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RESUMO 

A presente Dissertação de Mestrado, intitulada A Integração de Técnicas BIM nos Elementos 

de Projeto de Aplicação de Sistemas de Pré-Esforço visa a explicitação de técnicas e 

modelações no inovador conceito de Building Information Modeling (BIM) quando aplicadas 

a este tipo particular de projetos.  

 

A pertinência do tema revela-se perante a evolução que se tem sentido ao longo dos últimos 

anos no setor da construção civil, nomeadamente na implementação e cada vez mais frequente 

utilização do sistema de construção pré-esforço associada aos processos de modelação BIM. 

 

O BIM encerra uma abordagem que prima sobretudo pela inovação nas vantagens que 

acarreta, nomeadamente a nível económico, assentando numa metodologia que visa a partilha 

de informações ao longo de todo o ciclo de vida de uma dada estrutura, nomeadamente na 

conceção, planificação e construção.  

 

Neste sentido, a presente Dissertação de Mestrado assenta na modelação de estruturas pré-

esforçadas apoiada por três software BIM com o intuito de satisfazer três objetivos principais. 

O primeiro será o estudo de uma metodologia que melhore a comunicação entre os vários 

intervenientes no ciclo de construção, o segundo o desenvolvimento de uma proposta de 

implementação de técnicas BIM assentes na comunicação do projeto, montagem e aplicação 

de sistemas de aplicação de pré-esforço e por último a avaliação e validação da metodologia 

aplicando-a em dois casos de estudo reais. Nestes dois casos de estudo entre eles a capacidade 

de interoperabilidade das aplicações, permitindo assim a exportação/importação de dados. 

 

Palavras-Chave: Pré-esforço, BIM, Modelação 
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ABSTRACT 

This Master’s Thesis, entitled A Integração de Técnicas BIM nos Elementos de Projeto de 

Aplicação de Sistemas de Pré-Esforço (The Integration of BIM Techniques in the Project 

Elements of Prestressing System Application), aims to clarify the techniques and modeling 

processes applied to this type of projects through the innovative concept of Building 

Information Modeling (BIM). 

 

 Over the past few years, this theme has gained relevance due to the significant developments 

in the construction sector, particularly in the implementation and frequent use of prestressing 

systems associated with BIM processes. 

 

 BIM encompasses an approach that mostly strives for innovation in the advantages it entails, 

especially in economic terms. It is based on a methodology aimed at sharing information 

throughout the life cycle of a given structure, particularly in the design, planning and 

construction phases. 

 

 Therefore, this Master’s Thesis is based on the modeling of prestressed structures by using 

three BIM software tools in order to meet three main objectives: i) the study of a 

methodology to improve communication between the various professionals involved in the 

construction cycle; ii) the development of a proposal to implement BIM techniques based on 

project communication, construction and application of prestressing systems; and iii) the 

evaluation and validation of the methodology by applying it on two real case studies. The 

interoperability of applications was tested in these two case studies, thus allowing the 

export/import of data. 

 

  

Keywords: Prestressing Systems, BIM, Modeling 
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1 

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos tempos, o setor da construção civil sofreu uma evolução tecnológica, que se 

traduz numa evidente melhoria nas condições de projeto, fabrico, construção e montagem de 

estruturas. O BIM surge, atualmente, como uma nova abordagem que vem apoiar o setor 

nesta otimização de processos e de sistemas. Na área da Engenharia de Estruturas, o projeto 

de aplicação de pré-esforço, reveste-se de particularidades que não têm sido muito tratadas no 

conceito BIM, pelo que este trabalho procurou abordar esse tema. 

1.1 Enquadramento geral 

O desenvolvimento das condições de vida da população obriga à necessidade de melhoria e 

crescente eficácia nos processos da construção civil, apoiados sobretudo nas mais atuais 

tecnologias de informação e na adoção de conceitos que se traduzam numa abordagem 

sustentável e integradora. 

 

Na indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção surge um conceito inovador, o BIM 

(Building Information Modeling) que assenta numa metodologia que visa a partilha de 

informação colaborativa entre todas as especialidades e partes ou entidades intervenientes, 

nomeadamente a arquitetura, as especialidades, os construtores e os donos de obra, durante 

todo o ciclo de vida da estrutura. Assim, o BIM apoia-se num modelo tridimensional, em 

formato digital acessível através de software específico (Lino, Azenha, & Lourenço, 2012). 

Neste software estão presentes e descritas todas as caraterísticas, propriedades, atributos e 

particularidades dos objetos da construção, incluindo todas as especialidades, com a pretensão 

de melhorar a comunicação entre os envolventes, aspeto este que resulta num elevado número 

de vantagens na gestão de todo o projeto. 

 

Um estudo levado a cabo pelo NIST (National Institute of Standards and Tecnology) conclui 

que a falha de comunicação entre os distintos intervenientes do projeto provoca um custo 

adicional que ronda os dezasseis milhões de euros anuais. Neste mesmo estudo refere-se ainda 

que o problema é minimizado com a partilha da informação e com a deteção de omissões ou 

erros através do software BIM (Chapman, 2005). 
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No que respeita ao Pré-Esforço, bastante utilizado em obras de arte, como pontes e viadutos, o 

conceito corresponde à introdução de forças numa estrutura com o objetivo de melhorar a sua 

resistência e a sua durabilidade.  

 

O aumento das exigências programáticas das construções bem como a busca por soluções 

arquitetónicas cada vez mais arrojadas levaram a que, muitas vezes, para um determinado 

projeto ser exequível, se recorra à aplicação de sistemas de pré-esforço. 

 

Assim sendo, torna-se pertinente a ligação entre os dois conceitos aqui aplicados, o BIM e o 

pré-esforço. O pré-esforço, um investimento dispendioso, pressupõe cuidados redobrados 

durante todo o seu ciclo de vida, daí a necessidade de recorrer ao BIM para partilhar a 

informação e reduzir, ou mesmo abolir, possíveis erros ou omissões, com a finalidade de 

tornar este processo mais eficiente.  

1.2 Objetivos da Investigação e Resultados Esperados 

 

Estando o BIM atualmente a ser aplicado num grande número de obras e construções 

(Cardoso, Maia, Santos, Neves, & Martins, 2013), começa a tornar-se evidente a sua 

integração, em todo processo, de qualquer projeto de sistema de pré-esforço, com a finalidade 

de sistematizar e transmitir a informação também neste tipo de projetos. 

 

Assim sendo, o presente trabalho teve como objetivos a parametrização de objetos 

específicos, com vista à sua utilização no BIM, a identificação e integração do BIM em 

projetos pré-esforçados, bem como o mapeamento dos diferentes processos e das respetivas 

trocas de informação através da introdução dos objetos criados num caso de estudo. 

 

A eficácia desta metodologia foi avaliada e refletida através de uma aplicação concreta a um 

estudo de caso real. 

 

Toda esta dissertação, bem como todos os passos e etapas a ela inerentes, visa sobretudo a 

reflexão em torno das vantagens e desvantagens da aplicação do BIM a sistemas pré-

esforçados. 
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Naturalmente que todo este estudo se apoiou na recolha do estado da arte, quer relativo ao 

BIM, quer aos sistemas pré-esforçados. 

1.3 Estrutura Geral 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos:  

 

A primeira etapa corresponde à Introdução: nesta fase realiza-se um enquadramento geral do 

tema aqui abordado, apresentam-se os objetivos propostos para o trabalho e descrevem-se, de 

forma sucinta, os capítulos estruturantes da dissertação e sua respetiva organização. 

 

No capítulo 2, Sistemas de Pré-esforço e a sua Aplicabilidade em Contexto BIM, é 

realizado um estudo do estado de arte sobre o presente tema. Neste capítulo explicam-se as 

características específicas de um sistema de pré-esforço e a aplicabilidade do BIM em 

estruturas de betão armado pré-esforçadas, através da recorrência a dois casos de estudo reais. 

 

Já o capítulo 3, Modelação de Constituintes do Sistema de Pré-esforço, estrutura-se em 

dois subcapítulos: aprendizagem e modelação. No primeiro subcapítulo explica-se a forma de 

aprendizagem adquirida relativamente aos três software utilizados, enquanto no segundo se 

explica e exemplifica, através de um exemplo teste, todo o processo necessário para a 

modelação dos vários componentes de um sistema de pré-esforço. 

 

O capítulo 4, Caso de Estudo 1, por sua vez, descreve um caso de estudo real já construído, 

que permitiu uma primeira abordagem da aplicação da metodologia BIM. Aqui mencionam-se 

ainda alguns usos BIM aplicados ao projeto e referem-se ainda algumas potencialidades de 

outros usos BIM, ainda que não utilizados neste projeto. 

 

De seguida, no capítulo 5, Caso de Estudo 2, descreve-se a aplicabilidade do BIM a um caso 

de estudo real em construção, onde está explicita a modelação dos vários componentes do 

projeto. Ainda neste capítulo são realizadas duas comparações importantes: a primeira 

corresponde aos tempos de modelação, que apresentaram valores díspares entre o caso de 

estudo 1 e o 2 e a segunda, por sua vez, ao confronto entre o modelo virtual e real. Por fim, 

relata-se parte de uma entrevista, realizada em prol do tema BIM e das vantagens e 

desvantagens da sua aplicabilidade, ao Engenheiro João Flores. 
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Por fim no capítulo de Conclusões apresentam-se as conclusões principais alcançadas durante 

o desenvolvimento desta dissertação. 
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Figura 1- Introdução de uma forma de compressão num conjunto de livros. (Fib Bulletin 31, February 2005) 

2 SISTEMAS DE PRÉ-ESFORÇO E A SUA APLICAÇÃO EM CONTEXTO BIM 

Neste segundo capítulo, de estudo do Estado de Arte, pretendeu-se obter uma recolha dos 

principais conceitos inerentes a este projeto. O objetivo deste capítulo passa então por uma 

abordagem teórica em torno de conhecimentos prévios essenciais, sobre o BIM aplicado a 

sistemas de pré-esforço. 

 

De modo a facilitar a leitura, divide-se em duas partes principais: o sistema de pré-esforço e 

BIM em estruturas de betão armado pré-esforçado. Na primeira parte, define-se o sistema de 

pré-esforço, introduzem-se conceitos gerais estreitamente a ele ligados e e enumeram-se os 

procedimentos na execução de estruturas pré-esforçadas em Portugal. Já no segundo ponto, 

relatam-se especificidades das estruturas pré-esforçadas, referem-se os software que permitem 

trabalhar o sistema BIM e apresentam-se dois casos de estudo reais. 

2.1 Sistema de pré-esforço 

2.1.1 Introdução e conceitos gerais 

Para iniciar a definição do tema central que aqui se trata, o sistema de pré-esforço, recorre-se 

a uma situação comum do quotidiano. Quando se pega num conjunto de livros em simultâneo 

de uma prateleira para serem colocados noutra, exerce-se, uma força de compressão nas 

extremidades, para garantir que os livros não caiam durante o processo, conforme se 

exemplifica na Figura 1 (Fib Bulletin 31, February 2005). 

 

 

 

 

 

O sistema de pré-esforço introduz então um estado de tensão permanente numa estrutura ou 

num elemento estrutural com o intuito de melhorar o seu comportamento em serviço e 

aumentar a sua capacidade resistente (Cruz & Azenha, 2013). 
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A construção civil conheceu o sistema de pré-esforço em 1886 através do Engenheiro 

californiano P.H. Jackson, que patenteou um sistema de pré-esforço com varões roscados. 

(Figueiras, 1993) Ao longo dos anos, vários engenheiros continuaram a estudar sobre este 

assunto, mas só nas décadas 20 e 30 do século XX através do Engenheiro Francês Eugene 

Freyssinet, o pré-esforço teve a sua grande evolução. Foi a partir daqui que começou a ser 

uma realidade e a ser usado comumente na construção civil. Esta técnica já mostrou provas do 

seu potencial, sendo aplicada em inúmeras estruturas, tais como: 

 Lajes de edifícios; 

 Tabuleiros de viadutos e pontes; 

 Fundações; 

 Pilares (Hilário, 2013). 

 

As principais vantagens do pré-esforço são (Hilário, 2013): 

 Redução das espessuras das lajes e do peso próprio; 

 Alcance de grandes vãos; 

 Redução das emissões de Co2; 

 Permissão de pormenorização de armaduras menos densas e consequentes melhores 

condições de betonagem; 

 Redução nas cargas transmitidas às fundações; 

 Aceleração do ciclo de construção (devido ao uso de cofragens simplificadas); 

 Redução do uso de betão em cerca de 37%; 

 Possibilidade de execução de áreas mais amplas; 

 Alteração da organização interior dos edifícios sem grandes restrições; 

 Utilização racional do betão e do aço de alta resistência; 

 

No entanto, este sistema apresenta ainda algumas desvantagens (Hilário, 2013): 

 A utilização de betão de maior resistência obriga a cuidados redobrados; 

 O aço de pré-esforço necessita de cuidados especiais; 

 As operações da aplicação do pré-esforço obrigam uma mão-de-obra e equipamentos 

especializados; 

 Encarece as obras em cerca de 6%; 
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2.1.2 Definições do sistema 

2.1.2.1 Pré-esforço por pré-tensão  

Na técnica de pré-tensão os cabos de aço são tensionados antes da betonagem dos elementos 

estruturais, o que faz com que exista uma transferência de esforços para o betão por 

aderência, após o betão ganhar presa e adquirir a resistência necessária.  

 

Esta é uma técnica adequada para a pré-fabricação em série, devido ao facto de a betonagem 

poder ser realizada em mesas com cerca de cem metros, onde os cabos, normalmente com 

traçado reto, são previamente tensionados.  

 

Após a conclusão do processo, como descrito na Figura 2, procede-se ao corte dos elementos 

pré-fabricados com as dimensões que forem desejadas (Figueiras, 1993). 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Sistema de pré-tensão (Costa, Estruturas de Betão II - Folhas de apoio às aulas, 2013/2014) 

a) Cabo tensionado com apoio em blocos rígidos 

b) Betonagem do elemento 

c) Após o endurecimento do Betão corte dos cabos 
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2.1.2.2 Pré-esforço por pós-tensão 

Na técnica de pós-tensão, ao contrário da técnica anteriormente descrita, os cabos de pré-

esforço são tensionados depois de o betão alcançar a resistência necessária, sendo uma técnica 

aplicada na sua globalidade in-situ. O pré-esforço é executado através da utilização de cabos 

de aço de alta resistência colocados dentro de uma bainha de proteção, antecipadamente 

ligadas com uma ancoragem passiva e ativa nas suas extremidades, conforme se pode 

visualizar na Figura 3. 

