores fornecem um meio para que as 

Activities possam recuperar ou armazenar 

informações. 
 

3. Connecting objects   

3.1. Sequence flows 

As Sequence flows identificam a ordem dos 

acontecimentos num processo. Estas apresentam 

apenas uma origem e um destino podendo estes 

ser: Events, activities, choreography activities e 

gateways. 

 

3.2. Message flows 

Os Message flows são usados para mostrar o fluxo 

de mensagens entre dois intervenientes. Estes 

devem estabelecer a ligação entre duas Pools ou 

entre dois objetos desde que estes se encontrem 

em Pools diferentes. 

 

3.3. Associations 

As Associations são utilizadas para estabelecer a 

ligação da informação. Quando existir a 

necessidade de indicar o fluxo da informação 

deve ser adicionada uma seta na Association. 

 

3.4. Data As Data associations são utilizadas para 
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associations movimentar os dados. 

4. Swimlanes   

4.1. Pools 

Uma Pool funciona como um recipiente para a 

sequência de fluxos entre Activities. Estas 

sequências de fluxos devem estar contidas dentro 

dos limites das Pools, devendo a interação entre 

Pools ser realizada através de Message flows. 

 

4.2. Lanes 

As Lanes são partições de um processo (ou de 

uma Pool) e são utilizadas para organizar e 

categorizar as Activities.  

5. Artifacts   

5.1. Group 

Um Group é um agrupamento de elementos 

gráficos que se encontram dentro da mesma 

categoria. 

 

5.2. Text annotations 

As Text annotations são anotações que permitem 

dar informações adicionais ao leitor de um 

diagrama BPMN.  

 

2.3. Building Information Modeling  (BIM) 

O BIM, desde há já vários anos, que tem vindo a fazer o seu percurso de estabelecimento e 

implementação na indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). Mesmo em 

Portugal, o nível de consciência geral do seu potencial na implementação em todo o ciclo de 

vida da construção, já começa a estar difundido (Lino et al. 2012). Não se pretendendo assim, 

repetir neste subcapítulo o conhecimento sobre esta temática já bastante estudada e 

apresentada em diversos trabalhos científicos, alguns da Universidade do Minho, procura 

focar-se dois aspetos com ligação direta à sua aplicação à área da conceção estrutural, 

nomeadamente a normalização principal que aborda este ponto, bem como o BIM Execution 

Plan. 
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2.3.1. Normalização BIM 

Com o aparecimento do BIM surgiu também a necessidade de elaboração de normas que 

visam ajudar na sua implementação e utilização. São vários os países que possuem normas e 

guias de utilização e implementação do BIM (Silva 2013).  

 

 Common BIM Requirements 2012 (COBIM) 

A COBIM consiste num conjunto de 13 séries relativas à modelação (o que é e como é 

modelado) de um projeto durante todas as fases do seu ciclo de vida. Estas séries englobam 

objetivos tanto para construções novas como para a reabilitação das construções existentes 

(COBIM 2012a). Algumas das principais séries desta norma, com ligação direta à temática 

abordada nesta dissertação, são: 

 Série 1: Corresponde aos requisitos genéricos e aos conceitos básicos da utilização do 

BIM em projetos arquitetónicos (COBIM 2012a); 

 Série 2: Aqui é abordada a modelação da situação inicial de um projeto, sendo esta 

baseada em inquéritos, inventários e outros documentos que contenham informação 

importante para esta fase inicial (COBIM 2012b); 

 Série 3: Tendo em conta a importância do modelo de arquitetura nas diversas fases dos 

projetos com recurso a ferramentas BIM, são apresentados nesta série os requisitos 

arquitetónicos inerentes ao desenvolvimento de um projeto (COBIM 2012c); 

 Série 5: O projetista de estruturas deve seguir determinados requisitos no que diz 

respeito à modelação estrutural em BIM e à informação exigida para a elaboração de 

modelos BIM. Nesta série são apresentadas as exigências de um modelo estrutural ao 

longo do desenvolvimento de um projeto (COBIM 2012d). 

 

 National BIM Standard (NBIMS) 

A NBIMS foi desenvolvida com o propósito de proporcionar um meio de organizar e 

classificar dados e, assim, promover a comunicação simplificada entre os intervenientes no 

ciclo de vida de uma estrutura. Esta norma foi concebida para dois sectores exclusivos 

(NBIMS 2012): 
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 Programadores e fornecedores de software, estando delineadas as regras que abrangem 

todos os aspetos do desenvolvimento de software; 

 Profissionais que projetam, desenvolvem, constroem, possuem e trabalham o ambiente 

de construção, sendo abrangidos nesta secção os conhecimentos e julgamentos 

profissionais necessários para todas as áreas intervenientes num projeto de construção. 

 

 Level of development specification 

Esta especificação concede aos profissionais da indústria da construção uma forma de 

elaborarem, com elevado nível de clareza, o conteúdo e a fiabilidade dos Building Information 

Models (BIM’s) no decorrer das várias fases do processo de conceção e de construção (AIA 

2013).  

Com a definição e ilustração das características dos elementos de um modelo ao longo das 

diferentes fases e recorrendo a diferentes níveis de desenvolvimento, os autores do respetivo 

modelo podem definir qual o propósito do mesmo. Ao mesmo tempo os posteriores 

utilizadores desse modelo são capazes de compreender qual o propósito e limitações do 

modelo recebido (AIA 2013). 

Contudo, a norma em questão não especifica quais os níveis de desenvolvimento utilizados 

em cada fase do projeto pois, para uma mesma entrega podem ser modelados elementos com 

níveis de desenvolvimento distintos. Assim, o documento em análise tem três objetivos 

principais: 

 Ajudar as equipas e especificar as entregas BIM e a conceber uma definição clara do 

conteúdo de cada entrega; 

 Ajudar os gerentes do projeto a explicar às suas equipas qual a informação e o detalhe 

necessários no processo de conceção; 

 Fornecer um documento que possa ser referenciado em contratos e em planos de 

execução BIM. 

Embora esta norma possa ser utilizada em conjunto com um plano de execução BIM (Bim 

execution plan – BEP) não serve de substituto ao referido plano. 

Sendo esta norma baseada no nível de desenvolvimento dos elementos de um modelo, e sendo 

o nível de desenvolvimento definido como o grau em que a informação e a geometria do 

elemento foram pensados, é possível classificar o mesmo em seis níveis distintos: 
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 LOD 100: O elemento do modelo pode ser representado graficamente no modelo com 

um símbolo ou outra representação genérica, mas não satisfaz os requisitos 

necessários para um LOD 200. 

 LOD 200: O elemento do modelo pode ser representado graficamente no modelo 

como um sistema, objeto ou conjunto genérico com quantidade, tamanho, forma, 

localização e orientação aproximadas. 

 LOD 300: O elemento do modelo pode ser representado graficamente no modelo 

como um sistema, objeto ou conjunto específico em termos de quantidade, tamanho, 

forma, localização e orientação. 

 LOD 350: O elemento do modelo pode ser representado graficamente no modelo 

como um sistema, objeto ou conjunto específico em termos de quantidade, tamanho, 

forma, orientação e interfaces com outros sistemas de construção. 

 LOD 400: O elemento do modelo pode ser representado graficamente no modelo 

como um sistema, objeto ou conjunto específico em termos de quantidade, tamanho, 

forma, localização e orientação com descrição, produção, montagem e informações de 

instalação. 

 LOD 500: O elemento do modelo é uma representação verificada em termos de 

tamanho, forma, localização, quantidade e orientação. 

 

2.3.2. BIM Execution Plan (BEP) 

O BIM Execution Plan (BEP) é um plano que define as regras de execução, monitorização e 

controlo de um projeto, relativamente ao BIM (DDC 2012) e que deve ser desenvolvido com 

base na normalização existente (Caires 2013). Este plano deve conter as regras e as 

responsabilidades inerentes a todos os intervenientes no projeto, devido à utilização do BIM, 

ao longo das diversas fases do mesmo (Lino et al. 2014). 

O desenvolvimento de um BEP requer a inclusão de alguns elementos essenciais para a sua 

elaboração (BCA 2013; CIC 2010; AEC (UK) 2012), entre os quais estão a informação e 

objetivos do projeto, os procedimentos de colaboração e as infraestruturas tecnológicas 

necessárias. 

Para o correto desenvolvimento de um BEP deve ser promovida a interação entre as diferentes 

equipas de um projeto durante as fases iniciais do mesmo (CIC 2010). 
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Apesar de existirem guias para a elaboração de um BEP não existe, contudo, um método 

único para o seu desenvolvimento. É necessário ter em conta que cada projeto é único e deve 

conter um BEP de acordo com os objetivos, características e membros das equipas 

intervenientes no projeto (CIC 2010). 

 

2.4. O BIM na conceção 

No projeto de um edifício é possível utilizar duas abordagens (Martini & Powell 1990): 

 Bottom-up: São definidos os elementos e as ligações de construção, sendo os 

elementos, posteriormente, agregados em conjuntos; 

 Top-Down: É definido um produto globalmente, sendo este aperfeiçoado através de 

subsistemas e conjuntos funcionais e componentes físicos. 

Como se pode verificar tantas vezes neste tipo de abordagens extremas, por vezes a realidade 

revela-se um sistema misto. No próximo subcapítulo dá-se precisamente conta de um 

protótipo que usa as duas abordagens. 

 

2.4.1. Protótipos 

Devido à falta de aplicações informáticas que reconheçam a importância da interação entre a 

arquitetura e engenharia, existe pouco suporte informático para a fase de conceção estrutural 

de um projeto (Mora et al. 2008). Contudo, tendo em conta os avanços tecnológicos nas áreas 

da arquitetura e da engenharia de estruturas, já é possível promover a interoperabilidade entre 

aplicações das duas áreas, facilitando assim a interação entre arquitetos e engenheiros (Gomes 

et al. 2014). 

 

 StAr 

O protótipo StAr é baseado numa abordagem top-down embora permita retroceder localmente 

segundo a abordagem bottom-up. Este protótipo tem como objetivo fornecer apoio à conceção 

interativa. 

A estrutura de modelação, ilustrada na Figura 2.2, contém quatro componentes que ajudam no 

desenvolvimento do projeto de conceção: 

 Geometric modeling kernel (GMK): Fornece geometria de baixo nível, estruturas 

topológicas de dados e algoritmos de modelação; 
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 Integrated architecture-structure representation: Combina os modelos estruturais e 

arquitetónicos num modelo único; 

 Synthesis algorithms: Auxilia o engenheiro na consulta e interpretação dos modelos 

arquitetónicos para fins estruturais, assim como na síntese e verificação dos modelos 

estruturais compatíveis com os modelos arquitetónicos; 

 Knowledge manager: Incorpora os conhecimentos de engenharia de estruturas de 

modo a aconselhar acerca das decisões tomadas, sugerir alternativas e realizar 

avaliações. 

 

 

Figura 2.2 - Estrutura de modelação para o processo de projeto de conceção. (Mora et al. 2008) 

Partindo de um modelo arquitetónico é possível conceber um projeto de conceção estrutural. 

Como é possível verificar na Figura 2.3, este processo de conceção é dividido em quatro 

partes: 

 Massas estruturais: São definidos, pelo engenheiro, os “volumes estruturais 

independentes” que posteriormente são divididos em “zonas estruturais”. É com 

recurso às ditas “zonas estruturais” que são definidos os requisitos estruturais 

correspondentes às funções arquitetónicas; 

 Subsistemas estruturais: Nesta fase os “volumes estruturais independentes” são 

decompostos em quatro “subsistemas estruturais”, nomeadamente “horizontais”, 

“verticais de gravidade”, “verticais laterais” e de “fundação”; 

 Conjuntos estruturais: Estes conjuntos são um aperfeiçoamento dos subsistemas; 

 Elementos e conexões: Este grupo constitui os componentes para a criação dos 

conjuntos estruturais. 
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Figura 2.3 - Projeto de conceção estrutural top-down (Mora et al. 2008) 

O processo é elaborado dentro de um contexto arquitetónico, o que leva à consideração desta 

área em todas as fases do seu desenvolvimento bem como à interação com o arquiteto. É 

assim possível distinguir três fases no modelo de processo realizadas pelo engenheiro: 

 Definição dos subsistemas estruturais: O objetivo é a escolha de soluções estruturais 

que permitam encontrar caminhos de transferência de cargas ao solo; 

 Desenvolvimento desses subsistemas em conjuntos e elementos: O objetivo é elaborar 

um modelo estrutural completo que possa ser enviado e analisado num pacote 

comercial; 

 Verificação de integridade estrutural: Nesta fase é testada a integração da estrutura, 

bem como a sua solidez e estabilidade. 

Este protótipo engloba a representação arquitetura-estrutura integrada que combina um 

modelo de domínio arquitetónico e um modelo de domínio estrutural. No modelo 

arquitetónico estão incluídas as entidades arquitetónicas elementares que podem ser 

integradas em entidades mais complexas, sendo que cada entidade possui uma descrição de si 

mesma, incluindo a função a que se destina. No modelo estrutural estão descritas as entidades 

da estrutura de forma hierárquica de modo a existir uma abordagem top-down aperfeiçoada. 
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 Componente desenvolvida no contexto de um algoritmo do 

Grasshopper 

Embora este componente tenha sido desenvolvido para a conceção de estruturas freeform 

baseadas em membranas de betão armado, é um bom exemplo da integração da colaboração 

entre arquiteto e engenheiro. 

Na elaboração deste componente foram utilizados os software apresentados na Figura 2.4, 

nomeadamente o Rhinoceros 3D e o Robot Structural Analysis, sendo que o Rhinoceros 3D 

inclui o Grasshopper e respetivos componentes (Galapagos, Kangaroo e componente criado): 

 Rhinoceros 3D: É um software comercial de modelação 3D; 

 Grasshopper: É uma linguagem de programação visual; 

 Robot Structural Analysis: É um software comercial de análise estrutural. 

 

 

Figura 2.4 - Software e interação pretendida (Gomes et al. 2014) 

Para desenvolver a metodologia de interação entre arquiteto e engenheiro foi criado um 

componente que se integra no Grasshopper. Este componente permite a exportação de 

superfícies e linhas produzidas no Rhinoceros 3D para o Robot Structural Analysis, sendo 

neste transformadas em elementos de casca e de barra, respetivamente. Posteriormente é 

também possível efetuar o processo inverso, isto é, o componente permite a importação de 

resultados do Robot Structural Analysis para o Rhinoceros 3D.  

A metodologia de interação entre arquiteto e engenheiro envolve quatro fases: 

 Inicialmente o arquiteto define a área de implantação e os requisitos de arquitetura. 

Esta informação é então utilizada pelo engenheiro para definir a implantação base e as 

condições de apoio no Rhinoceros 3D; 
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 Nesta segunda fase é efetuada a representação geométrica obtida por um modelo 

paramétrico  que contém um número reduzido de parâmetros, embora estes devam 

permitir a criação de alternativas para a forma da casca, de acordo com o arquiteto; 

 Nesta fase procede-se a ajustes geométricos para melhoria do desempenho estrutural, 

embora a solução considerada na fase anterior já deva ser aceitável para ambos os 

intervenientes. Para a realização desta fase, o componente criado é utilizado em 

conjunto com o componente Galapagos; 

 Por último, deve ser analisada a estabilidade da forma geométrica, sendo este um facto 

importante no dimensionamento de cascas finas. 

 

2.4.2. Software 

Para a realização deste trabalho, optou-se por usar o Revit e o Dynamo, dado serem dois 

softwares que possibilitam o acesso a licenças académicas e em que se consegue obter já 

bastante suporte e apoio, seja pelos elementos disponíveis na internet, seja pelo conhecimento 

intrínseco que a comunidade académica, em particular da Universidade do Minho, já tem 

adquirido. 

 

 Revit 

O Revit é um software desenvolvido pelo autodesk para utilização em projetos de construção. 

A sua utilização é voltada especificamente para o BIM proporcionando aos profissionais das 

diversas áreas intervenientes num projeto a possibilidade de desenvolverem a sua conceção e 

construção de uma forma mais estruturada e consistente (Autodesk 2015e). O software possui 

funcionalidades de diversas áreas, inclusive as áreas da arquitetura e da engenharia de 

estruturas (Autodesk 2015e). 

O desenvolvimento deste software possibilitou melhorias na coordenação e na criação de 

componentes especiais de projeto (SHoP Architects 2013), na rapidez de resposta quer por 

parte das outras especialidades, quer por parte do cliente, na componente de sustentabilidade 

de um projeto (WASA/Studio A 2013), na interação entre as diversas especialidades 

envolvidas no projeto (Happold 2014) e também na qualidade do projeto e transmissão do 

mesmo (Luckett & Farley 2014). 

Até aos dias de hoje já foram desenvolvidos diversos projetos de grande porte e importância 

com a ajuda deste software. Na área da arquitetura destacam-se a torre de Xangai, o centro de 
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inovação do Botsuana e o hospital Bronx-Lebanon (Autodesk 2015d), e na área da engenharia 

de estruturas destacam-se um dos estádios utilizados durante o Campeonato do Mundo da 

FIFA de 2014 e as residências de Massachussetts College of Art and Design (MassArt) 

(Autodesk 2015c). 

 

 Dynamo 

O Dynamo é um software de programação visual que proporciona aos projetistas a 

possibilidade de explorar a conceção de projetos paramétricos e automatizar tarefas. Este 

software faculta o apoio à resolução de desafios de forma mais rápida e eficaz concebendo 

fluxos de trabalho que orientam a geometria e o comportamento dos modelos de projeto 

(Autodesk 2015a). 

A utilização do Dynamo, devido às suas caracteristicas, permite aos seus utilizadores gerar 

modelos sofisticados através de dados simples, lógica e análise, ampliar os seu projetos a 

fluxos de trabalho interoperáveis com o Revit, resolver problemas geométricos complexos 

com lógica visual, entre outros aspetos importantes (Autodesk 2015b). 
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3. ENTREVISTAS 

No desenvolvimento desta dissertação, e para uma correta elaboração do protótipo a 

desenvolver, foram realizadas entrevistas com profissionais das áreas da engenharia de 

estruturas e da arquitetura. Estas entrevistas visaram apoiar a elaboração do protótipo através 

da recolha de informações relativas ao nível de importância de cada módulo a desenvolver. 

Deste modo foi possível filtrar os módulos mais importantes e desenvolver o protótipo o mais 

próximo possível daquilo que os entrevistados consideram ser útil. 

Estas entrevistas foram muito interessantes e mostraram desde logo uma grande diferença no 

modo de responder entre o grupo dos arquitetos e o grupo dos engenheiros de estruturas. Estes 

últimos, muito focados e pragmáticos, reponderam com precisão e sistematização às 

perguntas formuladas. Os arquitetos, deram respostas muito mais qualitativas, abordando a 

problemática de um modo holístico e não se condicionando pelo formato do inquérito. 

 

3.1 Engenheiros de estruturas 

Foram entrevistados quatro engenheiros civis, todos projetistas de estruturas, dois deles 

projetistas séniores com mais de 10 anos de experiência, um com cerca de 3 anos de 

experiência profissional e um quarto com pouco mais de um ano de experiência profissional. 

Todos os engenheiros entrevistados eram da zona Norte do país e foram escolhidos, entre 

outras razões, devido à sua familiarização com a metodologia BIM. 

Nas entrevistas realizadas com os engenheiros de estruturas foram formuladas algumas 

questões que visavam obter respostas com o intuito de se retirarem ideias para a correcta 

elaboração do protótipo.  

Apesar de se detetarem, naturalmente, diferenças nas respostas, a uniformidade das mesmas é 

um dado assinalável e que permite identificar um determinado estilo profissional nestes 

projetistas, com respostas pragmáticas, focadas na pergunta e muito rigorosas e quantitativas. 

 

As respostas a essas entrevistas que podem ser consultadas no Anexo 9, foram analisadas e os 

resultados obtidos são listados seguidamente para cada uma das perguntas realizadas. 

 

A primeira questão está relacionada com a opinião dos engenheiros de estruturas 

relativamente aos aspetos mais importantes a garantir pela conceção arquitetónica com vista à 

conceção estrutural. 
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A.1. Que aspetos considera mais importantes que uma conceção 

arquitetónica garanta em termos de conceção estrutural? (Dimensão dos vãos? 

Altura disponível para vigas e lajes? Alinhamentos verticais de pilares e caixas? 

Tipo de materiais? Etc) 

 

De acordo com o Figura 3.1 é possível observar que todos os entrevistados concordam que os 

alinhamentos verticais de pilares e caixas constituem um aspeto muito importante para 

integração das duas conceções. A par deste aspeto está a dimensão dos vãos e a altura 

disponível para vigas e lajes, que embora não apresentem total unanimidade, apresentam 

valores que devem ser considerados importantes. É também bastante interessante a resposta 

que os dois engenheiros mais experientes dão de que a conceção estrutural deve estar 

diretamente relacionada com a disponibilidade orçamental para cada obra. 

 

 

 

Figura 3.1 - Resultados dos aspetos mais importantes da conceção arquitetónica para com a conceção estrutural 

 

A segunda questão está relacionada com a opinião dos engenheiros de estruturas 

relativamente às dificuldades de integrar a conceção estrutural perante uma conceção 

arquitetónica menos favorável.  
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A.2. Em termos estruturais, o que consideram mais difícil de integrar perante 

uma conceção arquitetónica menos favorável? 

 

Conforme se pode verificar na Figura 3.2 é possível constatar que não existe unanimidade 

perante nenhuma das opções, contudo há uma que se destaca, sendo a dos alinhamentos 

verticais de pilares e caixas. Embora esta opção não seja a única com a percentagem de 75% 

continua a ser a que mais se destaca pois a outra opção refere-se a outros aspetos que não são 

coincidentes para todos os entrevistados. 

 

 

Figura 3.2 - Resultados dos aspetos com maior dificuldade de integração 

 

3.2 Arquitetos 

Foram entrevistados quatro arquitetos, todos projetistas, três deles projetistas séniores com 

mais de 25 anos de experiência e um quarto com pouco mais de um ano de experiência 

profissional. A escolha dos arquitetos entrevistados, todos da região Norte do país, teve em 

conta o facto de serem proficientes na aplicação da metodologia BIM. 

Nas entrevistas realizadas com os arquitetos foram igualmente formuladas algumas questões 

que visavam obter respostas com o intuito de elaborar corretamente o protótipo.  

Conforme já se mencionou, e em particular nos três arquitetos mais experientes, as respostas 

assumem também uma grande similitude, apesar de o estilo destes projetistas, com respostas 

abertas, focadas não simplesmente na pergunta mas em toda a temática que a mesma encerra, 

bastante mais qualitativas que deterministicas. 
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As respostas a essas entrevistas, que podem ser consultadas no Anexo 8, foram analisadas e 

os resultados obtidos são listados seguidamente para cada uma das perguntas realizadas. 

 

A.1. Quando concebem os espaços, na fase da “folha em branco”, têm em 

conta as condicionantes estruturais? Como? 

 

As respostas obtidas para esta questão confirmam que existe um grande consenso entre os 

entrevistados. 

Após a análise das entrevistas constatou-se que para os arquitetos não existe o conceito da 

“folha em branco”. Segundo os entrevistados existe uma série de informações e 

condicionantes iniciais, como o tipo de terreno ou o trabalho anterior, que fazem com que a 

fase de conceção não se inicie no nada. 

Apesar desta exclusão da “folha em branco” todos estão de acordo no que diz respeito a ter 

em conta as condicionantes estruturais. Na sua maioria a justificação foi a experiência, pois é 

baseado nela que desenvolvem a conceção arquitetónica enquanto têm em conta as 

condicionantes estruturais. Segundo os profissionais da área da arquitetura, o que facilita a 

possibilidade de terem em conta as condições estruturais é o facto de existir “um engenheiro 

de estruturas dentro da cabeça de cada um deles”, e quanto mais souberem acerca do trabalho 

do engenheiro, melhor é possível antecipar os problemas e “melhor conseguem resolver o 

projeto sem o fazer sofrer pelo caminho”. Em contrapartida a necessidade que têm de 

“explorar caminhos” ao longo da conceção faz com que por vezes deixem, propositadamente, 

de parte a preocupação para com as condicionantes estruturais, com a intenção de descobrir 

novos caminhos e novas soluções. 

 

A.2. À medida que vão trabalhando a conceção arquitetónica, quais os 

principais aspetos em que gostariam que o engenheiro de estruturas vos apoiasse? 

(Dimensões? Tipos de materiais? Processos Construtivos? Etc.) 

 

Mais uma vez foi considerada como parte importante do processo a experiência já adquirida 

pelo arquiteto, pois é esta experiência que faz com que a necessidade de apoio por parte do 

engenheiro de estruturas seja mais ou menos necessária. No geral existe acordo entre todos 

acerca das surpresas desagradáveis que podem aparecer ao longo da conceção, contudo estas 

surpresas só acontecem quando existe desconhecimento total ou em parte acerca das soluções 
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e dos limites das mesmas. É no momento em que as ditas surpresas aparecem que existe a 

necessidade de “chamar o engenheiro para discutir viabilidades”. 

De um modo geral existem dois pontos em que se identificou consenso: 

 O apoio à melhor solução confrontando o engenheiro com a viabilidade daquilo que já 

está desenvolvido; 

 O dimensionamento dos elementos estruturais para que exista uma “fusão entre a 

arquitetura e a estrutura”. 

 

A.3. Consoante o tipo de espaços, quais as principais condicionantes 

específicas que gostariam que as estruturas integrassem? (Pé-direito disponível? 

Evitar vigas aparentes? Evitar pilares a meio dos espaços? Tipo de materiais e de 

estruturas, por exemplo estruturas metálicas vs betão armado? Etc.) 

 

As entrevistas realizadas não possibilitam obter conclusões muito específicas, embora “as 

vigas aparentes e os pilares a meio dos espaços” tenham sido consideradas condicionantes 

importantes devido a implicações que possam originar posteriormente. O facto de o arquiteto 

ser “um modelador de espaços” faz com que a engenharia de estruturas não possa ser extraída 

do resto. 

De um modo geral, embora as conclusões retiradas não tenham sido obtidas por consenso, é 

possível verificar que o engenheiro de estruturas é parte importante da conceção arquitetónica. 
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4. MAPA DE PROCESSOS E PROTÓTIPO DESENVOLVIDO 

 

4.1 Mapeamento de processos entre arquiteto e engenheiro de 

estruturas 

O mapeamento de processos apresentado na Figura 4.1 descreve um conjunto de interações a 

ser realizado entre o arquiteto e o engenheiro de estruturas na fase inicial de conceção 

estrutural. Estas interações estão divididas em três fases distintas e é através deste 

mapeamento que se pretende implementar um modelo que seja o mais simplificado e 

automatizado possível com o intuito de facilitar o trabalho realizado nesta fase de conceção. 

Na primeira fase pretende-se conseguir uma base para a elaboração do primeiro esboço 

arquitetónico, sendo que será realizada em dois momentos distintos: 

 No momento inicial o arquiteto deve proceder à descrição do edifício. Esta descrição 

deve conter o tipo de edifício (Habitação; Comercial; Espetáculos), o número de pisos 

existentes, o tipo de divisões presentes em cada piso e as dimensões do edifício por 

piso, nomeadamente a largura e o comprimento. 

  Num segundo momento, devem identificar-se também as restrições básicas inerentes 

a cada divisão do projeto. Estas restrições devem ser identificadas num ficheiro de 

Excel único para cada tipo de edifício, sendo que este deve conter todo o tipo de 

divisões que possam vir a ser utilizadas no mesmo, bem como a respetiva distância 

piso a piso mínima para cada divisão e a possibilidade da existência de pilares 

interiores nas mesmas. 

Após a conclusão da primeira fase o arquiteto possui todos os elementos necessários para a 

elaboração de um esboço pouco pormenorizado do edifício. O esboço realizado deve permitir 

que o engenheiro faça uma análise do mesmo podendo assim aprovar ou rejeitar a sua 

utilização. 

A segunda fase descrita na Figura 4.1 é relativa à elaboração, análise e aprovação do esboço 

arquitetónico: 

 A primeira tarefa a ser realizada é a elaboração do esboço. Este deve ser conseguido 

tendo por base as restrições iniciais do projeto e a constituição do edifício fornecida 

pelo arquiteto.  