 

Logo que os componentes sejam instalados cuidadosamente e o betão adquira a resistência 

necessária, tensionam-se os cabos através de macacos hidráulicos. 

 

Para a execução desta técnica podem utilizar-se dois tipos de cabos: aderentes e não 

aderentes. No caso da utilização de cabos aderentes, a ligação entre o betão e os cabos de aço 

é realizada através da injeção de uma calda de cimento, o que faz com que as armaduras de 

pré-esforço contribuam como uma armadura no elemento estrutural.  

 

Esta técnica é aplicada com grande frequência em pontes e viadutos, pela necessidade de se 

conseguir suportar elevadas compressões em secções esbeltas (Oliveira, 2012). 

 

No entanto, na utilização de cabos não aderentes, o betão e os cabos de pré-esforço 

permanecem desligados mesmo na construção definitiva (Figueiras, 1993), sendo somente 

utilizada a injeção de ceras ou massas lubrificantes para a proteção da oxidação dos cabos de 

aço. Esta técnica, por sua vez, é bastante utilizada em pontes e viadutos que utilizem sistemas 

de multi-cordões em pré-esforço exterior (Oliveira, 2012). 

 

Figura 3 - Sistema Pós-tensão (Santos & Martins , 2006) 
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2.1.2.3 Armaduras de pré-esforço 

As armaduras de pré-esforço são compostas por aço de alta resistência, e podem sair do 

mercado de várias formas: em fios, em barras ou em cordões (constituídos maioritariamente 

por 7 fios). Denomina-se cabo de pré-esforço um conjunto de cordões inserido no interior de 

uma bainha. Por vezes, armadura de pré-esforço é designada também por armadura ativa 

(Oliveira, 2012). 

 

2.1.2.4 Armadura passivas 

As armaduras passivas – também designadas por armaduras ordinárias – são todas as 

armaduras que não são utilizadas para inserir forças na estrutura (Oliveira, 2012). 

 

2.1.2.5 Puxe dos cabos 

O puxe dos cabos – que constitui uma das fases mais importante do sistema do pré-esforço – 

corresponde ao tensionamento dos cabos através de macacos hidráulicos que, por sua vez, 

introduzem forças na estrutura (Oliveira, 2012). 

 

2.1.2.6 Nichos de ancoragem 

O termo designa vazios provisórios que têm como principal função garantir um bom acesso às 

cabeças de ancoragem, permitindo a introdução dos macacos hidráulicos, conforme 

exemplificado na Figura 4 (Oliveira, 2012). Após a conclusão da aplicação do sistema de pré-

esforço, por uma questão de segurança, os nichos são selados (Appleton, 1999). 

Figura 4 - Realização de um nicho de ancoragem. (Jacinto, 2007) 
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Figura 5 - Dimensões dos aços de pré-esforço (Costa, Estruturas de Betão II - Folhas de apoio às aulas, 2013/2014) 

2.1.2.7 Aço de pré-esforço 

O aço usado nos sistemas de pré-esforço caracteriza-se pelo elevado teor em carbono, 

essencial para a obtenção da elevada resistência que possuem, daí que estes aços não sejam 

soldáveis (Costa & Appleton, Estruturas de Betão II - Materiais, 2002). 

 

A classificação dos aços de pré-esforço está relacionada essencialmente com a sua resistência, 

ductilidade e características de relaxação, variando consoante a composição do aço e o 

processo de fabrico (Costa & Appleton, Estruturas de Betão II - Materiais, 2002). O processo 

de fabrico destas armaduras passa por várias etapas, desde o endurecimento a frio (através de 

estiragem ou trefilagem), recorrendo a tratamentos térmicos e mecânicos destinados a 

melhorar as suas propriedades (Pinho, 2014). 

 

Os aços de alta resistência que são encontrados no mercado apresentam-se em formato de 

rolos ou bobinas, de forma a evitar as emendas em grandes vãos, tornando-se vantajosos em 

relação ao tipo de aço tradicionalmente utilizado na construção civil porque apresentam uma 

capacidade de resistência até três ou quatro vezes mais elevada, o que por vezes os tornam 

mais económicos (Oliveira, 2012). 

 

Estas armaduras podem ser apresentadas de diversas formas. Em fios, varões, cordões, 

(conforme se apresenta na Figura 5), associação de fios ou cordões paralelos, ou ainda por 

associação de cordões com configuração em hélice em torno de um eixo longitudinal comum 

(Oliveira, 2012). 
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A designação de um cabo de pré-esforço deve ser realizada segundo a norma EN 10138-3 de 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às propriedades mecânicas, é importante conhecer o diagrama de tensões-

extensões (ou forças-deformações), apresentado na Figura 6, que nos indica que a rotura 

ocorre entre os 4% e 6% da extensão do aço após um patamar de cedência (Oliveira, 2012). O 

módulo de elasticidade do aço deverá ser determinado através de ensaios, porém, em casos 

que não seja necessário grande rigor na determinação desta propriedade, poder-se-á utilizar o 

valor de 200 GPa, as tensões convencionais de proporcionalidade a 0.01%, 0.1% e 0.2%, a 

tensão de rotura e a extensão uniforme. Por fim, mas não menos importante, é necessário 

ainda verificar a extensão após rotura e o comportamento em ensaios de dobragem alternada 

ou de torção simples (Pinho, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Gráfico tensão vs deformação do aço de pré-esforço (Oliveira, 2012) 



 

12 

Outra propriedade mecânica importante é a relaxação, existindo diferenças entre os aços de 

relaxação normal e os aços de baixa relaxação (obtidos através de tratamentos especiais). Em 

certos casos é necessário caracterizar as armaduras quanto à resistência, à fadiga e à 

sensibilidade perante a corrosão sobre a tensão (Pinho, 2014). 

 

Em suma e porque o aço é o principal material de um sistema de pré-esforço, a durabilidade 

deste elemento tem que ser seriamente considerada, daí a necessidade de garantir o 

recobrimento mínimo e o limite de descompressão para todas as partes das armaduras 

aderentes ou das bainhas estejam colocadas pelo menos 25 mm no interior do betão 

comprimido (EC2 quadro 7.1N), de forma a evitar o aparecimento de fendas e a sucessiva 

corrosão das armaduras (Cruz & Azenha, 2013). A corrosão dos aços de pré-esforço é um 

aspeto por dois motivos: a reduzida dimensão dos diâmetros dos fios e o aço quando 

submetido a elevadas tensões torna-se mais suscetível à corrosão (Oliveira, 2012). 

 

2.1.2.8 Betão 

A execução de estruturas de betão pré-esforçado necessita de um controle de qualidade muito 

rigoroso, devido aos graus de exigência e de importância que geralmente estas estruturas 

acarretam. Todo o processo de fabrico deve ser controlado, desde a fase de controlo do 

cimento e dos inertes até à fase de produção propriamente dita, não esquecendo as fases 

intermédias, como o controle da temperatura ambiente in situ e a realização de ensaios do 

betão em idades distintas (Santos & Martins , 2006). 

 

Geralmente, os betões de melhor qualidade (no mínimo C25/30), os que possuem maior 

módulo de elasticidade são utilizados em peças esforçadas com a finalidade de provocar 

menor deformabilidade e fluência. Neste tipo de peças utilizam-se ainda betões com maior 

resistência para resistirem às elevadas tensões exercidas nas cabeças de ancoragem e ainda 

betões que confiram maior aderência entre as armaduras de pré-esforço e betão (pré-tensão) 

(Cruz & Azenha, 2013). 

 

Os betões de alta resistência são utilizados apenas em alguns casos específicos, porque 

exigem cuidados redobrados e é necessário prever a possibilidade da sua obtenção em obra 

(Pinho, 2014). Contudo, possuem um módulo de elasticidade muito elevado, o que faz com 

que as deformações imediatas e a longo prazo sejam menores, reduzindo assim as perdas de 
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pré-esforço resultantes da retração e da fluência do betão. No que confere à sua durabilidade, 

é necessário que o betão possua boas características de compacidade e baixa permeabilidade, 

para que a proteção à corrosão das armaduras seja suficiente e resista por mais tempo 

(Oliveira, 2012). 

 

2.1.2.9 Traçado dos cabos 

O traçado dos cabos de pré-esforço tem uma importância acrescida numa peça pré-esforçada, 

podendo afirmar-se mesmo que é um dos principais segredos das estruturas pré-esforçadas. 

(Santos & Martins , 2006). Sabe-se que varia em corte longitudinal, mas por vezes também 

pode variar em planta. As Figuras 7 e 8 mostram um exemplo de traçado de pré-esforço, em 

planta e em corte. 

 

Figura 7 - Exemplo de um traçado dos cabos de pré-esforço (Fib Bulletin 31, February 2005) 

 

Figura 8 - Exemplo de um traçado em corte dos cabos de pré-esforço (Fib Bulletin 31, February 2005) 

 

Acerca da definição do traçado dos cabos deve ser ainda referido que a mesma deve ser feita 

com base no diagrama de esforços das cargas permanentes, situando-se em geral nas zonas 

tracionadas ao longo do elemento pré-esforçado por forma a otimizar o efeito do pré-esforço 

(Costa, 2013/2014). 
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Para uma correta definição do traçado dos cabos, segundo Costa, 2013/2014, devem cumprir-

se alguns princípios básicos como o aproveitamento da excentricidade máxima nas zonas de 

maiores momentos, o posicionamento dos cabos no núcleo central da secção, sempre que seja 

permitido a interseção do traçado do cabo ou da resultante dos cabos com o centro de 

gravidade da secção, se possível, numa secção próxima da de momentos nulos das cargas 

permanentes e o respeito pelas restrições de ordem prática da construção e pelos limites 

correspondentes às dimensões das ancoragens e resistência do betão, necessários para resistir 

às forças de ancoragem. 

 

Segundo Pereira e Almeida, existem ainda outros princípios a serem considerados na hora da 

definição do traçado dos cabos como as curvaturas mínimas dos cabos e troços retos nas 

zonas de ancoragem, o recobrimento e afastamento mínimo entre ancoragens, o recobrimento 

e afastamento mínimo entre bainhas e o dimensionamento de nichos de ancoragem (Pereira & 

Almeida, 2010). 

 

2.1.2.10 Bainhas 

Denominam-se por bainhas, os tubos colocados no interior da estrutura, pelos quais são 

conduzidos os cabos de pré-esforço. São elementos indispensáveis à execução de estruturas 

pré-esforçadas devido à criação de vazios durante a betonagem, facto este que possibilita a 

colocação dos cabos de pré-esforço após o seu endurecimento.  

 

As bainhas utilizadas podem ser em plástico ou em aço laminado a frio. Na superfície 

possuem ondulações helicoidais e ondulações transversais que permitem obter maior rigidez à 

secção e melhorar a aderência entre o betão e a calda de injeção.  

 

Outros elementos importantes nas bainhas são os tubos de purga, que devem ser dispostos nos 

pontos mais elevados do traçado e nos locais mais baixos. Na Figura 9 demonstra-se um 

pormenor da ligação entre a bainha e o tubo de purga (Santos & Martins , 2006). 
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2.1.2.11 Calda de injeção 

A introdução da calda de injeção ocorre normalmente num prazo máximo de uma semana 

após o tensionamento dos cabos. As duas principais funções da calda de injeção são 

proporcionar uma aderência posterior entre armadura de pré-esforço e o betão e proteger as 

armaduras da corrosão. A calda de injeção é constituída por cimento e água, criando uma 

suspensão de cimento em água, que pode conter adjuvantes, com a finalidade de garantir 

sempre a fluidez da calda para que possa ser injetada no interior da bainha em perfeitas 

condições (Ribeiro N. M., 2008). 

 

Em conformidade com o REBAP, as caldas de injeção de cimento devem satisfazer as 

seguintes exigências: resistir à compressão endurecida, determinada com 7 dias de idade em 

provetes cúbicos com 10 cm de aresta, não ser inferior a 17 MPa, realizar a misturada 

mecanicamente e não utilizar a calda num prazo que exceda 30 minutos, a menos que possua 

retardantes (Pinho, 2014). 

 

Antes da injeção da calda, deverão ser realizados alguns ensaios: o Ensaio da Fluidez (método 

do cone de Marsh), o Ensaio de Exsudação, método da proveta cilíndrica, o Ensaio de 

Variação de Volume, método da proveta cilíndrica, e o Ensaio da Resistência à Compressão, 

método dos provetes cúbicos, de forma a garantir uma boa qualidade da calda (Ribeiro N. M., 

2008). 

 

Figura 9 - Pormenor da Bainha (Santos & Martins , 2006) 
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2.1.2.12 Cabeças de ancoragem 

Classificam-se como cabeça de ancoragem os elementos que ficam nas extremidades dos 

cabos de pré-esforço. Estes dispositivos são utilizados para fixar os cabos de pré-esforço 

através de cunhas após o seu tensionamento, não deixando que estes voltem ao seu estado 

inicial (Oliveira, 2012). 

 

Nas três seguintes figuras, Figura 10, Figura 11 e Figura 12 demonstram-se os vários tipos de 

cabeças que podem existir num sistema de pré-esforço. 

 Ancoragem ativa – dispositivo onde se tenciona os cabos de pré-esforço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ancoragem passiva – dispositivo que possibilita a fixação dos cabos ao betão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Ancoragem ativa (Barbosa, 2014) 

Figura 11 - Ancoragem passiva semiaderente (Barbosa, 2014) 
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Figura 13 - Exemplo de um macaco hidráulico (Tensacciai) 

 Ancoragem de continuidade ou acopladores – permite a continuidade dos cabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.13 Equipamento de tensionamento do pré-esforço 

Qualquer estrutura pré-esforçada é sujeita à introdução de forças. Para introdução dessas 

forças é necessária a utilização de macacos hidráulicos, conforme apresentado Figura 13 

(Tensacciai). Como as forças a serem exercidas nos cabos são elevadas, os macacos 

hidráulicos estão ligados a bombas hidráulicas capazes de produzir uma pressão de 750 bar. 

 

A força de tensionamento aplicada pelo macaco é determinada no manómetro que incorpora o 

macaco hidráulico (Oliveira, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Acoplador (Barbosa, 2014) 
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2.1.3 Procedimentos de projeto e execução de estruturas pré-esforçadas em Portugal 

2.1.3.1 Procedimento de projeto de estruturas pré-esforçadas 

Em Portugal, a execução de projetos de estruturas pré-esforçadas funciona ainda de uma 

forma distinta em comparação com alguns países da Europa. No nosso país, o projetista 

responsável projeta a estrutura indicando somente as armaduras passivas e o cabo genérico 

que terá que existir para suportar a estrutura, desconhecendo por vezes o sistema comercial de 

pré-esforço que será utilizado. Contudo, após a adjudicação da obra é da responsabilidade do 

empreiteiro ou subempreiteiro a execução do pré-esforço e a elaboração de um projeto de 

aplicação de pré-esforço, definindo o sistema comercial e adaptando o projeto de execução ao 

projeto de pré-esforço. (Jacinto, 2007) O projeto de aplicação de pré-esforço deverá ainda 

conter informação de extrema importância, designadamente a definição do traçado dos cabos, 

em perfil longitudinal e em planta, com indicação das cotas de montagem de metro em metro, 

a identificação clara de todos os cabos existentes, a secção da geometria dos nichos, junto às 

cabeças de ancoragem, o cálculo dos alongamentos teóricos dos cabos, o cálculo e 

pormenorização das armaduras de reforço a colocar junto às cabeças de ancoragem, a 

definição da resistência mínima do betão à data de aplicação do pré-esforço a precisão da 

sequência de tensionamento e a descrição do tipo de calda de injeção (Jacinto, 2007). 

 

2.1.3.2 Execução de estruturas pré-esforçadas 

A execução de estruturas pré-esforçadas por pós-tensão segue habitualmente os seguintes 

processos: 

1º. Montagem das armaduras passivas, armaduras de reforço; 

2º. Montagem das bainhas; 

3º. Introdução dos cabos de aço; 

4º. Colocação das ancoragens; 

5º. Betonagem do elemento pré-esforçado; 

6º. Aplicação do pré-esforço após adquirição da presa mínima; 

7º. Desmoldagem; 

8º. Injeção das bainhas; 

9º. Selagem dos nichos de ancoragem. 
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Alguns dos processos referidos anteriormente requerem mais exigência na sua execução. Na 

montagem das bainhas, por exemplo, deve respeitar-se rigorosamente as cotas mencionadas 

no projeto de aplicação de pré-esforço, tanto em planta como em perfil longitudinal, de forma 

a garantir um traçado regular e sem mudanças bruscas de direção. Os posicionadores devem 

garantir ainda que, durante a betonagem, a posição da bainha não é alterada, devido à pressão 

exercida pelo betão fresco (Pinho, 2014). 

 

O pré-esforço deve ser realizado por operários devidamente qualificados, que observem e 

interpretem todos os requisitos técnicos inerentes ao processo de pré-esforço, como os 

alongamentos previstos e o controlo da força a ser aplicada. 

  

Para a realização deste processo é necessário um macaco hidráulico e uma bomba de pré-

esforço. A Figura 14 apresenta as várias etapas necessárias para a aplicação do pré-esforço.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de se iniciar aplicação do pré-esforço, é necessário fazer algumas verificações para 

garantir a segurança dos operários e cumprir as exigências do projeto. Em particular, deve 

verificar-se sempre se o betão possui a resistência mínima exigida, verificar se as armaduras 

não estão impedidas de deslizar nas bainhas, conferir se o elemento possui liberdade de 

Figura 14 - Processo de aplicação de pré-esforço (Santos & Martins , 2006) 
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deformação que lhe é exigida, vistoriar se o espaço junto à cabeça de ancoragem é suficiente 

para receber o macaco hidráulico e por fim, verificar se os dispositivos de amarração estão 

bem posicionados e se possível colocar em posição definitiva as peças de bloqueamento 

(Pinho, 2014). 

 

Por último, procede-se à injeção da calda de cimento no interior das bainhas. No entanto, 

ainda antes de se iniciar o processo, é necessário realizar uma vistoria a todos os tubos de 

purga para verificar o seu estado de obstrução e a limpeza das bainhas que serão limpas 

recorrendo a um jato de ar, seguido de um jato de água e novamente um jato de ar por forma a 

retirar o excesso de água no interior da bainha. Em temperaturas elevadas a introdução de 

água é muito importante, por forma a humedecer a bainha, e que a calda de cimento sofra 

perda de água antecipada (Jacinto, 2007). 

 

A injeção das bainhas deve ser efetuada através do ponto mais baixo do traçado, porém, se 

não existir grande diferença de cotas a injeção pode ser realizada numa das extremidades.  

Para se poder garantir uma boa qualidade, a injeção deverá ser contínua, com avanço entre 6 a 

12 m/min ao longo do seu percurso, e não deverá ser interrompida até que a calda saia pelos 

tubos de purga, como apresentado na Figura 15, que deverão ser progressivamente obturados. 

A obturação acontece quando a calda à saída do tubo de purga não apresentar vestígios de 

água ou bolhas de ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A injeção deverá ser realizada por uma bomba mecânica, assegurando um caudal necessário a 

uma pressão máxima de 2 MPa (Pinho, 2014). 

Figura 15 - Saída da calda de injeção pelo tubo de purga (Jacinto, 2007) 
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2.2 BIM em estruturas de betão armado pré-esforçado 

2.2.1 Especificidades das estruturas pré-esforçadas e os desafios no contexto BIM 

As estruturas pré-esforçadas são estruturas únicas devido ao facto de possuírem um sistema 

interno capaz de melhorar o desempenho da estrutura (Engineering, 2014) 

 

Contudo, a concentração de armadura existente nestas estruturas ainda é elevada, 

principalmente nas zonas de ancoragem, porque é nestes locais que geralmente se encontram 

outros elementos estruturais, desde vigas e pilares, o que torna por vezes a sua execução 

quase impossível. 

 

O uso da metodologia BIM tem como principal desafio juntar o projeto de estruturas e o 

projeto de aplicação de pré-esforço, ainda que em Portugal, até então, sejam projetados em 

fase diferentes. Com o seu uso, pretende-se conseguir simplificar algumas dificuldades que 

geralmente são encontradas nas estruturas pré-esforçadas, tais com a possibilidade de 

visualização do traçado em 3D, a representação das armaduras do projeto de estruturas 

juntamente com as armaduras de reforço do PAP junto às cabeças de ancoragem e a 

possibilidade de partilha de informação entre o projeto e a montagem. 

 

2.2.2 Software 

No campo da modelação de estruturas pré-esforçadas, existem vários software BIM com 

capacidades de representação tridimensional dos sistemas de pré-esforço, contudo só serão 

mencionados dois: Tekla Structures e Autodesk Revit. 

2.2.2.1 Revit 

O software Revit foi desenvolvido especificamente para o modelo de construção BIM, e 

possui funcionalidades para a engenharia de estruturas e construção (Autodesk, 2015). Este 

software é detentor de famílias específicas, tais como famílias de paredes e famílias de janelas 

e portas, todas elas inseridas no próprio software (Wing, 2015). 

 

Este software não possui ainda uma família específica para o pré-esforço, no entanto, 

podemos contornar este problema usando outras famílias. Deste modo, a modelação da bainha 

de pré-esforço pode ser conseguida através de uma família de condutas, através do uso de 
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linhas retas, poli-linhas e parábolas, conforme é visível na Figura 16 (Guo, Qian, Xu, Gao, & 

Li, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, o Revit ainda possuí uma extensão, designada por Dynamo, com grande potencial 

capaz de modelar objetos ou estruturas com inúmeras formas. Esta extensão trata-se de uma 

programação visual, que tem como principal função ajudar a desenvolver ideias envolvendo 

lógica e cálculos (Dynamo, 2015). 

 

2.2.2.2 Tekla Structures 

O software Tekla Structures foi inicialmente desenvolvido para estruturas de aço, mas nos 

últimos tempos tem apresentado várias melhorias, dando já boas indicações nas estruturas de 

betão.  

 

A utilização deste software proporciona alguns benefícios ao utilizador, desde a promoção da 

colaboração e integração devido à abordagem aberta do BIM, modelação de todos os 

materiais, modelação de todo o tipo de estruturas e criação de modelos precisos (Tekla, 2015). 

 

No que concerne às estruturas de betão pré-esforçado, este software proporciona aos 

utilizadores a introdução de vários dados de entrada relativamente ao traçado da bainha, de 

forma a que a sua modelação seja a mais precisa.  O software permite a introdução das 

características do traçado bem com as propriedades dos cabos. Na introdução dos dados sobre 

o traçado, o utilizador pode introduzir a configuração do traçado,  reto ou parabólico por 

exemplo, e ainda introduzir as excentricidades nas extremidades e nos pontos altos e baixos 

do traçado. Relativamente à introdução dos dados sobre as propriedades dos cabos, é 

permitida a introdução do tamanho dos cabos, o numero de cabos, o espaçamento entre cabos 

Figura 16 - Exemplo de modelação da bainha. (Guo, Qian, Xu, Gao, & Li, 2014) 
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e o angulo de rotação (Tekla, 2015). Na Figura 17 apresenta-se um possível resultado final da 

introdução dos cabos de pré-esforço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 Interoperabilidade  

A troca de dados entre diversos software tem um papel importante na indústria AEC, sendo 

cada vez mais importante devido às trocas de informação que existem entres os variados 

intervenientes do projeto (Autodesk, 2013). 

 

A interoperabilidade de dados entres os software é fundamental para o sucesso da 

implementação do BIM, em qualquer indústria (Mitchell, s.d.). Na troca de informações de 

objetos 3D, a normalização usada é o formato aberto designado por IFC (Industry Foundation 

Classes) desenvolvido pela organização BuildingSMART (Lino, Azenha, & Lourenço, 2012). 

O processo de introdução de dados torna-se assim mais simples e não carece de introdução de 

dados para cada aplicação informática interveniente no projeto, já que há a possibilidade da 

utilização de uma série de dados já definidos nos programas CAD/BIM, evitando assim a 

ocorrência de erros e duplicação de dados (Cype, 2015). Desta forma, podem ser utilizados 

diferentes software BIM em diferentes fases do projeto, acarretanto várias vantagens, não só 

para visualização, mas também para análise, edição e desenvolvimento (Jeong, Eastman, 

Sacks, & Kaner, 2009). 

 

Figura 17 - Exemplo das potencialidades do tekla no pré-esforço (Tekla, 2015) 
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Figura 18 - Troca de informação por IFC (Visualmotion, 2013) 

 

2.2.3 Casos de Aplicação BIM em estruturas pré-esforçadas 

A utilização das técnicas BIM é uma das tendências emergentes que introduz novas 

metodologias na elaboração do projeto de estruturas e na produção de documentos, através da 

criação de um modelo digital que apoia arquitetos, engenheiros e os construtores a melhorar 

setor da construção. A construção de algumas grandes obras já tem como base as técnicas 

BIM (Lino, Azenha, & Lourenço, 2012). 

 

Ilustram-se, de seguida, duas construções pré-esforçadas, que tiveram o BIM como base de 

apoio, a Signature bridge, no Texas e a Construção da nova ponte sobre a foz do rio Dão.  

 
2.2.3.1  Signature bridge, Texas 

A construção deste projeto esteve a cargo da empresa Sundt Construction, conhecida pelo 

forte uso das técnicas BIM. A ponte é constituída por 12 arcos pré-fabricados em betão pós-

tensionados com cerca 7.32m de altura e cerca de 50m de comprimento. 

 

Um dos problemas iniciais encontrados pelos engenheiros foi a representação correta do 

traçado dos 8 cabos de pré-esforço existentes que variavam em planta e em corte, de forma a 

não intersectarem com os tirantes existentes que ligam a parte inferior do arco à parte 

superior. Na Figura 19 é possível observar-se a densidade de armadura existente. 

 



 

25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma a tornar a construção mais simples e rápida, a Sundt usou três software da 

Autodesk: Autocad civil 3D, Revit Structures e Naviswork Manage. As bainhas de pré-

esforço foram modeladas através do software Autocad civil 3D, e, posteriormente, importadas 

para um modelo no Revit que já possuía todos os restantes elementos. Por último, importou-

se o elemento para o Naviswork para serem detetados eventuais conflitos que pudessem 

existir. Com ajuda deste software foi possível também criar um modelo 4D executando uma 

sequência real da construção de um arco (Autodesk, 2012). 

 

A Sundt Construction iniciou a construção dos 12 arcos em estaleiro um ano antes de iniciar 

os trabalhos no local da construção. O corte do trânsito não poderia ultrapassar os 150 dias, 

existindo uma recompensa para o construtor se não ultrapasse o prazo. Com a utilização dos 

software BIM foi possível concluir a montagem dos arcos e a demolição da ponte antiga em 

120 dias (Poirier, 2014). A Figura 20 demonstra a configuração final da ponte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Criação de um dos arcos em 3D (Autodesk, 2012) 

Figura 20 - Imagem real da construção final da ponte (Texas, 2015) 

 



 

26 

2.2.3.2 Construção da nova ponte sobre a foz do rio Dão 

As empresas portuguesas vão adotando, aos poucos, a metodologia BIM na construção, 

reconhecendo-a como uma mais-valia. A Casais, S.A, por exemplo, procurou implementar a 

metodologia BIM em paralelo com a metodologia tradicional na construção da nova ponte 

sobre a foz do rio Dão (Ribeiro, Lino, Azenha, Carvalho, & Barbosa, 2014). A Figura 21 

demonstra a tipologia final da nova ponte sobre a foz do rio dão. 

  

A ponte está inserida no IP3 entre Penacova e Santa Comba Dão com uma extensão de cerca 

de 390 m. O tabuleiro é em formato caixão de altura variável, construído por avanços 

sucessivos em consolas simétricas a partir das aduelas principais. Encastrado nos dois pilares 

e apoiado nas extremidades da ponte, é pré-esforçado com duas famílias: os cabos em 

consola, colocados na face superior colocados à medida que decorre a construção e os cabos 

de solidarização, dispostos nas zonas centrais dos vãos por forma a estabelecer a continuidade 

do tabuleiro (Ribeiro, Lino, Azenha, Carvalho, & Barbosa, 2014). 