 Após a conclusão do esboço procede-se à análise do mesmo. Esta análise é realizada 

em quatro verificações distintas nomeadamente, a distância piso a piso mínima, os 
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alinhamentos verticais, os alinhamentos horizontais e a localização dos pilares 

interiores. É importante frisar que a distância piso a piso mínima a ser verificada 

corresponde ao da divisão com maior valor de distância piso a piso presente no 

ficheiro das restrições iniciais. 

 Após a realização da análise o engenheiro deve aprovar o esboço arquitetónico, caso 

este cumpra todas as verificações, ou indicar novas restrições solicitando assim 

alterações no respetivo esboço. 

Na Figura 4.1 está apresentada uma terceira fase que corresponde à elaboração de um novo 

esboço arquitetónico. Esta fase apenas será realizada caso sejam apresentadas novas restrições 

por parte do engenheiro, o que acontece sempre que o esboço analisado não cumpra todas as 

verificações. Sempre que for elaborado um novo esboço deve proceder-se a um novo ciclo de 

verificações. 



Mapa de processos e protótipo desenvolvido 

27 

 

Figura 4.1 - Mapeamento de processos entre arquiteto e engenheiro de estruturas
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4.2 Desenvolvimento do protótipo LIMAR 

O protótipo desenvolvido e batizado de LIMAR – Light inception of structural modeling in 

Architecture, visa proporcionar uma maior interação entre o arquiteto e o engenheiro de 

estruturas na fase preliminar da conceção estrutural, bem como uma maior facilidade na 

análise dos alinhamentos dos elementos estruturais. 

Foram realizadas divisões na abordagem para as diferentes fases, sendo que cada fase pode 

estar subdividida de acordo com os elementos estruturais: 

 Fase I: O programa desenvolvido gera espaços paralelepipédicos com as dimensões 

mínimas tendo em conta as informações arquitetónicas do projeto. 

 Fase II: Esta é uma fase intermédia no programa que não pressupõe a utilização do 

mesmo, ou seja, é nesta fase que o arquiteto vai proceder à elaboração de um esboço 

do edifício. 

 Fase III: Tal como na fase anterior, também esta requer apenas intervenção exterior ao 

programa, embora agora não seja a intervenção do arquiteto mas sim do engenheiro de 

estruturas, tendo este de realizar um esboço estrutural de acordo com o esboço 

arquitetónico elaborado. 

 Fase IV: Nesta fase o programa está subdividido de acordo com os elementos a 

analisar, nomeadamente os pilares, as vigas e a distância piso a piso mínima. 

 

4.2.1 Gerador de espaços 

É nesta fase que é gerada a base do espaço do edifício a construir, nomeadamente a largura, o 

comprimento e a distância piso a piso. O programa foi desenvolvido para três tipos de 

edifícios diferente: edifícios de habitação edifícios para espetáculos e edifícios comerciais. 

Para cada tipo de edifício existem dois ficheiros de Excel, sendo que o primeiro é relativo às 

características arquitetónicas do projeto e o segundo é relativo às restrições iniciais do 

mesmo. Ambos os ficheiros possuem uma estrutura própria criada para facilitar futuras 

análises e podem ser alterados desde que essas alterações apenas afetem os dados do projeto 

ou a quantidade dos mesmos. 

Os ficheiros a utilizar nesta fase devem ser selecionados de acordo com o solicitado pelo 

programa para que este possa realizar a análise corretamente. A Figura 4.2 mostra a existência 

de três intervenientes no processo, nomeadamente o arquiteto, o utilizador e o programa, 
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embora este conjunto se possa reduzir a apenas dois intervenientes pois o papel do utilizador 

pode ser, ou não, desempenhado pelo arquiteto. Analisando a figura em questão é possível 

verificar que o programa se divide em três fases distintas: 

 Fase I: É neste primeiro momento que é elaborada a descrição do edifício pelo 

arquiteto. Esta descrição deve ser realizada num ficheiro com características fixas de 

modo a que o programa possa proceder a todas as análises de forma correta. Nele 

devem ser introduzidos os dados relativos ao comprimento e à largura de cada piso, 

bem como o tipo de divisões existentes em cada piso. Ainda nesta fase devem ser 

identificadas, num segundo ficheiro, as restrições de cada tipo de divisão existente no 

projeto, nomeadamente a distância piso a piso e a possibilidade, ou não, da existência 

de pilares interiores. 

 Fase II: Em primeiro lugar o utilizador deve selecionar os ficheiros solicitados pelo 

programa, sendo estes posteriormente analisados de modo a obter a informação 

necessária para o projeto. 

 Fase III: Após a análise dos ficheiros o programa gera um conjunto de espaços com o 

comprimento, a largura e a distância piso a piso mínima necessária em cada piso do 

edifício. Para além dos espaços, o programa possibilita também a criação automática 

de níveis, sendo que cada um destes corresponde à base de cada piso. 
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Figura 4.2 - Mapeamento de processos para geração de espaços 

Embora os espaços sejam gerados com uma posição específica, pois são criados relativamente 

a um eixo, estes podem ser movimentados para a posição desejada para cada piso, tal como é 

possível verificar na Figura 4.3 e Figura 4.4, respetivamente. 
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Figura 4.3 - Espaços gerados para um edifício de três 

pisos com diferentes dimensões. 

 

Figura 4.4 - Espaços gerados para um edifício de três 

pisos com diferentes dimensões após alteração da 

posição dos pisos. 

 

4.2.2 Desenvolvimento do projeto arquitetónico 

O projeto arquitetónico é inteiramente desenvolvido pelo arquiteto, tendo por base a 

informação gerada através do gerador de espaços. Ao elaborar o esboço arquitetónico a ser 

utilizado, o arquiteto deve ter em conta as restrições iniciais e as restrições desenvolvidas pelo 

programa até ao momento. No entanto, estas restrições não bloqueiam a liberdade de criação, 

pois apenas alguns aspetos estão restringidos, nomeadamente as dimensões mínimas do 

edifício e a alocação dos pilares interiores. 

O esboço arquitetónico necessita apenas dos elementos necessários para realizar a análise do 

mesmo. Por outro lado existem algumas condições para a criação de tais elementos e cabe ao 

arquiteto ter em conta essas condições ao longo do desenvolvimento do projeto, colocando no 

mesmo os restantes elementos necessários à sua correta realização. 

O programa desenvolvido requer apenas que seja inserida a localização do projeto e que 

sejam criados pilares, vigas, níveis (correspondentes à base de cada piso) e divisões com a 

respetiva identificação. Estes elementos serão utilizados nas diversas análises realizadas, 

sendo que cada um pode ser utilizado numa ou mais análises de acordo com o solicitado pelo 

programa. 

A elaboração do projeto arquitetónico visa fornecer ao engenheiro de estruturas o 

posicionamento dos elementos no projeto, devendo ambos os projetos ser o mais integrados 

quanto possível. 
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4.2.3 Desenvolvimento do projeto estrutural 

Após a elaboração do projeto arquitetónico, cabe ao engenheiro de estruturas desenvolver a 

conceção estrutural. Este esboço do projeto é essencial para que a análise efetuada pelo 

programa se realize de forma correta. 

Cabe ao engenheiro de estruturas elaborar um projeto tão próximo quanto possível ao projeto 

arquitetónico, isto é, a sua função deve restringir-se à colocação de elementos estruturais, 

nomeadamente pilares, vigas, lajes e grelhas de acordo com os elementos equivalentes no 

projeto arquitetónico. 

 

4.2.4 Análise dos pilares 

A análise dos pilares deve ser feita verificando os seus alinhamentos horizontais e verticais 

pois estes exercem funções em ambas as direções. Com o programa desenvolvido é possível 

realizar esta verificação dos alinhamentos quer para pilares estruturais, quer para pilares 

arquitetónicos existindo algumas diferenças no seu funcionamento e nos seus requisitos.  

 

 Alinhamentos horizontais e verticais de pilares estruturais 

O processo de verificação será facilitado e praticamente automático, visto que apenas será 

necessário que o utilizador do programa selecione os elementos solicitados pelo mesmo e toda 

a análise será feita sem mais intervenções. É importante salientar que esta análise requer a 

existência de pilares estruturais e grelhas para que seja realizada corretamente. Este pormenor 

dos elementos deve-se ao facto de a análise apenas ser realizada para pilares estruturais e 

também apenas para aqueles que se encontrem posicionados em grelhas, pois só assim é 

possível obter a localização dos mesmos nos alinhamentos. 

 



Mapa de processos e protótipo desenvolvido 

33 

 

Figura 4.5 - Mapeamento de processos para a análise dos alinhamentos horizontais e verticais de pilares estruturais 

Na Figura 4.5 está apresentado o mapeamento de processos comum às duas análises, isto é, a 

análise dos alinhamentos nas duas direções (vertical e horizontal) é efetuada após uma 

primeira análise individual para cada direção. Após essa primeira análise o programa 

seleciona os pilares não verificados que são comuns em ambas as análises e posteriormente 

vai colorir esses elementos de vermelho, tal como apresentado na Figura 4.6, de modo a que o 

utilizador possa identificar quais os pilares que não cumprem nenhuma das restrições 

impostas. 

 

 

Figura 4.6 - Pilares estruturais não verificados horizontal e verticalmente 
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 Alinhamentos horizontais de pilares estruturais 

 

Figura 4.7 - Mapeamento de processos para a análise dos alinhamentos horizontais de pilares estruturais 

A análise dos alinhamentos horizontais de pilares estruturais é realizada para todos os pisos 

do edifício em simultâneo. A Figura 4.7 mostra a existência de dois intervenientes diferentes 

na realização da análise, nomeadamente o utilizador, que poderá ser o arquiteto ou o 

engenheiro, e o programa. 

O presente processo está dividido em três fases distintas: 

 Fase I: A primeira tarefa é realizada pelo utilizador e resume-se à seleção dos 

alinhamentos (grids) a serem utilizados na análise. Durante esta seleção devem ser 

tidas em conta as solicitações do programa, ou seja, os alinhamentos devem ser 

selecionados para as duas direções solicitadas. Os restantes elementos necessários à 

análise são selecionados automaticamente pelo programa, nomeadamente os pilares e 

os níveis correspondentes a cada piso. Ainda nesta primeira fase o programa realiza 

um passo que necessita de alguma relevância devido à sua importância na análise a 

efetuar, sendo este a organização dos pilares: Aquando da seleção dos elementos a 

analisar não existe distinção de pisos, isto é, todos os pilares são selecionados em 

simultâneo o que não possibilita a análise correta pois para os alinhamentos 

horizontais esta deve ser efetuada por piso. Deste modo, o programa automaticamente 

organiza os pilares selecionados para que todos fiquem alocados nos respetivos pisos. 

 Fase II: Após a primeira fase o programa procede à análise dos alinhamentos. Esta 

análise verifica a quantidade de pilares presentes em cada alinhamento sendo que o 
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mínimo, para que o alinhamento seja verificado, são dois pilares. Sempre que um 

alinhamento não se encontre verificado, este é armazenado até que todos sejam 

analisados. 

 Fase III: Nesta última fase o programa verifica quais os pilares que se encontram em 

alinhamentos não verificados. Estes pilares mostram que as restrições estruturais não 

estão a ser cumpridas passando estes a possuir uma tonalidade amarela, tal como 

apresentado na Figura 4.8, que irá distingui-los dos demais pilares. 

 

 

Figura 4.8 - Pilares não verificados horizontalmente 

Embora a análise seja realizada pelo programa é necessário que o utilizador proceda a 

algumas verificações sem a ajuda do mesmo. Visto que a análise é realizada para pilares que 

se encontrem posicionados em grelhas é possível que alguns destes elementos que se 

apresentem como errados não estejam de facto errados. Deste modo é necessário que o 

utilizador preste particular atenção aos elementos errados para verificar se o erro é justificado 

ou se o seu posicionamento está correto visto os pilares poderem apenas ser necessários em 

outra direção. 
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 Alinhamentos verticais de pilares estruturais 

 

Figura 4.9 - Mapeamento de processos para a análise dos alinhamentos verticais de pilares estruturais 

A análise vertical de pilares estruturais irá avaliar a continuidade dos mesmos ao longo dos 

pisos. A Figura 4.9 mostra que existe apenas um interveniente na realização da análise, 

nomeadamente o programa.  

O processo em causa apresenta três fases para o seu desenvolvimento: 

 Fase I: Neste primeiro momento o programa seleciona os pilares e os pisos a analisar. 

Mais uma vez os pilares são selecionados em simultâneo, sendo necessária a 

organização dos mesmos por pisos para que se possa verificar a sua continuidade ao 

longo do edifício. Por este motivo, o programa utiliza os elementos selecionados para 

que todos os pilares sejam alocados nos respetivos pisos. 

 Fase II: Após a conclusão da primeira fase o programa procede à verificação da 

continuidade dos pilares. Para que exista uma correta organização estrutural ao longo 

do edifício deve existir continuidade dos seus elementos pois esta continuidade facilita 

a transferência das cargas desde o piso superior até ao piso térreo e também porque a 

continuidade dos pilares juntamente com as vigas que estabelecem a sua ligação 

proporciona a criação de pórticos que contribuem para a estabilidade do edifício 

(Muzardo & Santos 2003). Por este motivo esta análise deve ser efetuada da base para 

o topo do edifício, não devendo existir falhas ao longo da sua altura, isto é, se existe 

um pilar na base este deve manter-se até haver necessidade, não existindo assim 

nenhum piso intermédio sem a sua presença. Por outro lado, caso um ponto da base 

esteja desprovido de pilares, este ponto deve manter-se assim até ao último piso do 
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edifício. Esta necessidade de estabelecer a continuidade dos pilares ao longo dos pisos 

deve-se, como já foi referido, à necessidade de transferência de cargas mas também a 

fatores económicos, isto é, sempre que se denote uma falha na continuidade de pilares 

devem ser utilizados elementos de transição que possam estabelecer a transferência de 

cargas ao longo dos pisos o que levará a custos de construção mais elevados (Muzardo 

& Santos 2003). A análise é efetuada para todos os alinhamentos, sendo os resultados 

armazenados até que todos tenham sido analisados. 