 

Este projeto tratou-se de um projeto piloto na construção de pontes em Portugal, utilizando as 

técnicas BIM. Para a utilização da modelação da ponte foi utilizado o software Tekla 

Structures, obtendo resultados bastante satisfatórios. Com a utilização deste software foi 

possível a modelação de modelos paramétricos e da geometria, a pormenorização das 

armaduras ordinárias, pormenorização das armaduras de pré-esforço e o faseamento 

construtivo (Ribeiro, Lino, Azenha, Carvalho, & Barbosa, 2014). A Figura 22 apresenta a 

pormenorização das armaduras ordinárias e de pré-esforço. 

Figura 21 - Imagem foto-realista da nova ponte sobre a foz do rio Dão (Ribeiro, Lino, Azenha, Carvalho, & Barbosa, 2014) 
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No decorrer da modelação também foi possível a deteção de colisões e de incompatibilidades, 

bem como a geração automática de peças desenhadas. Finalizado o modelo, foi possível 

extrair mapas de quantidades de armaduras, de betão, de cofragens, entre outros artigos. 

 

Em suma, este é um método mais vantajoso quando comparado aos métodos tradicionais, 

dada a diminuição os erros de projeto, que por si só contribui para a redução de desperdícios 

dos materiais e melhoria na qualidade da construção (Ribeiro, Lino, Azenha, Carvalho, & 

Barbosa, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Armaduras passivas e de pré-esforço (Ribeiro, Lino, Azenha, Carvalho, & Barbosa, 2014) 
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3 MODELAÇÃO DE CONSTITUINTES DO SISTEMA DO PRÉ-ESFORÇO 

Neste terceiro capítulo dedicado à demonstração da modelação dos constituintes do sistema 

do pré-esforço através de exemplos soltos, pretende-se uma explicação prática e sucinta em 

torno dos passos necessários à execução deste tipo de processos.  

 

Em primeiro lugar explicam-se os métodos de aprendizagem alcançados para a execução de 

todos os passos e processos ao longo desta dissertação mencionados e explicados e, num 

segundo momento, passar-se à descrição da modelação dos componentes de um sistema do 

pré-esforço. 

3.1 Escolha e aprendizagem do software 

 

Após o conhecimento do tema da presente dissertação, iniciou-se uma pesquisa intensiva 

sobre o tema atribuído, nomeadamente o BIM aplicado ao pré-esforço. O conhecimento 

adquirido sobre o pré-esforço durante os 5 anos do curso de engenharia civil foi 

complementado através da leitura de sebentas e livros e ainda a partir dos professores 

orientadores deste projeto. 

 

Depois da familiarização com os conceitos e metodologias que este sistema engloba, era 

imprescindível iniciar a verdadeira componente da presente dissertação de modelação de 

todos os componentes de pré-esforço e, para tal, o software escolhido para a modelação foi o 

Autodesk Revit e o Tekla Structures.  

 

A escolha da utilização do software Autodesk Revit foi baseada na experiência adquirida 

anteriormente na empresa BIMMS onde, surgiu a possibilidade de modelar os elementos 

estruturais de um edifício com trinta e dois andares. Este software foi, agora utilizado para a 

modelação da estrutura, bainha e cabeças de ancoragem. Contudo, este software possui 

limitações na criação de objetos através de equações, na medida em que para se conseguir 

responder às exigências impostas pela modelação destes sistemas de pré-esforço, foi 

necessário recorrer ao Dynamo, uma extensão do software Revit.  
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No entanto, a experiência de utilização do Dynamo era escassa, o que obrigou a iniciar uma 

fase de aprendizagem através da leitura de tutoriais disponibilizados no sítio eletrónico do 

próprio software, bem como de tutorias escritos (“Dyanmo Language Manual”), onde são 

descritas algumas possíveis tarefas.     

  

A escolha pelo segundo software, Tekla Structures, deve-se então à sua grande potencialidade 

na modelação de armaduras. Inicia-se então mais um processo de aprendizagem num novo 

software através da visualização de tutoriais no Youtube e de leitura de guias do próprio 

software. 

3.2 Modelação 

 

Adquirido o conhecimento teórico sobre o pré-esforço e sobre o software, era necessário 

iniciar a principal etapa da presente dissertação que consistia na modelação paramétrica dos 

elementos de um sistema de pré-esforço. Para esta fase tão preponderante optou-se pela 

modelação paramétrica de alguns traçados genéricos de um sistema de pré-esforço, que 

ficariam inseridos numa família de vigas do Revit. A finalidade pretendida seria oferecer aos 

utilizadores deste software a introdução de uma viga pré-esforçada, em que bastaria inserir a 

viga no tramo pretendido, independentemente do seu comprimento e a bainha executava-se 

automaticamente. Para este processo, os únicos dados de entrada seria a largura e altura da 

secção e as excentricidades. Na Figura 23 apresenta-se um exemplo 3D resultante do processo 

descrito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Exemplo de uma viga pré-esforçada - Vão intermédio em 3D (Autodesk Revit) 
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Contudo, a modelação no software Revit não correspondeu totalmente às espectativas e 

apresentou algumas limitações, ao nível da representação do traçado do cabo através de 

equações e na representação de desvios do cabo em planta. Olhando para estes factos conclui-

se então que este não seria o método mais adequado para o procedimento e que, portante, se 

haveria de optar por um outro software. Foi então que se iniciou a utilização do Dynamo.  

 

Utilizando então o software Dynamo, iniciou-se um projeto teste com o intuito de verificar a 

viabilidade deste software e comprovar se seria possível responder a algumas das exigências 

impostas pelo traçado das bainhas de pré-esforço, tais como: 

 Representação de desvios em planta através do uso de splines; 

 Reprodução do traçado com equações; 

 Verificação da possibilidade da variação em planta em simultâneo com a variação em 

alçado. 

 

De seguida, apresentam-se os passos de modelação de todos os componentes englobados no 

sistema de pré-esforço, desde a modelação da bainha até à fase das armaduras, através de um 

projeto teste com devidas explicações e imagens de captura de ecrã. 

 

3.2.1 Modelação da bainha 

O projeto teste que de seguida será exibido foi criado, como já aqui havia sido referido, com o 

intuito de responder às exigências do traçado, ainda que, por vezes, não apresente harmonia 

no traçado. 

 

De uma forma muito sintetizada, a criação de objetos utilizando o Dynamo segue geralmente 

os seguintes passos: em primeiro lugar, a criação de pontos, seguida da criação de retas que 

unem os pontos e, por último, a criação dos sólidos. 

 

A primeira situação considerada foi a modelação de um traçado reto, em que a única variação 

seria em alçado, representada através de uma equação. 

 

Na Figura 24 representa-se o algoritmo utilizado na representação do tramo reto, cujos passos 

assinalados em números (1, 2, 3 e 4) serão explicados de seguida. 
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A modelação da bainha segue um sistema de eixos convencional (X, Y e Z), em que X é o 

comprimento do cabo, Y a variação do traçado em planta e Z a variação do traçado em 

alçado.  

 

O processo inicia-se com a introdução de pontos com coordenadas (X,Y,Z) no modelo através 

do nó “Point.ByCoordinates”. O primeiro passo corresponde à introdução das coordenadas, 

segundo X (1), gerando números – através do nó “Number Range”; neste ponto definem-se o 

ponto inicial, o ponto terminal e o espaçamento pretendido entre estes. Ao iniciar-se em 0, 

terminou-se em 2 e o espaçamento entre pontos é de 1, faz com que tenhamos 3 pontos. 

 

Como o traçado não varia em Y, é suficiente introduzir-se uma coordenada (2). Relativamente 

à variação em alçado segundo Z (3), é possível a introdução de uma equação através da 

utilização do comando “Formula”. A equação que se introduz irá variar segundo o 

comprimento da bainha “X”, o que faz com que seja necessário gerar novos números.  

 

No caso a que aqui se refere, optou-se por se criar um novo código para gerar novos números 

segundo X, ainda que este passo não fosse necessário, porque o código desenvolvido no passo 

3 é igual ao do passo 1, pois trata-se de um tramo inicial. Durante todo este processo é crucial 

a garantia de que os espaçamentos definidos nos três eixos sejam todos iguais, conforme se 

demonstra na Figura 25. 

 

 

Figura 24 - Algoritmo tramo reto – criação dos pontos (Autodesk Revit – Dynamo) 
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Após a representação dos pontos, procede-se à união dos mesmos através de uma reta (1) 

“NurbsCurve.ByPoints”, conforme demonstra a Figura 26, que servirá de caminho à criação 

do sólido. Posteriormente, executam-se as secções nas extremidades do tramo (2) dependendo 

da sua forma geométrica. Neste caso definiu-se uma secção circular 

“Circle.ByCenterPointRadiusNormal”, definindo-se futuramente o raio através do comando 

“Raio” e, por último, a determinação do vetor “Vector.XAxis”, que demonstra qual o eixo a 

que a circunferência é perpendicular. O próximo passo corresponderá então à criação de uma 

lista das secções (3) “List.create”, o que faz com que, o sólido, ao ser criado, passe por 

aqueles pontos. Por fim executa-se o sólido (4) “Solid.ByLoft” onde se ligam as secções 

definidas no passo 3 e a curva definida no passo 1. Na Figura 26 demostra-se o algoritmo dos 

passos referidos anteriormente, bem com o sólido final (marcado azul).   

 

 

De seguida será demonstrado um tramo com variação em planta e definido por uma spline. A 

modelação destes tramos é especial, porque para estes serem representados é necessário 

Figura 25 - Pontos tramos reto (Autodesk Revit – Dynamo) 

Figura 26 - Algoritmo tramo reto - criação do sólido (Autodesk Revit – Dynamo) 
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existirem, previamente, os tramos anterior e posterior, apresentados na Figura 27. Esta 

necessidade dá-se pelo facto de que uma spline tem que ser tangente à reta anterior e 

posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na modelação deste tipo de tramos não é necessário gerar pontos, simplesmente se utilizam 

os pontos da reta antecedente (Ver parte 1 da Figura 28) e os pontos da reta precedente (parte 

2). Com os pontos das retas, é necessário definir somente o primeiro ponto (parte 3) 

“List.FirstItem” e o último ponto (parte 4) “List.LastItem” de cada uma das retas. Definidos 

os pontos cria-se uma reta entre os mesmos (parte 5) “Line.ByStartPointEndPoint”. Os 

passos referidos anteriormente estão apresentados na Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Tramo anterior e posterior (Autodesk Revit – Dynamo) 

Figura 28 - Algoritmo tramo em spline - criação das retas tangentes (Autodesk Revit – Dynamo) 
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Por fim, cria-se a spline (ver parte 1 da Figura 29), através do comando 

“Curve.ByBlendBetweenCurves”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminada esta fase, pode-se iniciar a criação do sólido repetindo o processo referenciado na 

criação do tramo reto anterior, criando-se uma lista das secções (secção final do tramo 

antecedente e secção inicial do tramos posterior) e por fim cria-se o sólido através do 

comando “Solid.ByLoft”, demonstrado na Figura 30. 

 

Por último, demonstra-se a criação de um tramo que varia, em simultâneo, em planta e em 

alçado, segundo uma equação parabólica. O seu processo de criação vai ao encontro do 

processo que foi utilizado na criação do tramo reto, conforme explicado anteriormente. O 

processo inicia-se mais uma vez com a criação de pontos, que utiliza o algoritmo expresso na 

Figura 31. Procede-se então à criação de pontos em X (1) - através do nó “Number Range”, 

Figura 29 - Criação da spline (Autodesk Revit – Dynamo) 

Figura 30 - Criação do sólido – Spline (Autodesk Revit – Dynamo) 
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definindo-se os pontos inicial e final e o espaçamento pretendido entre ambos. A conceção 

dos pontos – tanto em Y (2) e Z (3), passa pela introdução de uma equação, inserindo-se no 

interior do nó “Formula”. 

 

Repare-se que na introdução da equação, o software Dynamo não assume por exemplo X^2, 

assumindo só (X*X). A representação, quer do ponto Y, quer do ponto Z, depende sempre de 

X, o que torna necessário utilizar mais uma vez a geração de números (4), definindo-se os 

pontos, inicial e final, e o espaçamento entre ambos. No presente caso a geração de números 

utilizada para Y e Z é diferente da utilizada em X, porque se trata de um tramo intermédio da 

bainha. Definidos todos os pontos, inicia-se então a representação 3D (5) do tramo, através do 

comando “Point.ByCoordinates” e, posteriormente, os pontos definidos serão unidos através 

de uma curva “NurbsCurve.ByControlPoints”. 

 

Para finalizar o processo e repetindo o que foi mencionado na criação dos tramos anteriores 

criam-se as secções nas extremidades do tramo e posteriormente finaliza-se com a criação do 

sólido. O Algoritmo empregue da criação do sólido está indicado na Figura 32. 

 

Figura 31 - Algoritmo tramo parabólico (Autodesk Revit – Dynamo) 
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Após a criação de todos os sólidos, importam-se para uma família do software Revit através 

do nó “ImportInstance.ByGeometry”, mencionado na Figura 33. Todos os objetos importados 

ficam estáticos, sendo necessário recorrer novamente ao software Dynamo para fazer uma 

alteração no objeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Modelação da viga 

Para efetuar a modelação do elemento estrutural optou-se por modelar uma viga simples com 

secção contínua utilizando uma família de viga do software Revit denominada por “Metric 

Structural Framing - Beams and Braces”. Um pormenor importante que não poderia ser 

esquecido na modelação era a criação dos nichos de ancoragem modelados através de vazios. 

Figura 32 - Algoritmo para a criação do sólido - tramo parabólico (Autodesk Revit – Dynamo) 

Figura 33 - Importar do Dynamo para o Revit (Autodesk Revit – Dynamo) 
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O primeiro passo a ser efetuado é a definição da secção da viga, definindo a largura e altura 

pretendida, conforme pode ser visualizado na Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a definição da secção, inicia-se o processo da criação dos nichos. Para a sua criação 

utilizou-se “Void Extrusion” que, definindo apenas a secção da base, permite a criação de 

vazios lineares. Para a criação dos nichos desenha-se a secção numa das faces laterais da viga 

através dos vários comandos de desenho disponíveis, conforme é visível na Figura 35. 

Concluído o processo da representação da secção, define-se o comprimento do nicho através 

de um processo iterativo. Na Figura 35, é possível observar também o resultado final do nicho 

de ancoragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Alteração da secção da viga (Autodesk Revit) 

Figura 35 - Criação do nicho de ancoragem (Autodesk Revit) 
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Com o intuito de tentar responder a todos os casos possíveis, criou-se uma viga com secção 

variável. A secção modelada é meramente para comprovar a viabilidade da modelação.  

O Autodesk Revit possui várias ferramentas de criação de objetos, conforme se mostra na 

Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a modelação da variação da secção utilizou-se a ferramenta “Blend”, que possibilita a 

modelação de um sólido com bases diferentes: inicialmente define-se a secção da base e do 

topo através das ferramentas de desenho, e finaliza-se com a determinação do comprimento. 

Na Figura 37 é visível o resultado final da modelação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Ferramentas de criação (Autodesk Revit) 

Figura 37 - Modelação 3D da secção variável (Autodesk Revit) 
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3.2.3 Cabeças de ancoragem ativa 

As cabeças de ancoragem ativa, embora de geometria fixa, são objetos catalogados que 

variam conforme os seus respetivos produtores. Para a sua modelação, utilizou-se uma família 

do software Revit denominada “Generic Model Face Based”. O seu uso acarreta uma grande 

potencialidade na modelação de objetos, porque após introduzidos em projeto, estes adaptam-

se a qualquer face, independentemente da sua inclinação. Portanto, a modelação da cabeça de 

ancoragem nesta família faz com que se possa utilizar este tipo de cabeça de ancoragem em 

muitos projetos. 

 

De seguida apresenta-se um exemplo teste de um objeto com perfil idêntico a uma cabeça de 

ancoragem real, com explicações de todos os procedimentos que foram necessários até à 

obtenção do objeto final. No decorrer das explicações, serão ainda apresentadas as vantagens 

da sua utilização. Geralmente, a geometria de uma cabeça de ancoragem é redonda e simétrica 

segundo um eixo central, então, aproveitando estas características, modelou-se o objeto 

através do comando de criação “Revolve”. O perfil da secção do objeto foi criado no software 

Autodesk Autocad 2D, importado posteriormente para o Revit, conforme é visível na Figura 

38, que servirá de base à representação da secção no software Revit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminado o processo da introdução do perfil da secção, desenha-se o perfil da secção sobre o 

perfil então importado e define-se o eixo e, por fim, termina-se o objeto. Na Figura 39 é 

Figura 38 - Perfil da cabeça de ancoragem teste (Autodesk Revit) 
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visível o resultado final do objeto. Repare-se ainda, na mesma figura, que é possível observar 

um paralelepípedo em volta do objeto, que indica que toda a parte inserida no seu interior fica 

dentro do elemento onde é aplicado.  

 

 

 

 

Concluído o processo de modelação, importa-se para ambiente de projeto inserindo-o na face 

do elemento onde deve ser aplicado. Na Figura 40 apresenta-se a introdução da cabeça de 

ancoragem na superfície da viga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Cabeça de ancoragem 3D (Autodesk Revit) 

Figura 40 - Inserção da cabeça de ancoragem na viga (Autodesk Revit) 
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3.2.4 Cabeça de ancoragem passiva 

A cabeça de ancoragem passiva, tal como a cabeça de ancoragem ativa, embora possua uma 

disposição fixa, também varia consoante o número de cordões existente no cabo e entre 

produtores. Este elemento possui pormenores nas extremidades dos cabos que lhe conferem 

um grau elevado de dificuldade na hora da modelação aquando os fios que constituem um 

cabo abrem e criam um vazio entre eles. 

 

Para a modelação do presente elemento utilizou-se uma família do software Autodesk Revit, 

denominada “Metric Generic Model”, em que o principal objetivo da modelação é a 

representação simplificada da ancoragem, sem representar a parte terminal dos cabos, 

respeitando a disposição dos cordões. 

 

Posteriormente será apresentado um exemplo teste de uma ancoragem passiva, com perfil 

semelhante a uma ancoragem real, exemplificando todos os passos até à obtenção do 

elemento final. 

 

A modelação inicia-se com a criação de dois planos de referência a cotas diferentes, que 

servirão de base à representação da secção do cabo. De seguida importam-se as disposições 

das secções inferiores e superiores, previamente definidas em ficheiro DWG, colocando cada 

uma no seu respetivo plano de referência. Como as secções estão desfasadas entre si, devido à 

configuração da cabeça passiva, é necessário criar planos de referência que unem a secção do 

plano inferior ao superior, de maneira a poder criar-se um caminho segundo o plano, 

conforme é visível na Figura 41. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Ligação das secções da cabeça passiva (Autodesk Revit) 
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Definidas todas as secções e os planos de referência, procede-se à utilização do comando 

“Swept Blend”, selecionando o plano de referência onde se pretende executar o caminho de 

construção do sólido, definindo-se através das ferramentas de desenhos disponíveis. Por fim, 

selecionam-se as secções previamente importadas, definindo-se a base e o topo do sólido, 

repetindo os passos anteriormente descritos para a definição dos restantes cordões, conforme 

ilustra a Figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Modelação das armaduras ordinárias e de reforço 

O seguinte passo corresponde à modelação de todas as armaduras que estão inseridas num 

elemento pré-esforçado, como o são as armaduras longitudinais, as transversais e as espirais. 

Para a exemplificação da sua modelação, utilizou-se a viga modelada anteriormente em 

conjunto com a cabeça de ancoragem, inserida no software Tekla através de ficheiro IFC, 

visível na Figura 43. 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Representação final da cabeça de ancoragem passiva. (Autodesk Revit) 



 

44 

 

De seguida, serão detalhadamente apresentados todos os procedimentos que foram efetuados 

para a modelação das armaduras. O software aqui mencionado possui duas formas distintas de 

modelação de armaduras. Se por um lado, permite a modelação através do método manual, 

também consente a modelação através da biblioteca de catálogos que o mesmo possui. Na 

presente dissertação, por uma questão de melhor adaptabilidade, opta-se por utilizar o método 

manual. 

 

Para a execução deste método importa adquirir o conhecimento das ferramentas que 

possibilitam a modelação das armaduras, representadas na Figura 44, em que o primeiro ícone 

possibilita a criação de uma barra, o segundo, a criação de um conjunto de barras e o último, a 

criação de uma malha.  

 

  

 

 

Posteriormente será demonstrado o procedimento de modelação das armaduras seguindo uma 

ordem aleatória. Inicia-se com uma barra longitudinal, depois é apresentado um conjunto de 

barras longitudinais, bem como uma armadura transversal e culmina com um grupo de 

armadura transversal e espirais de reforço. 

 

 

Figura 44 - Ícones que possibilitam a modelação de armaduras (Tekla Structures) 

Figura 43 - Introdução do elemento estrutural no Tekla (Tekla Structures) 
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 Modelação de uma barra longitudinal 

Na modelação do presente elemento não pode desconsiderar-se a existência do nicho de 

ancoragem, nem a existência da variação de seção, sendo, por isso, necessário trabalhar 

segundo o eixo da fase lateral. Inicialmente, clica-se sobre o primeiro ícone visível na Figura 

44, e, quando aberta nova janela, é necessário definir as propriedades da barra, conforme 

explícito Figura 45. No primeiro grupo de propriedades (1) é possível atribuir um nome ao 

elemento, definir o diâmetro, o material, o raio de curvatura e ainda atribuir uma determinada 

cor, definida como classe, em que a cada uma é atribuído um código entre 0 e 14. No segundo 

grupo (2) determina-se a forma com a barra inicia e termina, onde é possível escolher vários 

tipos de ganchos. Por último, (3) é determinado o recobrimento da barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com as propriedades todas definidas, procede-se à introdução da barra no modelo. Para isso, 

seleciona-se o elemento onde se pretende introduzir a barra e posteriormente os pontos por 

onde se pretende que a barra passe, conforme visível na Figura 46. 

 

 

 

Figura 45 - Propriedades da barra (Tekla Structures) 
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Terminado a seleção total de todos os pontos, termina-se a modelação da barra. O resultado 

final é visível na Figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelação de um conjunto de barras longitudinais. 

O processo de modelação é idêntico ao referido anteriormente. Seleciona-se o segundo ícone 

com o duplo clique referenciado na Figura 44, e posteriormente definem-se as propriedades 

exemplificadas na Figura 45. A principal diferença entre este processo de modelação e o de 

uma barra longitudinal está relacionada com as propriedades do grupo das barras, conforme 

Figura 48. Na figura é visível a existência de sete tipos de métodos distintos de criação (1): (i) 

distribuição uniforme pelo número, (ii) distribuição uniforme pelo valor do espaçamento do 

alvo, (iii) espaçamento exato com variação no primeiro espaço, (iv) espaçamento exato com 

variação no último espaço (v) espaçamento exato com variação no espaço do meio (vi) 

Figura 46 - Seleção dos pontos em volta do nicho de ancoragem (Tekla Structures) 

Figura 47 - Modelação de uma barra longitudinal (Tekla Structures) 
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segundo valor de separação exato com primeiro e último espaço flexível e (vii) espaçamento 

exato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No presente caso utilizou-se a distribuição uniforme pelo número de barras de reforço, em 

que foram definidas 5 barras de reforço. Definidas todas as propriedades, procede-se então à 

modelação: primeiramente definem-se os pontos no sentido longitudinal e, por último, os 

pontos que definem a largura onde se pretende inserir as barras. Findo este passo, termina-se 

o processo. O resultado final é visível na Figura 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelação de um elemento de armadura transversal  

A modelação deste elemento segue alguns procedimentos já mencionados nas modelações 

anteriores. Inicialmente é necessária a identificação do local onde este elemento será 

Figura 48 - Propriedades do método de criação (Tekla Structures) 

Figura 49 - Modelação final de um conjunto de barras longitudinais (Tekla Structures) 
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modelado, através de linhas de grelha, como é percetível na Figura 50. Posteriormente é 

necessário criar uma vista segundo a grelha em questão, de forma a conseguir trabalhar nesse 

plano, conforme indicado na Figura 51. 

 

Após a criação da vista, inicia-se novo processo, através da opção pelo primeiro ícone da 

Figura 44.  

 

Neste novo processo é também necessário definir as propriedades da barra, realizando 

algumas alterações: (i) alteração de barra principal para estribo, (ii) definição do ângulo dos 

ganchos pretendidos no início e no fim do elemento e, por fim, (iii) determinação do 

recobrimento. Note-se que o recobrimento do plano, para que não haja colisões de armaduras, 

não pode ser igual ao utilizado na modelação das barras longitudinais; além disso, os 

recobrimentos no início e no fim, devem ser iguais aos restantes. As alterações estão 

expressas na Figura 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Determinação da linha de grelha (Tekla 

Structures) 
Figura 51 - Criação da vista (Tekla Structures) 

Figura 52 - Propriedades da armadura transversal (Tekla Structures) 
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Por fim, seleciona-se o elemento onde se pretende inserir o elemento, e definem-se os cinco 

pontos necessários para a definição da armadura, em que o ponto inicial e o terminal devem 

ser o mesmo. Na Figura 53 é visível o resultado final da modelação do elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelação de um grupo de armadura transversal 

O processo de modelação, como é análogo aos anteriormente aqui descritos, permite o 

aproveitamento de alguns procedimentos da modelação de um conjunto de barras 

longitudinais. Através deste método, selecionando previamente o ícone de modelação de um 

conjunto de barras, definem-se as propriedades da barra e as propriedades do grupo. A forma 

de criação é, também ela, idêntica à anterior, definindo então em primeiro lugar, os cinco 

pontos e, posteriormente, o comprimento pretendido. Na Figura 54 é apresentado o resultado 

da sua representação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 - Representação da armadura transversal (Tekla Structures) 
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Perante o facto de a viga possuir um tramo de secção variável, achou-se pertinente o uso deste 

tramo para testar a viabilidade da colocação de armaduras em secções variáveis. O processo 

de criação de armaduras transversal em secção variável é idêntico ao descrito anteriormente, 

excluindo os tipos de grupo de armadura permitidos pelo software, que, para este processo, 

podem ser: normal, secção variável, junção de secção variável, curvatura secção variável, N 

secção variável e espiral. No presente caso utilizou-se seção variável, sendo por isso e 

obrigatoriamente necessária a definição de duas secções, conforme é visível na Figura 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Propriedades de grupo da seção variável (Tekla Structures) 

Figura 54 - Representação do grupo de armadura transversal (Tekla Structures) 
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Por fim e não sendo necessária a determinação do comprimento entre as secções, apenas é 

necessário que estas sejam definidas.  

Na Figura 56 está representado o resultado do processo descrito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espirais de reforço 

A representação deste elemento requer um trabalho mais exaustivo que os descritos 

anteriormente, apesar da sua modelação seguir o mesmo procedimento da armadura 

transversal em grupo. Inicialmente é necessário determinar o local exato da espiral através de 

grelhas de orientação, conforme mencionada na Figura 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Representação do grupo de armadura transversal em secção variável (Tekla Structures) 

Figura 57 - Representação do limite da espiral (Tekla Structures) 
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Determinado o local exato, cria-se um conjunto de barras e determinam-se as propriedades da 

barra e do grupo. Nas propriedades da barra é importante ter atenção ao raio de curvatura da 

armadura, pois é este ponto que vai tornar o elemento redondo. Em relação às propriedades de 

grupo, apenas é necessária a definição do tipo de grupo como espiral. Estas propriedades 

estão expressas na Figura 58. 

Por fim, seleciona-se o elemento onde será introduzida a espiral, definindo os cinco pontos e 

o seu comprimento. Finalizado o elemento, executa-se uma rotação sobre o eixo central da 

secção, por forma a aplicar o objeto no local correto. A representação deste elemento está 

expressa na Figura 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 - Propriedades da barra e de grupo da espiral (Tekla Structures) 

Figura 59 - Representação da espiral (Tekla Structures) 
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Em suma, para a obtenção dos resultados aqui obtidos foram necessários alguns passos 

ligados entre si: a priori, executou-se uma pesquisa exaustiva sobre os métodos de 

manuseamento dos software aqui descritos e, quando mais familiarizados com os mesmos, 

iniciou-se o processo prático: a modelação propriamente dita dos objetos. 