 Fase III: Após ser realizada a análise de todos os alinhamentos, o programa utiliza a 

informação armazenada para colorir todos os pilares que não correspondam aos 

requisitos fornecidos pelo engenheiro. Estes pilares serão apresentados com uma 

tonalidade verde, tal como mostra a Figura 4.10, de modo a serem distinguidos dos 

restantes elementos. 

 

 

Figura 4.10 - Pilares não verificados verticalmente 
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 Alinhamentos horizontais e verticais de pilares arquitetónicos 

 

Figura 4.11 - Mapeamento de processos para a análise dos alinhamentos horizontais e verticais de pilares arquitetónicos 

A análise dos pilares arquitetónicos deve ser feita horizontal e verticalmente pois estes 

exercem funções em ambas as direções. Com o programa desenvolvido esta análise será 

facilitada e praticamente automática, visto que o programa seleciona os elementos necessários 

à análise sem intervenção do utilizador e toda a análise será feita a partir desses elementos.  

Na Figura 4.11 apenas está apresentado o mapeamento de processos comum às duas análises, 

isto é, a análise dos alinhamentos nas duas direções (vertical e horizontal) é efetuada após 

uma primeira análise individual para cada direção. Após essa primeira análise o programa 

seleciona os pilares não verificados que são comuns em ambas as análises e posteriormente 

vai colorir esses elementos de vermelho, tal como apresentado na Figura 4.12, de modo a que 

o utilizador possa identificar quais os pilares que não cumprem nenhuma das restrições 

impostas. 
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Figura 4.12 - Pilares arquitetónicos não verificados horizontal e verticalmente 

 

 Alinhamentos horizontais de pilares arquitetónicos 

 

Figura 4.13 - Mapeamento de processos para a análise dos alinhamentos horizontais de pilares arquitetónicos 

A análise dos alinhamentos horizontais de pilares arquitetónicos é realizada para todos os 

pisos do edifício em simultâneo. A Figura 4.13 mostra que todo o processo é realizado apenas 

pelo programa. 
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O presente processo está dividido em três fases distintas: 

 Fase I: A primeira tarefa é realizada pelo programa e resume-se à seleção dos 

elementos necessários à análise, nomeadamente os pilares. Ainda nesta primeira fase o 

programa realiza, mais uma vez, a organização dos pilares por piso, visto que todos 

são selecionados em simultâneo. 

 Fase II: Após a primeira fase o programa procede à análise dos alinhamentos. Esta 

análise verifica a quantidade de pilares presentes em cada alinhamento sendo que o 

mínimo, para que o alinhamento seja verificado, são dois pilares. Sempre que um 

alinhamento não se encontre verificado, este é armazenado até que todos sejam 

analisados. 

 Fase III: Nesta última fase o programa verifica quais os pilares que se encontram em 

alinhamentos não verificados. Estes pilares mostram que as restrições não estão a ser 

cumpridas passando estes a possuir uma tonalidade amarela, tal como apresentado na 

Figura 4.14, que irá distingui-los dos demais pilares. 

 

 

Figura 4.14 - Pilares arquitetónicos não verificados horizontalmente 

Embora a análise seja realizada pelo programa é necessário que o utilizador proceda a 

algumas verificações sem a ajuda do mesmo, deste modo é necessário que o utilizador preste 

particular atenção aos elementos errados para verificar se o erro é justificado ou se o seu 

posicionamento está correto visto os pilares poderem apenas ser necessários em outra direção. 
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 Alinhamentos verticais de pilares arquitetónicos 

 

Figura 4.15 - Mapeamento de processos para a análise dos alinhamentos verticais de pilares arquitetónicos 

A análise vertical de pilares arquitetónicos irá avaliar a continuidade dos mesmos ao longo 

dos pisos. A Figura 4.15 mostra que existe apenas um interveniente na realização da análise, 

nomeadamente o programa.  

O processo em causa apresenta três fases para o seu desenvolvimento: 

 Fase I: Neste primeiro momento o programa seleciona os pilares a analisar. Mais uma 

vez os pilares são selecionados em simultâneo, sendo necessária a organização dos 

mesmos por pisos para que se possa verificar a sua continuidade ao longo do edifício. 

Por este motivo, o programa utiliza os elementos selecionados para que todos os 

pilares sejam alocados nos respetivos pisos. 

 Fase II: Após a conclusão da primeira fase o programa procede à verificação da 

continuidade dos pilares. A análise deve ser efetuada da base para o topo do edifício, 

não devendo existir falhas ao longo da sua altura, isto é, se existe um pilar na base este 

deve manter-se até haver necessidade, não existindo assim nenhum piso intermédio 

sem a sua presença. Por outro lado, caso um ponto da base esteja desprovido de 

pilares, este ponto deve manter-se assim até ao último piso do edifício. A análise é 

efetuada para todos os alinhamentos, sendo os resultados armazenados até que todos 

tenham sido analisados. 

 Fase III: Após ser realizada a análise de todos os alinhamentos, o programa utiliza a 

informação armazenada para colorir todos os pilares que não correspondam aos 



Interação entre arquiteto e engenheiro de estruturas em fases preliminares da conceção 

estrutural: oportunidades e desafios das metodologias BIM 

42 

requisitos. Estes pilares serão apresentados com uma tonalidade verde, tal como 

mostra a Figura 4.16, de modo a serem distinguidos dos restantes elementos. 

 

 

Figura 4.16 – Pilares arquitetónicos não verificados verticalmente 

 

 Pilares interiores 

 

Figura 4.17 - Mapeamento de processos para a análise da localização dos pilares interiores 

Os ficheiros relativos às restrições iniciais possuem informação relativa à distância piso a piso 

mínima, bem como a permissão para a existência de pilares interiores em cada divisão. É com 

base nesse ficheiro que é realizada a verificação dos pilares interiores. 
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Aquando da realização do esboço arquitetónico, todas as divisões devem ser assinaladas 

através da ferramenta Room presente no Revit e posteriormente identificadas com os 

respetivos nomes. 

Existindo este conjunto de informações, o programa é capaz de proceder à análise pretendida. 

A Figura 4.17 mostra a existência de dois intervenientes ao longo das três fases do processo, 

sendo estes o utilizador e o programa: 

 Fase I: A participação do utilizador limita-se à seleção dos ficheiros solicitados pelo 

programa, bem como a seleção do tipo de pilares a analisar (estruturais ou 

arquitetónicos) e é requerida apenas na primeira fase do processo. Após a seleção dos 

ficheiros pretendidos o programa procede à seleção dos elementos necessários à 

análise, nomeadamente os pilares e as divisões existentes no projeto, sendo 

posteriormente efetuada a filtragem de pilares de modo a que a análise se limite a 

pilares interiores. 

 Fase II: Esta fase corresponde à análise propriamente dita, isto é, o programa verifica a 

localização de todos os pilares tendo em conta a divisão em que se encontram e a 

permissão para a existência de pilares nas mesmas. Deste modo, se não for permitida a 

existência de pilares numa determinada divisão o programa guarda a informação dos 

pilares lá existentes para serem posteriormente assinalados como mal localizados. 

 Fase III: A última fase do processo traduz-se em colorir os pilares que se encontrem 

mal localizados, sendo que estes ficarão com uma tonalidade azul, tal como 

apresentado na Figura 4.18, para que possam ser distinguidos dos restantes elementos 

presentes no projeto. 

 

 

Figura 4.18 - Pilares interiores alocados incorretamente 
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4.2.5 Análise das vigas 

 

Figura 4.19 - Mapeamento de processos para verificação das vigas 

A análise das vigas é realizada tendo em conta os seus apoios, isto é a verificação é efetuada 

relativamente ao número de pilares em que cada viga se apoia. O programa desenvolvido 

realiza a análise do posicionamento das vigas para cada piso, sendo analisado um piso de cada 

vez. 

A Figura 4.19 mostra que o programa está dividido em três fases ao longo das quais existem 

dois intervenientes: 

 Fase I: A primeira fase requer apenas a intervenção do utilizador, sendo apenas 

necessário que este selecione o piso a analisar. 

 Fase II: A segunda fase requer apenas a intervenção do programa e refere-se à 

verificação do posicionamento das vigas, isto é o programa vai analisar todas as vigas 

verificando se as mesmas se apoiam, pelo menos, em dois pilares. Durante a análise 

todas as vigas que não se encontrem corretamente posicionadas são armazenadas para 

posterior utilização. 

 Fase III: Esta última fase é referente às vigas mal posicionadas e, mais uma vez, 

requer apenas a intervenção do programa. Após a análise anterior o programa utiliza a 

informação relativa às vigas mal posicionadas para colorir as mesmas com uma 

tonalidade laranja, tal como é possível verificar nas Figura 4.20, Figura 4.21 e Figura 

4.22, sendo assim possível distingui-las das demais vigas. 



Mapa de processos e protótipo desenvolvido 

45 

 

Figura 4.20 - Viga não verificada no 

piso 0 

 

Figura 4.21 - Viga não verificada no 

piso 1 

 

Figura 4.22 - Viga não verificada no 

piso 2 

 

4.2.6 Verificação da distância piso a piso mínima 

 

Figura 4.23 - Mapeamento de processos para verificação do pé-direito mínimo de cada piso 

A verificação da distância piso a piso mínima é essencial pois todos os elementos criados no 

gerador de espaços podem ser movimentados. Desta forma o arquiteto tem a base para a 

idealização do projeto mas também possui alguma liberdade de criação, liberdade essa que 

pode condicionar a validação da distância piso a piso mínima, isto é, ao movimentar os 

elementos gerados é possível reduzir a distância entre pisos, o que leva à necessidade de uma 

verificação posterior para cada piso, de modo a verificar se as restrições dadas inicialmente 

são ou não verificadas. 
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A Figura 4.23 mostra que existem dois intervenientes e que atuam ao longo de três fases 

distintas: 

 Fase I: A primeira fase corresponde à seleção dos elementos e dos ficheiros a utilizar e 

é parcialmente realizada pelo utilizador. Num primeiro momento o utilizador do 

programa seleciona os ficheiros solicitados pelo mesmo, sendo esses ficheiros os 

utilizados pelo gerador automático de espaços, pois é nessa fase que se define a 

distância piso a piso mínima de todo o edifício. É também nesta fase que devem ser 

selecionados os pisos existentes no projeto, sendo estes automaticamente selecionados 

pelo programa. A seleção de elementos permite então reunir toda a informação 

necessária para realizar a análise pretendida. 

 Fase II: Este segundo ponto é inteiramente realizado pelo programa e permite avaliar, 

através da informação recolhida anteriormente, se a distância piso a piso mínima 

corresponde a, pelo menos, o mínimo apresentado nas restrições iniciais. A análise 

anterior é efetuada para um piso de cada vez, sendo armazenada até que todos os pisos 

sejam avaliados. 

 Fase III: Nesta última fase, também ela com intervenção única do programa, procede-

se à alteração da tonalidade dos pisos não verificados. O programa utiliza a 

informação armazenada no ponto anterior e atribui aos elementos não verificados a cor 

vermelha para que estes possam ser distinguidos dos restantes elementos. 

A Figura 4.24 apresenta um edifício de três pisos no qual o segundo piso, correspondente ao 

nível três, não verifica as condições impostas para a distância piso a piso mínima e como tal 

está representado a vermelho. 

 

 

Figura 4.24 - Pisos com distância piso a piso mínima não verificada 
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4.2.7 Criação de uma tabela de Excel com os dados das lajes 

A criação de lajes num projeto requer alguns cuidados relativos ao seu pré-dimensionamento, 

sendo este influenciado por fatores como o comprimento do vão e a orientação da laje (Cruz 

et al. 2010). Deste modo o programa desenvolvido analisa as lajes presentes num determinado 

piso do projeto efetuando a verificação das suas possíveis orientações, do tipo de laje a ser 

utilizada e da sua identificação. Partindo destes dados o programa realiza alguns cálculos e 

escolhas: 

 Escolha do menor vão: Analisando as possíveis orientações da laje, tendo em conta as 

vigas em que a mesma se apoia, o programa opta pelo menor vão a utilizar nos 

cálculos do seu pré-dimensionamento; 

 Comprimento do vão: Após a seleção do menor vão é selecionado o comprimento do 

mesmo para efetuar os cálculos do pré-dimensionamento da laje; 

 Pré-dimensionamento da altura da laje: Para o pré-dimensionamento da altura da laje é 

necessário ter em consideração o tipo de laje, bem como a sua orientação e 

comprimento. Em primeiro lugar o programa calcula a altura para a possibilidade da 

laje ser armada numa direção tendo em conta o tipo de laje em questão, visto que o 

cálculo varia de acordo com este fator, e o comprimento da mesma. Em seguida o 

programa analisa as lajes que possam ser armadas nas duas direções e caso esta seja 

maciça procede ao pré-dimensionamento da altura da mesma.  

 

As fórmulas utilizadas para realizar os cálculos supracitados são as seguintes: 

 

 Lajes aligeiradas: 

 
ℎ

𝑙
≈

1

25
 (1) 

   

 Lajes fungiformes: 

 
ℎ

𝑙
≈

1

20
 𝑎 

1

25
 (2) 

   

 Lajes maciças armadas numa direção: 

 
ℎ

𝑙
≈

1

30
 (3) 
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 Lajes maciças armadas em duas direções: 

 
ℎ

𝑙
≈

1

40
 𝑎 

1

50
 (4) 

 

 

Figura 4.25 - Mapeamento de processos para a criação do ficheiro de Excel relativo às lajes 

Observando a Figura 4.25 é possível verificar que o programa se divide em quatro fases 

distintas protagonizadas por dois intervenientes, nomeadamente o utilizador e o programa: 

 Fase I: Esta fase exige a participação de ambos os intervenientes, sendo esta a única 

fase em que o utilizador tem participação. Num primeiro momento o utilizador 

seleciona o piso a analisar e o ficheiro solicitado pelo programa, nomeadamente o 

ficheiro de Excel em que será criada a tabela relativa aos dados da laje. Posteriormente 

o programa procede à seleção das lajes e das vigas presentes no piso selecionado pelo 

utilizador. 

 Fase II: É neste momento que o programa procede à análise dos elementos 

selecionados anteriormente efetuando assim a seleção dos dados necessários à 

realização do pré-dimensionamento, nomeadamente a orientação das lajes, o vão 

menor e seu respetivo comprimento. Após a seleção destes dados é então possível pré-

dimensionar a altura das lajes. 

 Fase III: A terceira fase deste programa corresponde à criação do cabeçalho a 

introduzir no ficheiro. O cabeçalho referido é criado automaticamente no ficheiro 

selecionado sendo o único requisito, para a criação do mesmo, que o ficheiro 



Mapa de processos e protótipo desenvolvido 

49 

selecionado se encontre vazio. Contudo caso o utilizador opte por utilizar um ficheiro 

já existente pode fazê-lo, não sendo assim criado o cabeçalho mas sendo necessário, 

para o correto preenchimento da tabela, que o ficheiro a utilizar esteja provido de um 

cabeçalho que corresponda corretamente à alocação dos dados. O cabeçalho é 

constituído pelos oito elementos apresentados na Figura 4.26. 

 

 

Figura 4.26 - Cabeçalho do ficheiro relativo às lajes 

 Fase IV: Esta última fase corresponde à introdução dos dados, relativos às lajes, no 

ficheiro selecionado. É neste momento que o programa aloca os dados relativos a cada 

laje de modo a que o preenchimento da tabela seja efetuado de forma correta. 

A utilização do programa pressupõe a análise de um piso de cada vez, sendo a seleção do 

piso efetuada pelo utilizador. Após a análise do primeiro piso selecionado, caso seja 

necessário realizar outra análise, o utilizador deve selecionar um novo piso, não 

esquecendo de gravar previamente o ficheiro, sendo percorridas novamente todas as fases 

descritas anteriormente. 

É importante salientar que aquando da criação da tabela no ficheiro de Excel é necessário 

que o nome do ficheiro e da folha de Excel sejam iguais para que o mesmo seja 

reconhecido pelo programa. 

Piso Tipo de Laje
Identificação 

da Laje
Direção da Laje

Direção do vão 

menor

Comprimento 

do vão (L) - mm

Altura da Laje 

(H) - cm - 

armada numa 

direção

Altura da Laje 

(H) - cm - 

armada em 

duas direções
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5. INQUÉRITOS 

Após o desenvolvimento do protótipo foram realizados inquéritos aos mesmos profissionais 

das áreas da arquitetura e da engenharia de estruturas que tinham sido já inquiridos nas 

entrevistas iniciais de conceptualização do modelo, nomedamente 4 arquitetos e 4 

engenheiros de estruturas.  

Estes novos inquéritos, foram preenchidos após visionamento do protótipo já em 

funcionamento e  visaram validar a viabilização do protótipo, ou seja, através da opinião 

recolhida procurou-se obter a perceção dos inquiridos sobre a utilidade do protótipo 

desenvolvido, qual a sua pertinência bem como o nível de desenvolvimento que atribuiam ao 

mesmo. 

 

5.1 Engenheiros de estruturas 

Analisando os inquéritos realizados com os engenheiros de estruturas (ver Anexo 11) foi 

possível retirar algumas conclusões relativamente à utilidade dos módulos incorporados no 

protótipo. 

Na Figura 5.1 pode verificar-se que dos diversos módulos constituintes do protótipo, o que foi 

considerado mais útil foi o da análise de alinhamentos (pilares), com as opiniões dos 

engenheiros a dividirem-se entre o útil e o muito útil. 

 

 

Figura 5.1 - Resultados relativos à utilidade de cada módulo 

Os módulos relativos ao pré-dimensionamento das espessuras de lajes a partir dos vãos e do 

gerador de espaços apresentam, também, valores de utilidade consideráveis. Em 
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contrapartida, o módulo que apresenta menores valores de utilidade é o correspondente à 

verificação da distância piso a piso mínima. 

De um modo geral é possível concluir que o protótipo é considerado útil embora nem todos os 

módulos o sejam, ou porque os engenheiros não encontram aplicação prática dos mesmos, ou 

porque o seu nível de desenvolvimento ainda está aquém das espectativas/necessidades. 

 

A análise dos inquéritos realizados não possibilitou retirar muitas conclusões relativamente ao 

nível de desenvolvimento de cada um dos módulos presentes no protótipo. 

A Figura 5.2 mostra que o módulo relativo à análise de alinhamentos (pilares) é o que se 

encontra com maior nível de desenvolvimento embora ainda necessite de melhoramentos 

visto que a sua percentagem de desenvolvimento apenas indica desenvolvimento médio. Por 

outro lado também é possível verificar que o módulo com menor nível de desenvolvimento é 

o correspondente ao gerador automático de espaços que está classificado como 

desenvolvimento iniciático. 

 

 

 

Figura 5.2 - Resultados relativos ao nível de desenvolvimento de cada módulo 

De um modo geral a perceção sobre o nível de desenvolvimento do protótipo é classificado 

como inconclusivo devido à falta de informação contida nos inquéritos relativamente a este 

ponto. 
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5.2 Arquitetos 

Aquando da análise realizada aos inquéritos dos profissionais da área da arquitetura (ver 

Anexo 10) verificou-se que, no geral, existe uma divisão entre duas partes do protótipo, sendo 

elas a ferramenta de conceção, da qual faz parte o gerador automático de espaços e a 

ferramenta de análise, da qual fazem parte os restantes módulos. Devido a esta divisão, a 

análise gráfica das respostas será baseada na ferramenta de conceção e na ferramenta de 

verificação. 

 

 

Figura 5.3 - Resultados relativos à utilidade de cada uma das ferramentas 

Com a análise aos inquéritos foi possível retirar algumas conclusões relativamente ao nível de 

desenvolvimento das ferramentas do protótipo. 

No que diz respeito à ferramenta de conceção não existe um consenso entre os inquéritos 

analisados embora seja possível identificar uma discrepância importante que varia entre 25% 

considerar pouco útil e 50% considerar muito útil. Estes valores devem-se ao modo como os 

diferentes profissionais da área analisaram a utilidade. A classificação de pouco útil refletiu-se 

no facto de existir uma necessidade de a aplicação ser capaz de “replicar o nosso cérebro” e 

não sendo isso possível passar a existir uma grande limitação e falta de liberdade para os 

arquitetos. Por outro lado a classificação de muito útil refletiu-se no facto de a ferramenta de 

conceção ser vista como uma forma de começar a introduzir o layout, isto é, uma forma de 

“gerar pequenos pré-dimensionamentos” vendo isto como um “gerador de conceções”. 

No que diz respeito à ferramenta de verificação foi possível classificá-la como muito útil. Esta 

classificação deve-se a três fatores: 

 “A importância de percorrer rotinas de verificação de projeto”; 
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 “A possibilidade de verificarmos se as soluções que foram tomadas de modo livre e 

sem estarem condicionadas, obedecem às leis da física”; 

 “A existência de projetos grandes e complexos onde se torna complicado verificar 

todos os pormenores”. 

 

 

Figura 5.4 - Resultados relativos ao nível de desenvolvimento de cada uma das ferramentas 

De um modo geral, relativamente ao nível de desenvolvimento das ferramentas, os resultados 

dos inquéritos classificam ambas as ferramentas como estando num estado iniciático. 

A ferramenta de conceção embora tenha alguma utilidade ainda necessita de 

desenvolvimento. Através dos inquéritos analisados compreendeu-se que a evolução desta 

ferramenta passa pela introdução de “soluções diferentes (ter em conta o sol, gerar coretes 

tendo em conta o espaço, etc.)” que deve ser “levado a um ponto em que ele pode entrar com 

premissas de layout”. 

A ferramenta de verificação também foi classificada como estando num estado iniciático. O 

modo como o seu nível de desenvolvimento deve ser aumentado não é muito percetível 

através dos inquéritos analisados pois dentro desta ferramenta encontram-se vários módulos e, 

embora tenham sido classificados como um todo, têm muito provavelmente níveis de 

desenvolvimento distintos. 
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6. PROVA DE CONCEITO 

Mesmo tendo em conta o caráter iniciático do conceito desenvolvido e materializado no 

protótipo já descrito e avaliado nos capítulos anteriores, pretendeu-se provar através de uma 

aplicação prática, a eficácia deste trabalho de programação visual e a sua isenção de erros 

grosseiros. 

 

6.1 Descrição do projeto 

O projeto desenvolvido corresponde a um edifício de habitações constituído por quatro pisos. 

Cada piso corresponde a uma habitação unifamiliar e em cada uma existe um quarto, uma 

cozinha, uma casa de banho, uma sala e um escritório, divisões essas que foram transcritas 

para o ficheiro inicial. O ficheiro em questão está apresentado na Figura 6.1, onde é possível 

identificar o número de pisos, as dimensões de cada piso e as divisões contidas em cada um. 

 

 

Figura 6.1 - Informação contida no ficheiro inicial 

As Figura 6.2, Figura 6.3, Figura 6.4 e Figura 6.5 mostram a distribuição das divisões em 

cada piso. Optou-se por alocar as divisões de igual modo ao longo dos pisos, para esta 

primeira versão, de modo a facilitar o desenvolvimento da modelação. 

Número de pisos 4

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4

Largura 10000 10000 10000 10000

Comprimento 15000 15000 15000 15000

Cozinha Cozinha Cozinha Cozinha

Sala Sala Sala Sala

WC WC WC WC

Quarto Quarto Quarto Quarto

Escritório Escritório Escritório Escritório
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Figura 6.2 - Planta do Piso 0 

 

Figura 6.3 - Planta do piso 1 

 

Figura 6.4 - Planta do piso 2 

 

Figura 6.5 - Planta do piso 3 

 

6.2 Aplicação do gerador automático de espaços 

Para iniciar o desenvolvimento do projeto foi utilizado o gerador automático de espaços que, 

tendo em conta as restrições inicialmente propostas, apresentadas nas Figura 6.1 e Figura 6.6, 

cria um conjunto de “paralelepípedos” correspondentes às delimitações de cada piso. 
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Figura 6.6 - Informação contida no ficheiro de restrições iniciais 

A Figura 6.7 apresenta o resultado obtido através do gerador automático de espaços, que 

consiste num conjunto de paralelepípedos com as dimensões (largura e comprimento) 

inicialmente definidas e a distância piso a piso mínima (altura) admitida tendo em conta o tipo 

de divisões presentes em cada piso. 

 

 

Figura 6.7 - Espaços gerados pelo gerador automático de espaços 

 

6.3 Modelação Revit 

Atendendo aos resultados obtidos pelo gerador automático de espaços foi realizada a 

modelação de cada piso, começando pelo piso inferior até ao piso superior. A modelação 

utilizada foi a mais simples possível restringindo-se à colocação dos elementos necessários à 

realização das análises através dos módulos constituintes do protótipo desenvolvido. A Figura 

6.8 mostra o resultado final, em 3D, da modelação realizada. 

 

Descrição Distância piso a piso Pilares "interiores"

Quarto 3000 Não

Sala 3000 Sim

WC 3000 Não

Escadas 3000 Não

Cozinha 4000 Não

Escritório 4000 Sim
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Figura 6.8 – Modelação 3D do edifício de habitação 

A distribuição das divisões ao longo dos diferentes pisos é igual, tal como é possível observar 

nas Figura 6.9, Figura 6.10, Figura 6.11 e Figura 6.12, sendo a única diferença, da modelação 

apresentada, relativa à alocação de determinados elementos. Foi possível identificar estes 

pormenores ao longo das verificações que se realizaram através dos diferentes módulos que 

compõe o protótipo desenvolvido. 

 

Figura 6.9 - Modelação 3D do piso 0 

 

Figura 6.10 - Modelação 3D do piso 1 

 

Figura 6.11 - Modelação 3D do piso 2 

 

Figura 6.12 - Modelação 3D do piso 3 
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6.4 Análise dos alinhamentos de pilares estruturais 

Devido à modelação elaborada, foram identificados alguns erros na alocação de pilares. A 

Figura 6.13 mostra os pilares não verificados quer horizontal, quer verticalmente ao longo de 

todo o edifício, sendo que os pilares não verificados horizontalmente se encontram 

identificados a amarelo e os pilares não verificados verticalmente se encontram identificados 

a verde. Existe ainda um pilar identificado a vermelho, sendo esta cor indicativa de que o pilar 

não se encontra verificado em nenhuma das direções. 

 

Figura 6.13 - Pilares estruturais não verificados no edifício 

De forma a facilitar a identificação dos pilares não verificados foram retiradas do projeto as 

Figura 6.14, Figura 6.15, Figura 6.16 e Figura 6.17 que mostram de forma mais simplificada 

quais os pilares não verificados em cada piso e em qual direção. 

 

 

Figura 6.14 - Pilares estruturais não verificados no piso 0 

 

Figura 6.15 - Pilares estruturais não verificados no piso 1 
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Figura 6.16 - Pilares estruturais não verificados no piso 2 

 

Figura 6.17 - Pilares estruturais não verificados no piso 3 

 

6.5 Análise dos alinhamentos de pilares arquitetónicos 

A mesma análise que possibilita a verificação dos alinhamentos de pilares estruturais também 

pode ser realizada para pilares arquitetónicos. Embora a forma como a análise é realizada não 

seja a mesma devido às condicionantes do Revit, a finalidade e os resultados obtidos são os 

mesmos. A Figura 6.18 mostra quais os pilares arquitetónicos que não se encontram 

verificados ao longo do edifício. Tal como para os pilares estruturais, os pilares não 

verificados horizontalmente são apresentados a amarelo, os pilares não verificados 

verticalmente são apresentados a verde e os pilares que não apresentem verificação em 

nenhuma das direções são apresentados a vermelho. 

 

 

Figura 6.18 - Pilares arquitetónicos não verificados no edifício 



Prova de Conceito 

61 

Com o intuito de facilitar a leitura destas verificações foram retiradas do projeto as Figura 

6.19, Figura 6.20, Figura 6.21 e Figura 6.22, que possibilitam verificar quais os pilares não 

verificados em cada piso e qual a direção em que não estão verificados. 