 

Após a utilização dos três programas, é permitida a conclusão que, embora sejam todos eles 

programas de referência para o efeito, o que aqui se fez foi complementá-los e tirar partido do 

melhor potencial que cada um oferece. 
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4 CASO DE ESTUDO 1 

Neste quarto capítulo, pretende-se aplicar os conceitos adquiridos anteriormente a um caso 

real já construído. O objetivo deste capítulo passa então pela modelação de todos os 

componentes de um elemento pré-esforçado, verificando-se assim a viabilidade dos 

procedimentos exemplificados no capítulo 3. 

 

De modo a simplificar a leitura do capítulo, o mesmo divide-se em quatro subcapítulos: i) 

introdução e particularidades do projeto, ii) modelação, iii) usos BIM aplicados e iv) usos BIM 

potencializados. No primeiro subcapítulo descreve-se o elemento estrutural a ser modelado e 

enumeram-se as singularidades existentes no projeto. No segundo, aborda-se, de uma forma 

sucinta, a modelação dos componentes, com referência às dificuldades encontradas e à forma 

como as mesmas foram resolvidas. No terceiro momento enumeram-se e descrevem-se os 

usos BIM utilizados e, por fim, no último subcapítulo referem-se os vários usos BIM que 

ainda poderão ser potencializados com o uso deste software. 

4.1 Enquadramento e particularidades do projeto 

Concluída a fase de aprendizagem sobre a modelação, foi proposta a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos a um caso estudo real já construído. O projeto proposto trata-se da 

modelação de uma viga pré-esforçada existente numa superfície comercial do Norte do país.  

 

Após a cedência de toda informação sobre o projeto, com especial importância para o projeto 

de estruturas, e após uma análise detalhada ao mesmo, optou-se pela modelação de uma viga 

com dois vãos (8m + 16m = 24m), que possuía dois cabos simétricos com algumas 

particularidades interessantes em planta e a variação de secção da viga nas suas extremidades, 

conforme visível na Figura 60. 
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Relativamente ao traçado dos cabos em alçado, trata-se de um traçado normal, que contém 

alinhamentos retos nas ligações às cabeças de ancoragem e alinhamentos parabólicos nos 

restantes, conforme está expresso na Figura 61. Importa ainda salientar que os alinhamentos 

são representados por equações expressas no projeto de estruturas. 

 

 

O presente projeto de estruturas sofreu uma alteração importante ao nível das cabeças de 

ancoragem passivas, previsto pelo PAP. As cabeças de ancoragem passivas que inicialmente 

seriam em bolbo, passaram para ancoragens idênticas às cabeças de ancoragem ativas. 

Para a modelação das armaduras ordinárias foi necessário interpretar o projeto de estruturas e 

o PAP, conseguindo-se assim agrupar todas as armaduras. 

 

 

 

 

Figura 60 - Pormenor da parte inicial da viga 

Figura 61 - Traçado dos cabos em alçado 
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4.2 Modelação 

De seguida, apresentam-se, de uma forma mais simplificada, os passos da modelação de todos 

os componentes englobados no presente projeto, desde a modelação da bainha até à fase das 

armaduras. 

 

4.2.1 Elemento estrutural - viga 

O primeiro elemento a ser modelado foi a estrutura principal, mais concretamente a viga em 

betão, e como referenciado anteriormente a viga é constituída por dois vãos. De forma a 

respeitar as normas da modelação foram criados dois tramos distintos divididos em parte 

esquerda e parte direita. Para a sua modelação utilizou-se uma família de vigas específica do 

software Revit (Structural Framing – Beams and Braces).  

 

Uma das singularidades deste projeto é a variação de secção da viga pelo que a sua modelação 

teria que o representar. A viga possui uma secção (1,00 x 1,60 m) constante durante um 

metro, e no metro e meio seguinte a sua base sofre uma diminuição constante na base, ao 

longo do seu comprimento, passando de 1.00 m para 0.60 m, sendo igual nas extremidades 

dos dois tramos, conforme é visível na Figura 62 e na Figura 63. A modelação de uma das 

partes da viga dividiu-se em duas partes: a parte livre que tem como secção de 0,60 m x 1,60 

m, que pode possuir qualquer comprimento, e a parte fixa com o comprimento de 2,50 m, 

referente à parte da variação da viga, referenciado anteriormente.  

 

A modelação iniciou-se com a definição da secção da parte livre através do comando 

“Extrusion” e posteriormente, passou-se então à da parte fixa, onde se utilizou o comando de 

criação “Blend” para a definição da secção variável e mais uma vez o comando de criação 

“Extrusion” para a parte de seção constante. 
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Para finalizar a modelação da viga, representaram-se os nichos de ancoragem através da 

criação de vazios na própria viga utilizando-se o comando “Void Extrusion”, transcrevendo 

as secções mencionadas no projeto de estruturas. A representação dos nichos, referentes a 

cada parte da viga, são visíveis na Figura 62 e na Figura 63. 

 

4.2.2 Cabeças de ancoragem – Ativa e Passiva 

Conforme mencionado anteriormente, o projeto de estruturas sofreu uma alteração após a 

realização do projeto de aplicação de pré-esforço referente às cabeças passivas. As mesmas 

passaram a ser idênticas às cabeças ativas, o que fez com que fosse necessário modelar apenas 

uma cabeça de ancoragem. 

A modelação do presente objeto seguiu escrupulosamente os passos indicados no capítulo 3. 

Posteriormente demonstra-se o perfil da secção da cabeça de ancoragem, Figura 64. 

 

Figura 62 - Modelo da viga 3D - Parte esquerda (Autodesk Revit) 

Figura 63 - Modelo da viga 3D - Parte direita (Autodesk Revit) 



 

59 

Figura 65 - Cabeça de ancoragem 3D 

(Autodesk Revit) 
Figura 66 - Cabeça de ancoragem inserida na viga (Autodesk Revit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminando o processo, obtém-se o objeto em 3D, conforme expresso na Figura 65 que 

posteriormente será importado para ambiente de projeto. A Figura 66 exemplifica a colocação 

da cabeça de ancoragem inserida na viga. 

 

 

 

4.2.3 Bainha de Pré-esforço 

Devido às particularidades mencionadas anteriormente foi necessário dividir a modelação da 

bainha em oito tramos, conforme se pode visualizar na Figura 67. 

Figura 64 - Perfil cabeça de ancoragem (Autodesk Revit) 
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A modelação de todos os tramos segue, ao pormenor, os algoritmos referenciados no capítulo 

3: algoritmo de tramo reto, spline e parabólico.   

 

Os tramos que merecem maior atenção são o 2 e 6, por ser neste local que acontece a variação 

do traçado em planta e em alçado simultaneamente, recorrendo-se ao uso de splines para a sua 

modelação, sem esquecer que para a modelação destes tramos foi necessário modelar 

previamente o tramo anterior e posterior. Os tramos 1, 3 e 8 são tramos retos que possuem 

somente variação em alçado. Por último, os numerados em 4, 5 e 7 são parabólicos, sendo que 

o 4 é uma parábola convexa e os restantes parábolas concavas.  

 

Durante a modelação no software Dynamo ocorreram alguns erros na importação dos sólidos 

para uma família do software Revit, principalmente nos tramos em spline que transferiam 

consigo linhas que não tinham sido modeladas. Na Figura 68 é demonstrado o resultado da 

importação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 - Divisão dos tramos 

Figura 68 - Problemas na importação do Dynamo para o Revit (Autodesk Revit) 
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Para se resolver esta situação foi necessário realizar uma alteração ao algoritmo descrito no 

capítulo 3, alterando a forma de criação do sólido. No capítulo referido anteriormente utiliza-

se o nó “Solid.ByLoft”, mas foi necessário alterar-se para “Surface.Thicken”, criando em 

primeiro lugar uma superfície segundo uma linha “PolySurface.ByLoft” e, por fim, o sólido 

atribuindo-se uma espessura, conforme se pode visualizar na Figura 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É então possível visualizar, através da Figura 71, o resultado final da modelação da bainha no 

software Dynamo e, através da Figura 70 o resultado da importação do software Dynamo para 

o Revit. 

 

Figura 69 - Alteração do código de criação do sólido (Autodesk Revit - Dynamo) 

Figura 70 - Resultado da importação do Dynamo para o 

Revit (Autodesk Revit) 

Figura 71 - Modelação final da Bainha no Dynamo 

(Autodesk Revi - Dynamo) 
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4.2.4 Armaduras 

O último passo corresponde à modelação das armaduras ordinárias do projeto de estruturas e 

das armaduras de reforço explicitadas no projeto de aplicação de pré-esforço. Para se poder 

ter uma base de referência para a verificação da qualidade do modelo, importaram-se todos os 

objetos anteriormente modelados para o software Tekla Strucutres. 

 

O processo de modelação foi iniciado com a representação de todas as armaduras 

longitudinais superiores e inferiores. Neste passo, aquando a transição da variação de secção, 

foi encontrada a primeira omissão do projeto de estruturas, já que, o projeto de estruturas, não 

fazia qualquer referência sobre o modo de disposição da armadura longitudinal.  

 

De modo a resolver este entrave, introduziram-se mais dois varões laterais, conforme é visível 

na Figura 72 (varões azuis). Para a modelação das armaduras longitudinais utilizou-se o 

comando de criação de um grupo de armaduras, à exceção dos varões referidos anteriormente, 

que se utilizou o comando de criação de um varão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo seguinte corresponde à modelação das armaduras transversais mencionadas no 

projeto de estruturas, utilizando-se a ferramenta de criação de grupo de armaduras. Estes 

elementos são compostos por 6 ramos, três armaduras transversais distintas, constituídos por 

uma armadura transversal que circunda toda a secção e duas mais pequenas com vinte 

centímetros colocadas junto à lateral da viga, conforme se demonstra na Figura 73. Estes 

Figura 72 - Armadura adicional junto à cabeça de ancoragem (Tekla Structures) 
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elementos repetem-se ao longo de toda a extensão da viga, variando somente o espaçamento 

em certos pontos. O tramo de modelação com maior relevância foi o da variação da secção, 

porque a armadura teve que acompanhar esta alteração, visível na Figura 74. Para se proceder 

à correta execução da armadura desta zona, seguiu-se analogamente todos os passos descritos 

no capítulo 3 com a especial evidência para a modelação de armaduras em secção variável.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a conclusão da modelação de todos os elementos citados no projeto de estruturas faltava 

apenas a modelação da armadura longitudinal que percorria toda a lateral da viga, seguindo-se 

o mesmo processo de modelação da armadura longitudinal superior e inferior. Finalizado 

então o processo de modelação executou-se uma vistoria pormenorizada para tentar 

Figura 73 - Configuração da armadura transversal (Tekla Structures) 

Figura 74 - Armadura transversal secção variável (Tekla Structures) 
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Figura 75 - Armadura tipo 2 (Azul) (Tekla Structures) Figura 76- Armadura tipo 1 (vermelho) (Tekla 

Structures) 

identificar algumas possíveis colisões entre os vários elementos inseridos no modelo e 

verificar os recobrimentos exigidos. 

 

Terminada a modelação das armaduras do projeto de estruturas, iniciou-se a modelação das 

armaduras mencionadas no PAP. Após uma análise detalhada verificou-se a igualdade das 

armaduras nas duas extremidades da viga e a existência de vários tipos de armaduras: i) 3 

tipos de armaduras transversais destintas, ii) espirais de reforço, iii) reforço junto ao nicho de 

ancoragem e iv) armadura de selagem dos nichos. 

 

Inicia-se então a modelação com a representação das várias armaduras transversais – seguindo 

a modelação mencionada no capítulo 3 com o auxílio do comando de criação de um elemento 

de armadura transversal. Optou-se por utilizar o processo de criação referido anteriormente 

porque as armaduras variam com o traçado da bainha, tanto em alçado como em planta e para 

que fosse necessário poder realizar alguns ajustes às armaduras. Os três tipos de armadura são 

visíveis nas figuras 75, 76 e 77. 
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A modelação das armaduras do tipo 1 e 2, por serem fixadas às armaduras transversais do 

projeto de estruturas, sofreram alguns ajustes no seu posicionamento relativamente ao PAP. 

As armaduras do tipo 3 encontram-se nos locais indicados pelo PAP, mas durante a sua 

modelação foi necessário aumentar a sua largura, porque as espirais de reforço passam no seu 

interior e o diâmetro que possuíam era superior à largura das armaduras transversais de 

reforço. 

 

De seguida, procedeu-se à modelação das espirais de reforço junto às cabeças de ancoragem. 

O processo de modelação destes elementos foi relativamente simples e sem constrangimentos 

de maior relevância porque, como referido anteriormente, as armaduras que envolvem as 

cabeças de ancoragem foram modeladas contemplando a introdução deste elemento. Na 

Figura 78 é visível o resultado final da introdução destes elementos no modelo. 

 

Figura 77 - Armadura tipo 3 (Cinza) (Tekla Structures) 
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Segue-se agora a modelação dos reforços junto ao nicho de ancoragem, que possui varões em 

formato de “U”. Estes elementos foram modelados individualmente segundo a criação de 

uma vista plana (eixo XY) em que se definiram os quatro pontos necessários para a sua 

representação. Na Figura 79 é visível a representação dos quatro varões de reforço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último e de maneira a finalizar a modelação das armaduras, executou-se a modelação das 

armaduras de selagem dos nichos de ancoragem. Para a sua representação recorreu-se ao 

comando de criação de um grupo de armadura, em que foi necessário definir alguns pontos do 

perfil do varão com recurso a algumas linhas de grelha. Representaram-se as armaduras 

Figura 78 – Espirais de reforço (Tekla Structures) 

Figura 79 - Reforços junto ao nicho de ancoragem (Tekla Structures) 
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inferiores e superiores com especial cuidado para não coincidirem. Na Figura 80 representa-se 

o resultado final das armaduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminada a fase da modelação das armaduras, procedeu-se a mais uma revista do elemento 

para se averiguar possíveis colisões de armaduras. Finalizado todo este processo dá-se por 

concluída a modelação. 