 

 

Figura 6.19 - Pilares arquitetónicos não verificados no piso 

0 

 

Figura 6.20 - Pilares arquitetónicos não verificados no piso 

1 

 

Figura 6.21 - Pilares arquitetónicos não verificados no piso 

2 

 

Figura 6.22 - Pilares arquitetónicos não verificados no piso 

3 

 

6.6 Análise da alocação dos pilares interiores 

A análise da alocação de pilares interiores é realizada tendo em conta os ficheiros com as 

restrições iniciais. Nestes documentos existe uma parte relativa à permissão que cada divisão 

possui para ser possível a alocação de pilares no interior das mesmas. A Figura 6.23 mostra 

que nas diferentes habitações unifamiliares existem alguns pilares que não se encontram 

corretamente alocados, estando estes identificados a azul. 
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Figura 6.23 - Pilares interiores não verificados no edifício 

Para melhor compreensão e também para ser possível identificar o porquê de os pilares se 

encontrarem mal alocados, nomeadamente qual a divisão em que se encontram, foram 

retirados do projeto as Figura 6.24, Figura 6.25, Figura 6.26 e Figura 6.27. Através destas 

figuras é possível identificar quais os pilares que se encontram mal alocados, qual o piso em 

questão e qual a divisão correspondente da habitação. Neste caso foram identificados os 

pilares que se encontram nos quartos e nas cozinhas pois foram estas as divisões que, no 

ficheiro com as restrições iniciais, foram identificadas como não tendo permissão para que 

existam pilares no seu interior. 

 

 

Figura 6.24 - Pilares interiores não verificados no piso 0 

 

Figura 6.25 - Pilares interiores não verificados no piso 1 
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Figura 6.26 - Pilares interiores não verificados no piso 2 

 

Figura 6.27 - Pilares interiores não verificados no piso 3 

 

6.7 Análise das vigas 

No decorrer da modelação foram colocadas vigas no projeto que não se encontram de acordo 

com os requisitos pré-definidos no protótipo desenvolvido para realizar a análise. As vigas 

que não se encontram corretamente localizadas estão apresentadas a laranja e encontram-se 

identificadas na Figura 6.28. 
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Figura 6.28 - Vigas não verificadas no edifício 

 

 

De modo a facilitar a leitura da Figura 6.28 foram retiradas do projeto as Figura 6.29, Figura 

6.30, Figura 6.31 e Figura 6.32. Estas figuras demonstram quais as vigas mal localizadas e o 

piso em que se encontram. 
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Figura 6.29 - Vigas não verificadas no piso 0 

 

Figura 6.30 - Vigas não verificadas no piso 1 

 

Figura 6.31 - Vigas não verificadas no piso 2 

 

Figura 6.32 - Vigas não verificadas no piso 3 

 

6.8 Verificação da distância piso a piso mínima 

No mesmo ficheiro em que é identificada a permissão para alocação de pilares no interior das 

divisões, é também identificada a distância piso a piso mínima, tal como apresentado na 

Figura 6.6. Deste modo, e tendo em conta esse ficheiro, foi percorrido o módulo do protótipo 

elaborado para efetuar a verificação da distância piso a piso mínima, sendo que os pisos que 

não verifiquem a distância mínima permitida são apresentados a vermelho. Na Figura 6.33 é 

possível verificar que o piso 2 não verifica a distância mínima exigida. 
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Figura 6.33 – Verificação da distância piso a piso 

 

6.9 Criação de ficheiro com informação relativa ao pré-

dimensionamento das lajes 

Durante a modelação do projeto foram criadas lajes, às quais foi atribuída a identificação e 

qual o tipo de laje a que corresponde, nomeadamente se é maciça, aligeirada ou fungiforme. 

Na fase de modelação, deverá para cada objeto de laje, indicar-se no campo "Comments" qual 

o tipo de laje inscrevendo "Aligeirada" ou " Maciça" ou "Fungiforme” enquanto no campo 

"Mark" se coloca a sua designação. Ao percorrer o módulo do protótipo desenvolvido para 

este efeito foram obtidos os resultados apresentados na Figura 6.34. Com a análise realizada é 

possível obter os valores mínimos que deverão ter as lajes de cada piso se for adotado o tipo 

de laje escolhido inicialmente. 
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Figura 6.34 - Resultados obtidos através da análise

Piso Tipo de Laje Identificação da Laje Direção da Laje Direção do vão menor
Comprimento do vão (L) - 

mm

Altura da Laje (H) - cm - 

armada numa direção

Altura da Laje (H) - cm - 

armada em duas direções

Piso 0 Maciça L6 y 10285,500 34,285 --

Maciça L0 x/y x 4935,500 16,452 12,339

Maciça L1 x/y y 4714,500 15,715 11,786

Maciça L5 x/y y 3000,000 10,000 7,500

Maciça L2 x/y x 5064,500 16,882 12,661

Maciça L4 x/y x 7235,500 24,118 18,089

Maciça L3 x/y x 2764,500 9,215 6,911

Piso 1 Aligeirada L7 x/y x 4935,500 19,742 --

Aligeirada L8 x/y y 4714,500 18,858 --

Aligeirada L12 x/y y 3150,000 12,600 --

Aligeirada L9 x/y x 5064,500 20,258 --

Aligeirada L11 x/y x 7235,500 28,942 --

Aligeirada L10 x/y x 2764,500 11,058 --

Aligeirada L13 y 10285,500 41,142 --

Piso 2 Fungiforme L14 x/y x 4935,500 24,678 --

Fungiforme L15 x/y y 4714,500 23,573 --

Fungiforme L16 x/y x 5064,500 25,323 --

Fungiforme L17 x/y x 2764,500 13,823 --

Fungiforme L18 x/y x 7235,500 36,178 --

Fungiforme L19 x/y y 2985,500 14,928 --

Fungiforme L20 y 10285,500 51,427 --

Piso 3 Maciça L21 x/y x 4935,500 16,452 12,339

Maciça L22 x/y y 4564,500 15,215 11,411

Maciça L26 x/y y 2985,500 9,952 7,464

Maciça L25 x/y x 7235,500 24,118 18,089

Maciça L27 y 10435,500 34,785 --

Maciça L23 x/y x 5064,500 16,882 12,661

Maciça L24 x/y x 2764,500 9,215 6,911
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7. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

A realização desta dissertação visava proporcionar a interação entre arquiteto e engenheiro de 

estruturas em fases iniciais de conceção estrutural, de um modo semi-automático, 

contribuindo para o desenvolvimento de um protótipo numa área que ainda está pouco 

estudada.  

Foram realizadas entrevistas a um grupo de arquitetos e de engenheiros de estruturas, com 

vista a validar algumas das ideias para a definição conceptual do modelo a prototipar. Foi 

também desenvolvido o mapa de processos desta fase da conceção estrutural e da sua 

interação com a arquitetura. Num primeiro momento elaborou-se o mapeamento de processos 

correspondente à interação entre o arquiteto e o engenheiro de estruturas, sendo demonstrado 

de um modo geral quais os passos e ciclos a adotar para o bom funcionamento da interação 

entre os intervenientes.   

Além disso, tendo também por base as entrevistas realizadas, as quais complementaram a 

compreensão dos intervenientes nos processos, elaboraram-se mapeamentos dos diversos 

módulos de programação visual e que dizem respeito ao protótipo desenvolvido. Isto é, para 

cada parte do protótipo desenvolvido foi elaborado um mapeamento da programação visual 

que demonstra como são realizadas as interações e iterações de cada um.  

Foi a partir dos mapeamentos supracitados que se desenvolveu o protótipo final, sendo que 

este proporciona a análise dos esboços arquitetónicos e estruturais desenvolvidos. Tendo em 

conta as análises realizadas verificou-se que com a utilização do protótipo é possível iniciar 

um projeto de forma mais eficaz, visto serem introduzidas algumas restrições iniciais, e 

também é possível obter resultados eficientes acerca dos esboços desenvolvidos. Estes 

resultados obtidos mostram a possibilidade da existência de combinações mal conseguidas ou 

mesmo de erros no projeto, possibilitando a sua melhoria ou correção na fase inicial do seu 

desenvolvimento, evitando assim os constrangimentos que possam existir numa fase 

posterior. 

Este protótipo foi avaliado e validado quer por inquéritos ao grupo de arquitetos e 

engenheiros de estruturas, quer pela sua aplicação prática a um exemplo simples, como prova 

de conceito. 

Embora tenham sido conseguidos avanços significativos no que diz respeito a este tema, tão 

pouco estudado e desenvolvido, também se pode constatar que muitos desenvolvimentos e 
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melhorias estão ainda por fazer e que serão conseguidas através da continuação deste estudo e 

desta abordagem.  

Estas melhorias podem ser conseguidas a vários níveis, como é o caso da aplicação do 

protótipo a outros softwares para além do Revit o que levaria a um maior leque de utilização. 

Outros pontos interessantes a desenvolver poderiam ser a possibilidade do gerador de espaços 

poder produzir arranjos organizados das diversas divisões em planta, a verificação da 

continuidade das caixas de escadas e caixas de elevadores, a avaliação do espaço disponível 

nos tetos falsos para integração das redes de MEP, o pré-dimensionamentos também dos 

pilares e vigas ou a inclusão de outras variáveis de condicionamento dos elementos 

estruturais.  

Muitas outras avaliações e análises poderão ser desenvolvidas, mas a pertinência desta nova 

linha de investigação, nomeadamente da automatização de uma tarefa tão pouco 

sistematizável e com tantas variáveis, ainda necessita de mais validação e consolidação.
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ANEXO 1 – GERADOR AUTOMÁTICO DE ESPAÇOS 

 

Figura A.1 - Seleção dos ficheiros a utilizar pelo programa 

 

Figura A.2 - Algoritmo para geração dos espaços
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ANEXO 2 – VERIFICAÇÃO DA DISTÂNCIA PISO A PISO 

 

Figura A.3 - Seleção dos ficheiros e elementos a utilizar pelo programa 

 

Figura A.4 - Algoritmo para verificação da distância piso a piso
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ANEXO 3 – ANÁLISE DE ALINHAMENTOS (PILARES 

ESTRUTURAIS) 

 

 

Figura A.5 - Seleção dos elementos a utilizar pelo programa 

 

 

Figura A.6 - Algoritmo para verificação dos alinhamentos horizontais de pilares 
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Figura A.7 - Algoritmo para verificação dos alinhamentos verticais de pilares 

 

 

Figura A.8 - Algoritmo para verificação dos alinhamentos horizontais e verticais de pilares 
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ANEXO 4 – ANÁLISE DE ALINHAMENTOS (PILARES 

ARQUITETÓNICOS) 

 

Figura A.9 - Seleção dos elementos a utilizar pelo programa 
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Figura A.10 - Algoritmo para verificação dos alinhamentos horizontais de pilares 

 

 

Figura A.11 - Algoritmo para verificação dos alinhamentos verticais de pilares 
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Figura A.12 - Algoritmo para verificação dos alinhamentos horizontais e verticais de pilares
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ANEXO 5 – VIABILIDADE DAS VIGAS (EM TERMOS DE APOIOS) 

 

Figura A.13 - Seleção dos elementos a utilizar pelo programa 

 

Figura A.14 - Algoritmo para verificação da viabilidade das vigas
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ANEXO 6 – DETEÇÃO DE PILARES NO INTERIOR DOS ESPAÇOS 

 

Figura A.15 - Seleção dos ficheiros e elementos a utilizar pelo programa 

 

Figura A.16 - Algoritmo para detecção de pilares no interior dos espaços impróprios
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ANEXO 7 – PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS ESPESSURAS DAS 

LAJES A PARTIR DOS VÃOS 

 

Figura A.17 - Seleção dos elementos a utilizar pelo programa 

 

Figura A.18 - Algoritmo para preenchimento do cabeçalho do ficheiro de Excel 
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Figura A.19 - Algoritmo para o cálculo da altura mínima das lajes 

 

Figura A. 20 - Algoritmo para preenchimento do ficheiro de Excel 
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ANEXO 8 – ENTREVISTA A ARQUITETOS 

Os documentos seguintes apresentam os resultados das entrevistas realizadas com os 

profissionais da área de arquitetura. 





Conceção estrutural na fase pré-BIM 

1 

Conceção Estrutural na fase Pré-BIM 

Para Arquitetos 

* Obrigatório 

 

Entrevista 

 

A.1. Quando concebem os espaços, na fase da "folha em branco", têm em conta as 

condicionantes estruturais? Como? * 

O trinómio intenção+forma+material é indissociável. Eu não consigo deixar de pensar no programa e 

na forma, para só pensar em termos estruturais. A necessidade de responder com soluções viáveis mas 

ao mesmo tempo criativas faz com que, por vezes, intencionalmente, não nos preocupemos em 

demasia com nenhum desses assuntos em particular mas sim com todos no seu conjunto. Claro que o 

historial de passado e a experiência que já temos fazem com que tenhamos uma muito boa perceção do 

que são soluções viáveis ou não. A folha em branco realmente não existe pois, à partida, tu tens muita 

informação que faz com que não estejas a começar do nada.  

 

 

A.2. À medida que vão trabalhando a conceção arquitetónica, quais os principais aspetos 

em que gostariam que o engenheiro de estruturas vos apoiasse? (Dimensões? Tipos de 

materiais? Processos Construtivos? etc) * 

Em relação ao engenheiro de estruturas a minha pergunta habitual é: isto dá? 

Claro que a minha sensibilidade e experiência e até o conhecimento quer empírico quer estrutural, são 

essenciais para propor soluções viáveis. 

 

 

 

 

 



Conceção estrutural na fase pré-BIM 

2 

A.3. Consoante o tipo de espaços, quais as principais condicionantes específicas que 

gostariam que as estruturas integrassem? (Pé-direito disponível? Evitar vigas aparentes? 

Evitar pilares a meio dos espaços? Tipo de materiais e de estruturas, p.ex estruturas metálicas 

vs betão armado? etc) * 

O arquiteto é um modelador de espaços. Assim sendo, não conseguimos extrair a engenharia de 

estruturas do resto. 

Bom, bom, era conseguirmos fazer uma ligação direta entre o que pensamos e o modelo, 

possivelmente usando modos de “desenhar” diferentes do uso do rato ou do teclado. Mas tal ainda 

estará longe. 

 

 

Nome/Entidade 

A.S.  



Conceção estrutural na fase pré-BIM 

1 

 

Conceção Estrutural na fase Pré-BIM 

Para Arquitetos 

* Obrigatório 

 

Entrevista 

 

A.1. Quando concebem os espaços, na fase da "folha em branco", têm em conta as 

condicionantes estruturais? Como? * 

Eu diria que tenho um engenheiro de estruturas dentro da minha cabeça e ao mesmo tempo não tenho 

porque também tenho um geógrafo, um sociólogo, um economista e ao mesmo tempo tenho de ter a 

capacidade de recusar e aceitar tudo isso e explorar caminhos. Portanto quando estamos num processo 

de desenvolvimento de uma solução de “folha em branco”, nunca é claramente uma folha em branco. 