4.3 Usos BIM aplicados 

Finalizada e verificada a modelação do elemento, resta-nos agora usufruir das potencialidades 

que o BIM nos proporciona. Os usos BIM utilizados na presente dissertação foram dois: os 

mapas de quantidades de material e a extração de desenhos, demonstrados posteriormente.   

 

4.3.1 Mapa de quantidades  

Para a modelação dos componentes do elemento pré-esforçado referenciados no presente 

capítulo, foram utilizados três software distintos e cada objeto foi medido no software de 

criação. O mapa de quantidades foi desenvolvido ao mesmo tempo que se modelavam os 

vários componentes, preenchendo-se uma tabela previamente formatada, com exceção das 

armaduras. Para a medição deste componente foi necessária uma medição dos vários tipos de 

armadura, divididos pelos seus vários grupos e no final, somaram-se os diâmetros comuns 

entre eles. 

Figura 80 - Armadura de selagem dos nichos de ancoragem (Tekla Structures) 
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A medição da bainha de pré-esforço foi realizada através do nó “Lentgh”, que tem como 

finalidade a medição da linha central do sólido, conseguindo-se assim o seu comprimento 

exato. A medição da viga é um processo simples, porque através da sua introdução em 

projeto, o software determina automaticamente o volume do elemento. Relativamente às 

cabeças de ancoragem, a sua contabilização é facilitada porque uma bainha requer sempre 

duas cabeças de ancoragem. Para a medição dos vários tipos de armadura foi necessário 

realizar uma filtragem por diâmetros e através da ferramenta “Organizer” determinaram-se 

os metros lineares de cada tipo de aço existente. Na Tabela 1 apresentam-se as quantidades de 

armadura. 

 

Tabela 1 - Medição das armaduras 

Art. Descrição Und ⍉10 ⍉12 ⍉14 ⍉16 ⍉20 ⍉25 
                  
1 Armaduras A500               
                  

1.1 Armaduras longitudinais ml 46,06         208,07 
                  

1.2 Armaduras transversais estruturais ml 112,13           
                  

1.3 Armaduras transversais de reforço ml       151,69     
                  

1.4 espirais de reforço ml       17,32     
                  

2 Armadura A235                
                  

2.1 Selagem dos nichos ml 6,10           
                  
                  

3 Total   164,29     169,01   208,07 

                  

 

Por fim, apresenta-se o mapa de quantidades final de toda a estrutura, onde está contabilizada 

a medição das duas bainhas, a quantidade de betão, o número de cabeças de ancoragem e por 

fim a quantidade de armadura necessária. Na Tabela 2 são visíveis todas as quantidades 

necessárias para a execução do elemento pré-esforçado. 
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Tabela 2 - Mapa de quantidades 

 

 

4.3.2 Extração de desenhos 

Após a conclusão do modelo, iniciou-se o processo de extração automática de desenhos, i) 

cortes dos principais pontos do traçado: pontos altos e baixos do traçado, dos locais de desvio 

dos cabos, ii) alçado e planta do traçado do cabo, iii) pormenores das zonas de desvio dos 

cabos, iv) pormenores das cabeças de ancoragem e v) alçado e planta das armaduras, 

devidamente identificados, legendados e cotados. 

 

A extração dos desenhos foi realizada no software Revit, onde previamente foram 

introduzidos todos os elementos e posteriormente procedeu-se à execução dos desenhos. No 

processo de extração dos desenhos o utilizador define os locais onde serão executados os 

desenhos bem como toda a informação necessária em cada um e, por fim, executa-se a 

montagem do layout da folha de impressão. A extração dos desenhos foi efetuada num único 

software, o que faz com que qualquer alteação que e execute no projeto principal seja 

automaticamente alterada nos desenhos e no layout de impressão. Todos os desenhos 

executados estão visíveis no ANEXO I. 

Art. Descrição Und 
Quantidades 

Previstas 
Preço Unitário 

Fixo 
Preço Total 

Previsto 

  
 

   

  
 

   

1 Bainhas de pré-esforço ml 48,11   

  
 

   

2 Betão m3 25,80   

  
 

   

3 Cabeças de 
ancoragem 

und 
4,00   

  
 

   

4 Armaduras A500 
 

   

  
 

   

4.1 ⍉10 ml 158,19   

4.2 ⍉16 ml 169,01   

4.3 ⍉25 ml 208,07   

  
 

   

  
 

   

5 Armaduras A235 
 

   

  
 

   

5.1 ⍉10 ml 6,10   

  
 

   

  
 

   



 

70 

4.4 Usos BIM que podem ser potencializados 

De acordo com o sítio eletrónico do Penn State existem vinte e cinco usos BIM distintos 

dentro de um plano de execução BIM que podem ser utilizados em fases diferentes do projeto 

(Bim Execution Planning, 2011). Para além dos dois usos BIM referenciados anteriormente, 

existem outros que podem ser potencializados, como os que agora se apresentam: 

 

 Fase de planeamento 4D: através da utilização do software Autodesk Navisworks é 

possível a criação de um plano de construção, mencionando-se, sequencialmente, as 

etapas a serem realizadas e ainda o tempo que cada etapa.  

 

 Coordenação 3D: a deteção de conflitos é um dos pontos mais importantes e é 

possível no próprio software de modelação através de uma viagem pelo modelo. No 

entanto, nem sempre se consegue detetar os conflitos e, para estas situações, podemos 

recorrer às ferramentas de deteção de conflitos existentes nos software Tekla 

Structures ou Autodesk Navisworks. 

 

 Acompanhamento da construção: através da utilização do Tekla BIMsight, software 

de visualização de partilha de informação, é possível visualizar o projeto 3D em obra 

com recurso a um tablet ou smarphone. Esta ferramenta é útil para a partilha de 

informações entre os vários intervenientes e também para questões de controlo de 

qualidade, onde é possível verificar se o projeto está a ser cumprido.  
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5 CASO DE ESTUDO 2 

Este quinto capítulo visa a aplicação de todos os conceitos adquiridos e verificados 

anteriormente, a um projeto real pronto para ser executado. O ideal seria que este passo fosse 

efetuado para um projeto que ainda não estivesse realmente construído (em fase de projeto) 

com o intuito de verificar a viabilidade do BIM aplicado a sistemas de pré-esforço em obra. 

Tal pretensão não foi possível, no entanto, centrou-se num projeto numa fase inicial da 

construção. 

 

De modo a simplificar a leitura do capítulo, dividiu-se o texto em cinco subcapítulos, 

semelhantes aos que anteriormente deram corpo a outro capítulo: no primeiro momento 

descreve-se o elemento estrutural a ser modelado e enumeram-se algumas particularidades 

existentes, de seguida, trata-se sucintamente a modelação dos componentes. Já no terceiro 

momento comparam-se os tempos de modelação entre o caso de estudo 1 e 2 e para que, 

consequentemente, no quarto subcapítulo se comparem o modelo virtual com o real através da 

apresentação de algumas imagens. No último subcapítulo pertencente a este quinto capítulo, 

em forma de conclusão, descreve-se a opinião que os especialistas de aplicação de pré-esforço 

possuem sobre o BIM. 

5.1 Enquadramento e particularidades do projeto 

 

Depois de se apresentar um pequeno vídeo sobre o projeto mencionado no capítulo 4 ao 

Engenheiro da empresa Mota Engil Pré-esforço, este profissional indicou e forneceu alguns 

dados sobre um projeto ao encargo da presente empresa em construção no centro do país, 

onde foi pedida, em particular, a modelação de uma viga pré-esforçada. 

 

Após a leitura e interpretação dos desenhos fornecidos, verificou-se que a viga possui um 

único vão de 17,30 metros e uma secção constante de 1,10 x 1,50 metros. A principal 

singularidade do elemento em questão está no traçado dos cinco cabos de vinte e dois cordões 

existentes no seu interior, em que quatro deles variam simultaneamente em alçado e em 

planta. Relativamente aos restantes elementos, cabeças de ancoragem passivas, ativas e 

armaduras, deve esclarecer-se que não possuem unicidades de grande relevância. 
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Lamentavelmente e apenas porque o referido projeto ainda se encontra em fase de construção 

não foi possível a publicação dos desenhos fornecidos.  

5.2 Modelação 

De seguida, apresentam-se de uma forma mais simplificada, os passos da modelação de todos 

os componentes englobados no presente projeto, seguindo a seguinte ordem de modelação: i) 

elemento estrutural: viga, ii) bainhas de pré-esforço, iii) cabeça de ancoragem ativa, iv) 

cabeça de ancoragem passiva e v) armaduras. 

 

5.2.1 Elemento estrutural: viga 

Conforme mencionado anteriormente o elemento estrutural do presente capítulo não detém 

particularidades de grande relevância, possuindo uma secção constante e um único vão livre, 

o que faz com que seja necessária a utilização de um único tramo.  

 

Para a modelação recorreu-se a uma família do software Revit denominada por “Structural 

Framing – Beams and Braces”.  

 

A modelação iniciou-se através da definição da secção da viga (1,10 x 1,50 m) e, 

posteriormente, definiram-se os vazios que iriam representar os nichos de ancoragem. A 

modelação da presente viga não apresentou grandes dificuldades cumprindo então os passos 

da modelação do capítulo 3. O aspeto final da viga é visível na Figura 81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81 - Modelação final viga 3D (Autodesk Revit) 
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5.2.2 Bainhas de Pré-esforço 

A principal particularidade do presente projeto centra-se nas bainhas, porque para além de 

serem cinco bainhas num espaço reduzido, quatro das quais variam simultaneamente em 

planta e em alçado e apresentam-se dispostas no elemento estrutural da seguinte forma: duas 

em cada uma das faces laterais, com cinco pontos de inflexão no traçado em planta e são 

simétricas entres si segundo o eixo central da viga.  

 

Para uma melhor perceção, será explicado de seguida o traçado de duas bainhas dispostas 

numa das faces laterais. O traçado em planta das bainhas é iniciado e terminado no mesmo 

alinhamento, variando somente na zona central. As bainhas diferenciam-se entre si da 

seguinte forma: uma bainha inicia e termina o seu traçado com uma parábola côncava e na 

zona central possui uma parábola convexa, a outra inicia e termina com uma parábola 

convexa e na zona central possui uma parábola côncava. O traçado em alçado é definido 

através de apenas uma parábola côncava: a cota da ancoragem ativa é sempre inferior à cota 

da ancoragem passiva. Relativamente à bainha central, o seu traçado em planta não varia, e o 

traçado em alçado é uma parábola côncava onde a cota da ancoragem ativa é igual à cota da 

ancoragem passiva.  

 

A modelação iniciou-se com a construção do algoritmo de uma bainha lateral, que 

posteriormente foi copiado para as restantes bainhas, efetuando-se as devidas alterações. 

Devido às particularidades anteriormente mencionadas foi necessário dividir a modelação em 

seis tramos: dois retos, só com variação em alçado e quatro parabólicos, com variação em 

alçado e planta. Para a modelação da bainha central, dividiu-se esta em 4 tramos: dois tramos 

retos e dois parabólicos. Para a modelação de todos os tramos seguiram-se escrupulosamente 

os algoritmos definidos no capítulo 3. O resultado final da modelação é visível na Figura 82. 
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5.2.3 Cabeça de ancoragem ativa  

Para a modelação do presente elemento utilizou-se o perfil da secção fornecido pela empresa, 

previamente importado para o software Revit, processo descrito e explicado no capítulo 3. 

Terminados todos os trabalhos preliminares necessários procede-se à criação do objeto, 

conforme se indica na Figura 83. A introdução da cabeça de ancoragem no elemento 

estrutural é visível na Figura 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 - Resultado final da modelação das 5 bainhas (Autodesk Revit – Dynamo) 

Figura 83 - Cabeça de ancoragem 3D 

(Autodesk Revit) 
Figura 84 - Introdução da cabeça de ancoragem na viga (Autodesk Revit) 
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5.2.4 Cabeça de ancoragem passiva 

A modelação da ancoragem passiva segue o mesmo processo que o da ancoragem ativa e o 

perfil de distribuição dos vinte e dois cordões utilizado para a sua modelação foi também – 

como no processo de ancoragem ativa – previamente importado para o software Revit.  

 

Após a colocação dos perfis nos devidos planos e a execução de todos os passos consequentes 

a este, já mencionados no capítulo 3, obtém-se o objeto final, conforme é visível na Figura 85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro do presente projeto existiam cinco cabeças de ancoragem iguais, mas com inclinações 

diferentes, o que fez com fosse necessário colocar as cabeças de ancoragens com as devidas 

inclinações antes da sua introdução em projeto. Importa neste ponto referir que aquando a 

modelação das cabeças de ancoragem, foram também modelados os tubos de purga existentes 

em projeto. O resultado da ligação da cabeça de ancoragem à bainha de pré-esforço é visível 

na Figura 86. 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 - Cabeça de ancoragem passiva 3D (Autodesk Revit) 
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5.2.5 Armaduras 

O último passo alusivo à modelação do elemento pré-esforçado do presente capítulo 

corresponde à modelação das armaduras ordinárias e de reforço explicitas num único 

documento fornecido pela empresa. Para se poder possuir uma base de referência, 

importaram-se previamente todos os elementos anteriormente modelados para o software 

Tekla Structures. 

 

O processo de modelação foi iniciado através da modelação das armaduras longitudinais 

superiores e inferiores. Para modelação das armaduras superiores criou-se um conjunto de 

armaduras em que se definiu um afastamento uniforme ao longo da largura da viga. Para a 

modelação das armaduras inferiores o processo não é tão acessível, porque os varões na 

secção de meio vão possuem um espaçamento contínuo e terminam desviando-se das cabeças 

de ancoragem conforme se demonstra na Figura 87. A situação foi resolvida através da 

modelação de um varão de cada vez através do comando de criação de uma barra 

longitudinal. Na Figura 88 é visível a disposição das armaduras superiores e inferiores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 - Ligação da cabeça de ancoragem passiva à bainha de Pré-esforço (Autodesk Revit) 
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O processo seguinte corresponde à modelação das armaduras transversais estruturais 

constituídas por quatro ramos, duas armaduras transversais distintas, em que dois dos quais 

pertencem a uma armadura transversal que circunda toda a secção e os dois ramos restantes 

pertencem a uma armadura centrada com 0,60 m. A armadura transversal central tem uma 

particularidade importante: na secção de meio vão armadura possui no seu interior três 

bainhas de pré-esforço, mas à medida que se caminha em direção às extremidades as bainhas 

vão variando em planta cruzando-se num determinado local. Nesse local de cruzamento, a 

armadura central tem que ser interrompida, conforme é visível na Figura 89. A armadura 

transversal foi modelada de acordo com a modelação de um grupo de armadura transversal 

mencionado no capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 - Traçados da armadura inferior (Tekla 

Structures) 

Figura 88 - Disposição das armaduras superiores e 

inferiores (Tekla Structures) 

Figura 89 - Interrupção da armadura central (Tekla Structures) 
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Para concluir a representação das armaduras estruturais iniciou-se a modelação da armadura 

longitudinal inserida nas laterais da viga, através da repetição do processo de criação das 

armaduras longitudinais superiores. Finalizado então o processo iniciou-se um processo de 

vistoria para detetar possíveis colisões. 