O arquiteto nunca parte para um projeto sem nada, há sempre uma condicionante. O que é interessante 

na arquitetura é que a arquitetura faz-se sempre sobre alguma coisa, faz-se sobre um território, sobre 

um terreno, sobre uma coisa que eu valorizo muito que é o trabalho anterior e que interfere muito. Se 

eu fizer em madeira e agora quiser fazer em betão ou quiser dar continuidade à madeira porque ficou 

ali qualquer coisa que me inquietou, como se fosse um capítulo de um livro, de um livro infinito. 

Quanto mais experiência nós vamos tendo e mais trabalho, é evidente que concebemos logo pensando 

um bocadinho na estrutura como também pensamos um bocadinho no material. É um processo de 

aproximação à solução, eu nem diria tanto à forma que às vezes é o menos importante, mas à ideia 

geral, à resposta que queremos dar, portanto eu vejo isto como o processo da “folha em branco” que 

não é tão branco, branco, imaculado, que já vem com alguma cor por trás. E ainda bem que já vem, 

que há experiências anteriores, entre outras coisas. Folha em branco não há propriamente, temos em 

conta as condicionantes estruturais, claro que sim e claro que não, porque também queremos, às vezes, 

explorar algumas coisas e às vezes é do erro que surgem algumas ideias. 

 

 

 

 



Conceção estrutural na fase pré-BIM 

2 

A.2. À medida que vão trabalhando a conceção arquitetónica, quais os principais aspetos 

em que gostariam que o engenheiro de estruturas vos apoiasse? (Dimensões? Tipos de 

materiais? Processos Construtivos? etc) * 

 

 

 

 

 

 

A.3. Consoante o tipo de espaços, quais as principais condicionantes específicas que 

gostariam que as estruturas integrassem? (Pé-direito disponível? Evitar vigas aparentes? 

Evitar pilares a meio dos espaços? Tipo de materiais e de estruturas, p.ex estruturas metálicas 

vs betão armado? etc) * 

 

 

 

 

 

 

Nome/Entidade 

N.L. 



Conceção estrutural na fase pré-BIM 

1 

Conceção Estrutural na fase Pré-BIM 

Para Arquitetos 

* Obrigatório 

 

Entrevista 

 

A.1. Quando concebem os espaços, na fase da "folha em branco", têm em conta as 

condicionantes estruturais? Como? * 

O arquiteto usa tudo o que acumulou de experiência para antecipar o trabalho de qualquer uma das 

outras especialidades. E a sua experiência diz-lhe que quanto mais souber sobre o trabalho dos outros, 

menos problemas vai ter. Quanto mais conhecer aquilo que é o trabalho das outras especialidades 

melhor antecipa essas problemáticas, sejam elas estruturais, de equipamentos, etc., melhor antecipa e 

melhor consegue resolver o projeto sem o fazer sofrer pelo caminho. 

O arquiteto olha para tudo o que é técnico como algo que faz parte da premissa, que tem que ser. Olhar 

para a técnica do edifício é uma condicionante para o arquiteto consciente do que está a fazer. Portanto 

tem de saber o máximo sobre todas as especialidades, dominar alguma coisa para poder antecipar 

todas as necessidades e faze-las participar do projeto. 

O arquiteto quer gerir espaços e quer gerir equilíbrio entre a potencialidade da imagem arquitetónica 

mas o “primeiro barro” é o layout e as condicionantes. É muito complicado explicar como é que estou 

a pensar porque o pensamento é tão complexo, são imagens e nessas imagens elas comportam a 

premissa das estruturas também. 

Basicamente a experiência acumulada sobre aquilo que são as soluções disponíveis, 

independentemente do seu cálculo, mas a existência delas e os limites delas é o exercício principal da 

atividade de um arquiteto. E é isso que faz com que à medida que um arquiteto cresce, cresce pelo 

acumular desse conhecimento. 

 

A.2. À medida que vão trabalhando a conceção arquitetónica, quais os principais 

aspetos em que gostariam que o engenheiro de estruturas vos apoiasse? (Dimensões? 

Tipos de materiais? Processos Construtivos? etc) * 

O meu modo de funcionamento não gera nunca surpresas inesperadas, ou raramente isso poderá 

acontecer, porque tenho a sorte de já ter experimentado muitos tipos diferentes de estruturas e de ter 



Conceção estrutural na fase pré-BIM 

2 

alguma noção das vantagens e desvantagens de cada utilização. As surpresas desagradáveis só 

acontecem quando nós desconhecemos ou temos um défice grande de conhecimento de soluções e dos 

limites dessas soluções. O que muitas vezes pode acontecer é, na dúvida, e quando nós estamos a 

pensar numa determinada solução, se não temos certeza de que uma coisa funciona imediatamente 

estamos a chamar o engenheiro para discutir viabilidades. Na folha em branco realmente tudo está 

dependente da experiência. O ideal é que todos tenham um “pré” de todas as outras atividades com 

quem trabalham. 

Tenho dois pontos em que procuro o apoio do engenheiro de estruturas: 

 O apoio à melhor solução em que depois de ter alguma ideia no papel existe sempre a ansiedade 

de estar com o projetista de estruturas e confrontá-lo com: “isto é viável?”; “Como é que podemos 

juntos viabilizar isto?”. É que o problema é que a nossa atividade é em equipa! 

 A segunda preocupação é aquilo que ninguém, quando pensa em estruturas, está preparado para 

perceber que existe, que é aquilo que na estrutura existe que é arquitetónico (apoio a padieiras, 

apoio a elementos de fachada e que não é estrutural, o dente da testa da laje, etc.). O perfil dos 

elementos estruturais e que apoiam a arquitetura, isto é, a fusão entre a arquitetura e a estrutura. 

Eu recuso-me a ver a pragmática das estruturas na sua fórmula reduzida, ela é muito mais complexa, 

vai sempre muito mais longe. Quando o engenheiro é convidado a participar na estética e no 

posicionamento dos elementos que vão ser fundamentais decorativamente e esteticamente no edifício 

ele já está a transcender a sua profissão de simplesmente cálculo de estruturas. 

 

A.3. Consoante o tipo de espaços, quais as principais condicionantes específicas que 

gostariam que as estruturas integrassem? (Pé-direito disponível? Evitar vigas 

aparentes? Evitar pilares a meio dos espaços? Tipo de materiais e de estruturas, p.ex 

estruturas metálicas vs betão armado? etc) * 

 

 

 

 

Nome/Entidade 

N. P. 



Conceção estrutural na fase pré-BIM 

1 

Conceção Estrutural na fase Pré-BIM 

Para Arquitetos 

* Obrigatório 

 

Entrevista 

 

A.1. Quando concebem os espaços, na fase da "folha em branco", têm em conta as 

condicionantes estruturais? Como? * 

Sim, é costume partir de um princípio de uma grelha estrutural regular que nos vai servindo de guia 

para alguns alinhamentos e apesar de tudo garantindo alguma regra. 

 

A.2. À medida que vão trabalhando a conceção arquitetónica, quais os principais aspectos 

em que gostariam que o engenheiro de estruturas vos apoiasse? (Dimensões? Tipos de 

materiais? Processos Construtivos? etc) * 

Dimensões dos elementos estruturais (lajes, pilares e vigas) por forma a ir relacionando, arrumando e 

resolvendo estes elementos que, normalmente, surgem em modo surpresa em determinados sítios 

menos convenientes. 

 

A.3. Consoante o tipo de espaços, quais as principais condicionantes específicas que 

gostariam que as estruturas integrassem? (Pé-direito disponível? Evitar vigas aparentes? 

Evitar pilares a meio dos espaços? Tipo de materiais e de estruturas, p.ex estruturas metálicas 

vs betão armado? etc) * 

Indicar desde logo qual o sistema estrutural mais adequado tendo em conta o desenho arquitetónico 

que à partida quer evitar as "vigas aparentes" e "os pilares a meio dos espaços", o que terá implicações 

nas dimensões dos pés direitos, etc. 

 

Nome/Entidade 

L.P. 
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ANEXO 9 – ENTREVISTA A ENGENHEIROS DE ESTRUTURAS 

Os documentos seguintes apresentam os resultados das entrevistas realizadas com os 

profissionais da área da engenharia de estruturas. 





Conceção estrutural na fase pré-BIM 

1 

 

Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Engenheiros de Estruturas 

* Obrigatório 

 

Entrevista 

 

A.1. Que aspetos considera mais importantes que uma conceção arquitetónica garanta em 

termos de conceção estrutural? (Dimensão dos vãos? Altura disponível para vigas e lajes? 

Alinhamentos verticais de pilares e caixas? Tipo de materiais? etc) * 

 Definição se a solução pretende ser economicista ou um tipo de edifício de arquitetura mais 

arrojada (zonas sem pilares / vãos maiores);  

 Definição de verticalidades para núcleos, fachadas e coretes; Altura total entre teto e piso seguinte 

e necessidade de altura para instalações. 

 

A.2. Em termos estruturais, o que consideram mais difícil de integrar perante uma conceção 

arquitetónica menos favorável? * 

 Falta de verticalidade de elementos; 

 Vãos grandes de mais face ao comprimento geral disponível; 

 Altura insuficiente total do piso para compatibilização entre estruturas e especialidades; 

 Malhas regulares de pilares típicos em parques de estacionamento VS malha de pisos de 

apartamentos. 

 

 

Nome/Entidade 

B.L.  





Conceção estrutural na fase pré-BIM 

1 

Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Engenheiros de Estruturas 

* Obrigatório 

 

Entrevista 

 

A.1. Que aspetos considera mais importantes que uma conceção arquitetónica garanta 

em termos de conceção estrutural? (Dimensão dos vãos? Altura disponível para vigas e 

lajes? Alinhamentos verticais de pilares e caixas? Tipo de materiais? etc) * 

 Alinhamentos verticais de pilares e caixas.  

 As dimensões dos vãos deverão ser alvo de condicionamento caso haja imposição orçamental e/ 

ou de alturas disponíveis. 

 

 

A.2. Em termos estruturais, o que consideram mais difícil de integrar perante uma 

conceção arquitetónica menos favorável? * 

 Pilares e paredes e vigas salientes das lajes. 

 

 

Nome/Entidade 

E. S. 





Conceção estrutural na fase pré-BIM 

1 

Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Engenheiros de Estruturas 

* Obrigatório 

 

Entrevista 

 

A.1. Que aspetos considera mais importantes que uma conceção arquitetónica garanta 

em termos de conceção estrutural? (Dimensão dos vãos? Altura disponível para vigas e 

lajes? Alinhamentos verticais de pilares e caixas? Tipo de materiais? etc) * 

Considero que uma conceção arquitetónica deverá garantir vários espaços para realizar elementos 

verticais que se iniciam na fundação e terminam no último piso, sendo que o afastamento destes não 

deverá ser de grandezas elevadas. 

 

A.2. Em termos estruturais, o que consideram mais difícil de integrar perante uma 

conceção arquitetónica menos favorável? * 

 Semelhante à resposta anterior, entendo que integrar pilares que verificam a segurança sem 

"invadir" a arquitetura pode ser complicado; 

 Por ouro lado, a idealização de estruturas com geometrias complexas faz com que o cálculo seja 

mais complicado, o que pode levar à utilização de métodos simplificados e resultados não muito 

otimizados. 

 

 

Nome/Entidade 

C.G. 
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1 

Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Engenheiros de Estruturas 

* Obrigatório 

 

Entrevista 

 

A.1. Que aspetos considera mais importantes que uma conceção arquitetónica garanta em 

termos de conceção estrutural? (Dimensão dos vãos? Altura disponível para vigas e lajes? 

Alinhamentos verticais de pilares e caixas? Tipo de materiais? etc) * 

Dependendo do ponto de vista económico considero por ordem de importância, do maior para o 

menor, alinhamentos verticais, dimensão dos vãos e altura disponível para vigas e lajes. 

 

A.2. Em termos estruturais, o que consideram mais difícil de integrar perante uma conceção 

arquitetónica menos favorável? * 

 Os alinhamentos verticais e consequentemente a altura disponível para vigas e lajes; 

 Limitações ao nível da secção de pilares e tipos de materiais. 

 

 

Nome/Entidade 

B.R. 
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ANEXO 10 – INQUÉRITOS A ARQUITETOS 

Os documentos seguintes apresentam os resultados dos inquéritos realizados com os 

profissionais da área da arquitetura. 





Conceção estrutural na fase pré-BIM 

1 

Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Arquitetos 

* Obrigatório 

 

Inquérito 

 

B.1. Em relação aos desenvolvimentos abordados por este protótipo, por favor dê a sua 

opinião geral em relação à sua pertinência, utilidade e estado de desenvolvimento atual. * 

Gerador automático de espaços ("paralelepípedos"); 2. Verificação da distância piso a piso mínima; 3. 

Análise de alinhamentos (pilares); 4. Viabilidade das Vigas (em termos de apoios); 5. Deteção de 

pilares no interior dos espaços; 6. Pré-dimensionamento das espessuras das lajes a partir dos vãos.) 

Há aí duas coisas que eu acho interessantes: Esta abordagem em termos de sistematização é 

assim, primeiro há duas componentes que são a da conceção, geração de um modelo à partida 

e depois as outras ferramentas de análise e de controlo. À partida as ferramentas de análise e 

controlo são as que me parecem com potencial mais elevado. A componente de conceção 

parece-me ter menos potencialidade porque o gerar volumes não gera fluxos. 

 Gerador automático de espaços: Seria útil e faria sentido se partisse de premissas de 

fluxos com hierarquias diferentes e caracterizações diferentes nesses mesmos fluxos. Pode 

ser um auxiliar de conceção fantástico como elemento de início, para o papel branco, pode 

até passar por soluções diferentes (ter em conta o sol, gerar coretes tendo em conta o 

espaço, etc.). Do ponto de vista de quem vai começar o projeto pode ser interessante ter 

uma máquina que introduz áreas e gabinetes e quantidades, começa a introduzir o layout, 

sendo isto um auxiliar que gera pequenos pré-dimensionamentos. Isto pode ser 

interessante levado a um ponto em que ele pode entrar com premissas de layout. 

 Processo de verificação: A questão do processo de verificação, correr rotinas de 

verificação de projeto é extremamente importante. Eu tenho duas fases: a primeira é a fase 

de conceção em que gosto de me sentar com as pessoas e decidir qual é a solução que 

vamos utilizar, a chamada conceção em equipa; a segunda é a fase de lapidar os perfis da 

estrutura de modo a que estejam perfeitamente adequados à arquitetura. 

 

Outras observações ou comentários gerais 
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Eu como arquiteto com trinta anos de experiência não vejo utilidade mas a resposta seria 

certamente diferente se a questão me fosse colocada estando eu a acabar de sair da faculdade. 

Se a ferramenta reproduzida for suficientemente capaz / inteligente para gerir mais 

informações, mais inputs e variáveis e funcionar na mesma então pode ser um caso sério. 

Acho que tem utilidade desde que compreendamos que estamos a trabalhar com uma 

ferramenta auxiliar do processo colaborativo entre o arquiteto e o engenheiro de estruturas. O 

grau de saltos qualitativos não aparece sem se dar o primeiro passo e isso é que pode fazer 

com que a ferramenta se torne mais tarde num caso sério. 

 

 

Nome/Entidade 

N.P. 
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Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Arquitetos 

* Obrigatório 

 

Inquérito 

 

B.1. Em relação aos desenvolvimentos abordados por este protótipo, por favor dê a sua 

opinião geral em relação à sua pertinência, utilidade e estado de desenvolvimento atual. * 

(1. Gerador automático de espaços ("paralelepípedos"); 2. Verificação da distância piso a piso mínima; 

3. Análise de alinhamentos (pilares); 4. Viabilidade das Vigas (em termos de apoios); 5. Deteção de 

pilares no interior dos espaços; 6. Pré-dimensionamento das espessuras das lajes a partir dos vãos.) 

Esta parte foi a que gostei mais. Se a separarmos em parte de conceção de espaços e parte de 

verificação, a conceção dos espaços não me parece muito útil. É o que já estamos programados para 

fazer e ou a aplicação tinha a capacidade de replicar o processo híper complexo do nosso cérebro ou 

então estaremos sempre a limitar a possibilidade de opções a sua conjugação e isso é limitador e até 

pouco livre. Assim a automatização da conceção de espaços e a suas relações não me parece muito 

fazível. Já sobre a capacidade de verificar as diversas conceções acho muito bem, mas isso vai tirar o 

trabalho aos engenheiros :-) A possibilidade de verificarmos se as soluções que foram tomadas de 

modo livre e sem estarem condicionadas, obedecem às leis da física, parece-me muito bem. 

 

Outras observações ou comentários gerais 

O ideal era que pudéssemos testar as nossas soluções, quaisquer que elas fossem e qualquer a forma 

que assumissem. Plantas retangulares parecem realmente uma primeira abordagem possível mas muito 

melhor seria ter a liberdade de fazer uma planta qualquer e poder verificar qual a sua viabilidade. 

 

Nome/Entidade 

A.S. 
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Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Arquitetos 

* Obrigatório 

 

Inquérito 

 

A.4. Em relação aos desenvolvimentos abordados por este protótipo, pf dê a sua 

opinião geral em relação à sua pertinência, utilidade e estado de desenvolvimento atual. 

* 

Gerador automático de espaços ("paralelepípedos"); 2. Verificação da distância piso a piso mínima; 3. 

Análise de alinhamentos (pilares); 4. Viabilidade das Vigas (em termos de apoios); 5. Deteção de 

pilares no interior dos espaços; 6. Pré-dimensionamento das espessuras das lajes a partir dos vãos.) 

 Mas isto é fundamental, há aqui um aspeto que eu acho que só agora percebi que é o que 

nos separa nisto. A “folha em branco” para nós arquitetos é exatamente a folha em branco, 

ou seja, é o nada, é o zero absoluto. O que tu estás a falar já incluí milhares, centenas de 

coisas que tu queres explorar, já sabes que vais ter quartos, que vais ter uma sala de 

qualquer maneira. Para poderes explorar isto já tens de estar à frente, portanto nunca é 

uma folha em branco, uma folha em branco é mesmo explorar tudo. Este tipo de trabalho 

já tem muita coisa e isto é fundamental. Isto acontece sempre, o processo que nós usamos 

aqui por exemplo é exatamente esse: tenho uma ideia e passo 15 dias só a pensar e fazer 

alguns esquiços, depois chega um momento em que tenho de entrar com a realidade, ou 

seja, testar também estas ideias divergentes e então tenho que responder “quero dez 

quartos, como é que eles vão ficar? Para norte, para sul ou para nascente ou poente? Na 

sala devo ter pilares à vista ou não?” porque tem a ver já com a minha ideia. Imagina que 

eu quero alguma coisa muito reticular e ter a estrutura como um elemento de comunicação 

até da própria solução, então nesse caso vou condicionar tudo porque quero marcar ali os 

pilares todos, quero ritmar. Portanto quando eu avanço para isto já não posso estar em 

zero, não posso estar na folha branca. Portanto isto é necessário mas é muito mais que 

folha em branco. Isto faz todo o sentido, a existência de algo deste género sobretudo, 

porque vejo isto muito mais como algo à priori do que como algo à posteriori, ou seja 

vejo isto como algo que nos pode sugerir formas, que possa ser quase um processo que eu 
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acho que é fundamental hoje na arquitetura, que acho que vai por aí que são os 

fundamentos da arquitetura. Portanto isto poderá ser um gerador de conceções. E se assim 

for pode ser uma ajuda fundamental. Mas tem a ver com esse processo, acho que poderá 

ser muito útil juntando logo desde o início a engenharia e a arquitetura. 

 O resto eu acho que há aqui um salto muito grande entre a parte concetual e de 

“pensamento sobre”, crítico e outro ainda de análise, ou seja há uma situação que é uma 

questão crítica ainda, que eu não ponho muito de análise, porque conceptualmente quando 

fazes uma crítica fazes sempre uma análise mas prévia. Há uma análise e depois há uma 

crítica, mas eu separo estes dois campos. Acho que só deves fazer uma análise, que é o 

que fazes depois aqui, verificação de determinados aspetos, depois de haver um 

compromisso, já queres levar aquilo a sério. A crítica ainda não. Quando estás ainda num 

processo de autocrítica se quisermos até, de posicionamento ainda. 

 

Outras observações ou comentários gerais 

Acho que no vídeo passa muito rápido de uma ideia concetual ainda para algo que vai rever e 

ver se tem, se cumpre, ou não. E às vezes esta primeira fase demora tanto tempo, uma pessoa 

acreditar que aquele é o caminho. Não é automatizável e se for as pessoas não vão cumprir. 

Há uma dose muito grande de incerteza nisto. E ainda bem pois é por isso que as coisas se vão 

desenvolvendo. 

 

 

Nome/Entidade 

N.L. 
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Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Arquitetos 

* Obrigatório 

 

Inquérito 

 

B.1. Em relação aos desenvolvimentos abordados por este protótipo, por favor dê a sua 

opinião geral em relação à sua pertinência, utilidade e estado de desenvolvimento atual. * 

(1. Gerador automático de espaços ("paralelepípedos"); 2. Verificação da distância piso a piso mínima; 

3. Análise de alinhamentos (pilares); 4. Viabilidade das Vigas (em termos de apoios); 5. Deteção de 

pilares no interior dos espaços; 6. Pré-dimensionamento das espessuras das lajes a partir dos vãos.) 

Naturalmente, parece funcionar num projeto pequeno mas o interessante era que este sistema fosse um 

auxílio para o arquiteto em projetos de grande escala e complexidade onde se torna complicado 

verificar todos os pormenores. 

 

Outras observações ou comentários gerais 

Era interessante que houvesse um maior auxílio ao arquiteto, por exemplo, indicando locais para 

pilares, coretes, etc, indicando necessidade de sistemas estruturais segundo os vãos utilizados 

influenciando a espessura das lajes. 

 

 

Nome/Entidade 

L.P. 
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ANEXO 11 – INQUÉRITOS A ENGENHEIROS DE ESTRUTURAS 

Os documentos seguintes apresentam os resultados dos inquéritos realizados com os 

profissionais da área da engenharia de estruturas. 
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Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Engenheiros de Estruturas 

* Obrigatório 

 

Inquérito 

 

B.1. Em relação aos desenvolvimentos abordados por este protótipo, por favor dê a sua 

opinião geral em relação à sua pertinência, utilidade e estado de desenvolvimento atual. * 

(1. Gerador automático de espaços ("paralelepípedos"); 2. Verificação da distância piso a piso mínima; 

3. Análise de alinhamentos (pilares); 4. Viabilidade das Vigas (em termos de apoios); 5. Deteção de 

pilares no interior dos espaços; 6. Pré-dimensionamento das espessuras das lajes a partir dos vãos.) 

O conceito tem interesse prático relevante e pode ser um suporte interessante para o desenvolvimento 

inicial da Arquitetura. A análise de alinhamentos de pilares é importante. Já nas vigas poderá não ser 

tão pertinente pois há maior flexibilidade de conceção estrutural (por ex. com apoios indiretos). O pré-

dimensionamento da espessura das lajes é um dado muito útil. O mesmo poderia ser realizado para 

pilares e vigas (pré-dimensionamento expedito apenas indicativo e não vinculativo). 

 

Outras observações ou comentários gerais 

A ideia tem bastante potencial de evolução e posso sugerir alguns temas: 

 Introdução por parte do Arquiteto utilizador de "budget" e/ou características pretendidas (obra de 

habitação de custos controlados, obra de Arquitetura de Autor, obra de utilização pública, etc) e 

com base em determinadas características listar sugestões / orientações de vãos máximos a 

utilizar, tipo de materiais (aço, betão, madeira, etc), tipo de lajes, etc. 

 No final do estudo apresentar estimativa global para as estruturas (sem fundações...) e relatório 

com caracterização da solução estrutural obtida. 

 

Nome/Entidade 

E.S. 
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Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Engenheiros de Estruturas 

* Obrigatório 

 

Inquérito 

 

B.1. Em relação aos desenvolvimentos abordados por este protótipo, por favor dê a sua 

opinião geral em relação à sua pertinência, utilidade e estado de desenvolvimento atual. * 

(1. Gerador automático de espaços ("paralelepípedos"); 2. Verificação da distância piso a piso mínima; 

3. Análise de alinhamentos (pilares); 4. Viabilidade das Vigas (em termos de apoios); 5. Deteção de 

pilares no interior dos espaços; 6. Pré-dimensionamento das espessuras das lajes a partir dos vãos.) 

 1 - Interesse reduzido - Definição da área de implantação + implantação geral de cada espaço 

necessário; 

 2 - Deveria ser apenas depois de contabilizado estruturas + especialidades; 

 3 - OK. De alguma forma tentar "encaixar" isto com a definição de vãos económicos para laje; 

 4 - Deve estar interligada com vigas não percebo utilidade para arquitetos; 

 5 - OK; 

 6 - Para arquitetos pode ser "perigoso" pois pode não ser a solução mais económica. 

 

Outras observações ou comentários gerais 

Conceção interessante mas julgo que poderia estar mais focada na definição inicial de áreas e espaços; 

A parte do pré-dimensionamento deverá estar interligada com uma vertente económica, por exemplo, 

pode o arquiteto definir para o pré-dimensionamento da laje maciça e ser mais económica laje vigada 

ou aligeirada. 

 

Nome/Entidade 

B.L. 
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Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Engenheiros de Estruturas 

* Obrigatório 

 

Inquérito 

 

B.1. Em relação aos desenvolvimentos abordados por este protótipo, por favor dê a sua 

opinião geral em relação à sua pertinência, utilidade e estado de desenvolvimento atual. * 

(1. Gerador automático de espaços ("paralelepípedos"); 2. Verificação da distância piso a piso mínima; 

3. Análise de alinhamentos (pilares); 4. Viabilidade das Vigas (em termos de apoios); 5. Deteção de 

pilares no interior dos espaços; 6. Pré-dimensionamento das espessuras das lajes a partir dos vãos.) 

 1 - Penso que este módulo ainda precisa ser trabalhado; 

 2 - O projeto de estruturas limita-se a seguir as alturas da arquitetura por isso não vejo utilidade; 

 3 - A meu entender estes módulos têm alguma utilidade; 

 4 - Vigas com apoios indiretos não são muito problemáticas por isso não considero útil; 

 5 - A meu entender estes módulos têm alguma utilidade; 

 6 - Este módulo é útil.  

 

Outras observações ou comentários gerais 

De um modo geral o trabalho tem ideias muito úteis e imagino a sua utilização em projetos de grandes 

dimensões. No entanto acho que deveria ser realizado mais um bocado de trabalho de modo a, no 

limite, gerar tudo de modo ainda mais automático e otimizado. 

 

 

Nome/Entidade 

 C.G. 
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Conceção estrutural na fase pré-BIM 

Para Engenheiros de Estruturas 

* Obrigatório 

 

Inquérito 

 

B.1. Em relação aos desenvolvimentos abordados por este protótipo, por favor dê a sua 

opinião geral em relação à sua pertinência, utilidade e estado de desenvolvimento atual. * 

(1. Gerador automático de espaços ("paralelepípedos"); 2. Verificação da distância piso a piso mínima; 

3. Análise de alinhamentos (pilares); 4. Viabilidade das Vigas (em termos de apoios); 5. Deteção de 

pilares no interior dos espaços; 6. Pré-dimensionamento das espessuras das lajes a partir dos vãos.) 

 1 - Seria interessante haver uma relação entre espaços como a cozinha estar perto da lavandaria; 

 2 - A ideia é boa mas não vejo aplicação prática; 

 3 - Ferramenta bastante útil principalmente em projetos complexos e grandes; Parece-me estar em 

bom estado de desenvolvimento; 

 4 - Penso que necessita de um melhoramento, não sei bem como; 

 5 - Se estamos a falar numa fase concetual, o arquiteto será a última pessoa a colocar um pilar no 

meio de um espaço; 

 6 - Ferramenta bastante interessante para fornecer ao arquiteto uma noção das espessuras.  

 

Outras observações ou comentários gerais 

 

 

 

 

Nome/Entidade 

B.R. 

 