 

O próximo passo correspondeu ao início da modelação das armaduras transversais de reforço 

mencionadas no PAP. Após uma análise verificou-se a existência de três grupos de armaduras 

distintos: i) estribo interiores ii) varões em forma de U e iii) espirais de reforço. 

Para a modelação dos estribos interiores, seguindo-se a modelação mencionada no capítulo 3, 

recorrendo-se ao comando de criação de um conjunto de barras. Na Figura 90 é visível a 

colocação da armadura transversal no interior da viga (estribos assinalados a azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a modelação dos varões em formato de “U” utilizou-se o comando de criação de uma 

barra, porque as armaduras não têm um comportamento linear, uma vez que oscilam 

consoante a bainha de pré-esforço. No presente caso, utilizou-se um método mais rápido para 

a criação das armaduras: criou-se uma armadura transversal de cada tipo, varão em formato 

de U e em formato de U invertido, que, posteriormente, através da ferramenta “copiar 

especial” foram criadas as restantes armaduras através da indicação das coordenadas 

pretendidas da nova armadura relativamente à armadura inicial. Na Figura 91 é visível a 

organização final das armaduras. 

Figura 90 - Armadura transversal interior (Tekla Structures) 
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Posteriormente executou-se a modelação das espirais de reforço junto às cabeças de 

ancoragem ativas e passivas conforme se manifesta na Figura 92 através dos passos 

mencionados no capítulo 3 sobre a criação de espirais de reforço.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, e de modo a finalizar a modelação, executou-se a modelação das armaduras dos 

pilares de ambas as extremidades tendo em atenção os seguintes aspetos: i) grande densidade 

de armadura, ii) cabeças de ancoragem e iii) introdução dos macacos hidráulicos. Compete 

Figura 91 - Disposição das armaduras em "U" (Tekla Structures) 

Figura 92 - Espirais de reforço (Tekla Structures) 
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neste ponto referir que estes elementos foram modelados com espaçamentos muito próprios, 

de forma a evitar colisões. Na Figura 93 é percetível a grande densidade de armadura 

existente junto às cabeças de ancoragem bem com a modelação das armaduras do pilar 

(armadura cor-de-rosa). No ANEXO II é possível visualizar algumas imagens mais 

detalhadas sobre o elemento pré-esforçado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Tempos de modelação 

 

Durante a presente dissertação os tempos de modelação podem ser divididos em duas fases 

importantes, e a cada uma delas corresponde um caso de estudo real e concreto: fase 1- caso 

de estudo 1 e a fase 2 - caso de estudo 2.  

 

A fase de modelação do Caso de Estudo 1 teve uma duração de cerca de 2 meses, dividindo-

se em quatro etapas: i) familiarização com um PAP, ii) interpretação das armaduras do projeto 

de estruturas e de aplicação de pré-esforço, iii) modelação dos vários componentes e iv) 

correção de imprevistos durante a modelação.  

 

Figura 93 - Armaduras do pilar (Tekla Structures) 
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Perante a impossibilidade de familiarização com este tema num tempo mais oportuno e, 

portanto, antecedente à realização e/ou projeção deste trabalho, foi necessário um estudo 

exaustivo em torno de projetos deste género. A interpretação das armaduras do projeto de 

estruturas e de pré-esforço, por serem elementos com uma certa simplicidade e objetividade, 

foi um processo relativamente simples, o que facilitou a interpretação do mesmo e o arranque 

e desenvolvimento do processo.  

 

Dessa fase de modelação, a maior parte do tempo, sensivelmente um mês e três semanas, foi 

dedicada à modelação de todos os elementos, em que foi necessário aplicar todos os conceitos 

testados e aprendidos no capítulo 3 a um projeto real com todas as suas minuciosidades.  

Durante a fase de modelação foi ainda necessário investir algum tempo para resolver alguns 

problemas que, ocasionalmente, surgissem, principalmente ao nível de importação entre 

software.  

 

A fase do Caso de Estudo 2 teve uma duração bem mais curta: seis dias com uma carga média 

de seis horas diárias. As etapas referidas anteriormente, à exceção da correção de imprevistos, 

repetem-se nesta fase. A exceção ocorre porque no momento em que foi conhecido o projeto, 

o grau de conhecimento das potencialidades e limitações dos software já era mais avançado e, 

portanto, já não houve lugar para os erros que outrora se cometeram. 

 

 Um outro aspeto importante para a redução drástica do tempo entre os dois casos de estudo 

foi a criação de métodos de trabalho mais rápidos e a familiarização que existia já nos 

sistemas de pré-esforço. 

5.4 Comparação entre o modelo virtual e o modelo real 

Após a conclusão do elemento estrutural pré-esforçado, a empresa Mota Engil Pré-esforço 

autorizou uma visita à obra mediante a observação do modelo, no entanto, o elemento 

estrutural já possuía uma basta densidade de armadura. 

 

A visita ao local foi muito benéfica em alguns aspetos: i) primeira interação com sistema de 

pré-esforço real e perceção de como eram constituídos todos os elementos constituem um 

sistema de pré-esforço, ii) interpretação das dificuldades em cumprir rigorosamente o projeto, 

porque por vezes a densidade de armadura é tão elevada que a área de trabalho e mobilidade 
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ficam reduzidas, iii) possibilidade da comparação entre o modelo real e virtual, através de 

uma visualização cuidada de todo o elemento em obra.  

 

Durante a visita foi possível a recolha de algumas fotografias (Ver Figuras 94, 95 e 96) que 

irão servir de comparação entre os modelos, podendo ser verificado alguns aspetos iguais e 

outros diferentes.  

 

Na Figura 94 é possível visualizar que o traçado das bainhas em alçado está com boa 

aparência, comparando-se os dois modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 94 - Confronto entre as vistas laterais de ambos os modelos. 
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Na Figura 95 é possível visualizar dois aspetos importantes:  

 No modelo real, as armaduras longitudinais superiores junto às cabeças de ancoragem 

não fazem a dobra, conforme é visível no modelo virtual, armaduras a amarelo; 

 As armaduras transversais interiores de reforço – armadura a azul – no modelo virtual 

estão por debaixo das armaduras longitudinais e no modelo real estão por cima, não se 

garantido o recobrimento mínimo exigido conforme EC2. 

 

Ainda durante a visita houve um aspeto importante que se salientou em relação a tudo o resto: 

a armadura transversal central é interrompida na zona em que os cabos se cruzam, conforme é 

visível na Figura 96 modelo virtual, armadura transversal vermelha, e em comparação com o 

modelo real o espaçamento de interrupção das armaduras é muito maior.  

 

 

 

 

 

Figura 95 - Comparação das extremidades 
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Pode concluir-se então que o traçado em planta não cumpre as exigências do PAP.  

 

Um aspeto importante que deveria ser comparado era a disposição das armaduras 

longitudinais da viga e do pilar após a introdução das cabeças de ancoragem ativas. No 

entanto não foi possível satisfazer esta curiosidade porque ainda não estavam instaladas no 

momento da visita. 

5.5 Considerações finais sobre aplicabilidade prática 

Após a visualização do vídeo do projeto modelado no capítulo 4, foi efetuada uma entrevista 

rápida sobre o tema em questão e sobre a sua aplicabilidade na construção de estruturas pré-

esforçadas a um engenheiro da Mota Engil Pré-esforço. 

 

A opinião do engenheiro entrevistado foi muito simples e direta: em Portugal os projetos de 

pré-esforço são da responsabilidade do empreiteiro geral da obra. Este, posteriormente, 

contrata um subempreiteiro para o projeto e aplicação do pré-esforço. Como não é viável 

dispensar mais dinheiro a fazer um projeto em BIM, quando os preços no mercado da 

construção já são tão baixos, este modelo acaba por ser aplicado apenas em raras situações. 

Figura 96 - Comparação da armadura transversal central 
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O Engenheiro refere ainda que o método tradicional é o mais usado. Contudo, em forma de 

conclusão, garante que se a visão do mercado não for meramente económica, qualquer 

empreiteiro reconhece o seu interesse e as potencialidades para as estruturas pré-esforçadas. 
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6 CONCLUSÃO 

É irrevogável referir-se que, quer o pré-esforço, quer o BIM, têm sido gradualmente 

implementados em obras de construção civil, acompanhando a tendência evolutiva dos 

métodos modernos no setor, bem como a crescente aposta de alguns governos parlamentares 

(como o da Inglaterra) que vão obrigando a que obras estatais incorporem a metodologia BIM 

na construção com o objetivo de otimizar todo o processo de competitividade, desde o projeto 

à fase de construção e manutenção dos edifícios.  

 

Assim, num cenário de crise e incertezas, a necessidade de projetar rapidamente, de prever 

potenciais erros e a possibilidade de estudar diferentes cenários é essencial. Acompanhar a 

construção do projeto e da obra com precisão é importante para prevenir a redução de erros 

que inflacionam a estreita margem de lucro. Mais que nunca, é necessário utilizar o de melhor 

que a tecnologia nos proporciona no apoio ao setor da construção (BIM, 2015). 

 

O fator económico, aliado à exigência de alguém especialista em software BIM, são os 

principais entraves que interferem na decisão, da utilização de software para a modelação dos 

elementos pré-esforçados, referidos pelo Engenheiro João Flores, representante da empresa 

Monta Engil Pré-esforço. A par destas reticências, o sistema apresenta ainda outras 

dificuldades que têm condicionado a sua implementação definitiva, nomeadamente a curva de 

aprendizagem lenta e a responsabilização pelo modelo criado, ainda que se frise que o 

principal entrave seja mesmo a nível económico. 

 

No entanto, se o fator económico constitui um entrave para a eleição do BIM como 

metodologia a aplicar na construção de estruturas pré-esforçadas, este deve ser também um 

agente predileto para a preferência desta metodologia, já que, a longo tempo, compensa 

qualquer investimento realizado outrora. Além disso, possui outras vantagens interessantes 

que anulam qualquer entrave que algumas entidades possam ter na implantação deste sistema. 

A possibilidade de deteção de erros, conflitos ou eventuais omissões aliada à faculdade de 

obtenção de mapas de quantidades e de trabalho de uma forma automática conduzem a que o 

tempo de execução dos serviços seja reduzido, o que faz com que se aumente a eficácia do 

trabalho. Além disso, a interoperabilidade entre software BIM compatíveis permitem a 

importação e exportação de dados, combatendo, com um software ou até mesmo com add-ins 

possíveis lacunas existentes noutros, sem que seja por isso necessária a perda de informação 
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construída até então. A comunicação entre as partes intervenientes e a criação de 

metodologias de trabalho, conforme demonstrado na Figura 97, conduzem a que no final, 

todas estas vantagens aqui mencionadas terminem no principal objetivo económico de 

qualquer entidade responsável: o lucro. 

 

 

Figura 97 - Metodologia de Trabalho BIM (Tekla, O que é o BIM?, 2015) 

 

 

No que concerne às conclusões obtidas através dos casos reais aqui estudados e mencionados, 

estas vão ao encontro do que, teoricamente, vem sido reforçado. Apesar de todos os 

obstáculos inerentes à aplicação do pré-esforço através do BIM, as compensações acabam por 

ser determinantes e anuladoras de qualquer fator até então hesitante.  

 

Em suma, todo este processo de aprendizagem e implementação em dois casos reais, permitiu 

acentuar a ideia de que a aplicação do sistema de Pré-esforço aliado ao BIM revela uma 

grande potencialidade para o setor da construção civil, dada a evolução favorável que tem 

vindo a sofrer nos últimos anos esperando que, esta Dissertação, possa contribuir como 

auxiliar para futuros trabalhos de projeto de estruturas pré-esforçadas através da metodologia 

BIM. 

 

Com o conhecimento adquirido ao longo da presente dissertação, percebeu-se que ainda 

existe muito trabalho a ser desenvolvido no âmbito do BIM aplicado a sistemas de Pré-

esforço. No entanto, ainda pouco tem sido feito para implementar esta metodologia no projeto 

e aplicação de estruturas pré-esforçadas. A verdade é que o projeto de aplicação de pré-

esforço é realizado numa fase posterior à realização do projeto de estruturas, o que faz com 

que as empresas responsáveis não invistam na modelação 3D do elemento pré-esforçado.  
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Deste modo, é sustentável afirmar que é necessário alterar o paradigma atual na indústria 

AEC. Para isso, é necessário oferecer aos utilizadores ferramentas viáveis, eficazes e que 

apresentem resultados rápidos. Um dos desenvolvimentos futuros seria a representação do 

traçado do cabo através da utilização de folhas de cálculo, isto porque, muitas estruturas pré-

esforçadas são calculadas através destas folhas. Seria interessante também a criação de 

traçados genéricos previamente parametrizados para poderem ser utilizados em inúmeros 

casos, fazendo com que o interesse sobre o presente tema aumente ou desperte no seio da 

construção. 
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ANEXO I – EXTRAÇÃO DE DESENHOS 
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ANEXO II – IMAGENS CASO DE ESTUDO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98 - Viga com todos os elementos modelados (Tekla BimSight) 
 

 

 

Figura 99 - Pormenor extremidade esquerda (Tekla BimSight) 
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Figura 101 - Pormenor da armadura transversal central (Tekla Bim Sight) 

 

 

 

Figura 100 - Extremidade direita (Tekla BimSight) 
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Figura 102 - Traçado dos cabos em alçado (Tekla Bim Sight) 

Figura 103 - Pormenor 3D do traçado dos cabos (Tekla Bim Sight) 


