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RESUMO 

 

A indústria de construção de estruturas metálicas (CEM) está progressivamente a adotar novas 

tecnologias que levam a processos cada vez mais automáticos e modernizados, através, por 

exemplo, da aplicação de tecnologias de informação nos processos adotados pela indústria. Essa 

adoção implica mudanças ao nível da modelação, processos colaborativos, qualidade da 

informação dos modelos e fabricação. As tecnologias de informação são relativas às 

metodologias do Building Information Modeling (BIM), que tem vindo a alterar a forma como 

as empresas CEM abordam o projeto e conceção das suas estruturas, desde a fase de concurso 

até à montagem no local. Porém, apesar de todas as vantagens demonstradas pelas metodologias 

BIM, a sua adoção segue um lento processo, devido à necessidade de mudança das 

metodologias de trabalho tradicional, o que nem sempre é fácil conseguir. Ainda mais difícil 

quando o assunto é abordado por quem já está tão identificado com as metodologias 

tradicionais. A juntar à necessidade de mudança de abordagem, a interoperabilidade entre 

softwares não permite que este processo flua da forma mais conveniente.  

 

O presente documento foi desenvolvido em ambiente empresarial, no departamento de projeto 

e preparação da BySteel, com o objetivo de desenvolver uma proposta de Plano de Execução 

BIM, para servir de base à implementação de metodologias BIM na empresa. Para elaborar a 

proposta do Plano de Execução foram desenvolvidos mapas de processos e resolvidas questões 

de interoperabilidade que sustentam a adequada adoção do mapa de processos, sendo abordada 

a interoperabilidade entre um software de modelação e um software de cálculo estrutural, a 

interoperabilidade do processo com software de cálculo de ligações e ainda foram abordadas 

trocas de informação entre um software de modelação e um software de execução orçamental. 

 

Com base nos trabalhos desenvolvidos considera-se vantajosa a aplicação de BIM, embora haja 

consciência que ainda existem muitos aspetos a desenvolver.  

 

Palavras-Chave: Building Information Modeling (BIM) ; Construção de estruturas 

metálicas (CEM); Plano de Execução BIM; Mapa de Processos; Interoperabilidade; 

Colaboração. 
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ABSTRACT 

 

The industry of building metal structures is progressively adopting new technologies that lead 

to more automatic and modernised processes, in particular through the application of 

information technologies. In this context, the methodologies of Building Information Modeling 

(BIM) have been proposing significant changes in the ways of conceiving, designing and 

building structures. However, despite all the advantages demonstrated by BIM methodologies, 

its adoption follows a slow process, because of the need to change traditional methodologies, 

which is not always easy to achieve. In addition to the need for change, the interoperability 

between software still represents today some difficulties that limit the tendency of transition to 

BIM methodologies. 

 

This dissertation was developed in business environment, in collaboration with the company 

BySteel, with the aim of contributing to the development of a BIM implementation plan 

proposal to the company. To draw up the proposal of the execution plan, process maps were 

developed to address interoperability issues that underpin the proper adoption of the map. To 

make feasible the map of proposed processes, several aspects of interoperability were 

addressed, including: interoperability between software modelling and structural calculation 

software; interoperability between software modelling and calculation software of links; 

exchange of information between modelling and budget software. 

 

Lessons were taken about the practical feasibility of applying BIM processes in BySteel, 

although the company is aware that there are still some issues to develop, so that the process 

can be fully implemented. 

 

Keywords: Building Information Modeling (BIM); Cons truction of metallic structures; 

BIM Execution Plan; Process Map; Interoperability; Collaboration 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento Geral 

 

A metodologia BIM (Building Information Modeling) constitui uma ferramenta essencial para 

o desenvolvimento da Construção de Estruturas Metálicas, doravante designada por CEM. O 

BIM veio abrir o caminho para uma comunicação mais fácil, completa e concisa entre os vários 

especialistas envolvidos num projeto, como são o exemplo os arquitetos, engenheiros, 

empreiteiros e proprietários. Com apoio de software orientado para este conceito, todos os 

envolvidos no processo de CEM podem visualizar um modelo com diferentes perspetivas, 

acrescentar ou modificar informações em tempo real ao longo de todas as fases de projeto, 

permitindo isso uma melhor análise e controlo dos projetos. As informações presentes no 

modelo descrevem não só a geometria dos diferentes elementos, mas também propriedades 

físicas dos materiais e aspetos relacionados com as fases de construção, transporte, entre outros. 

O BIM, para além da terceira dimensão com a visualização dos modelos (3D), pode ser usado 

para planeamento construtivo (4D), estimativas de custos (5D), análise energética (6D) e 

também para tarefas de operação e manutenção (7D).  

 

Relativamente à aplicação de metodologias BIM a nível nacional, estas seguem um processo 

lento, como resultado da difícil mudança dos processos de trabalho tradicionais, devido a 

fatores, como: inexistência de uma norma nacional (CT197 2016); problemas inerentes a 

confidencialidade e segurança das informações trocadas entre intervenientes; falta de 

informação em relação à metodologia; e ainda devido aos custos e tempo que são necessários 

para ultrapassar a barreira da metodologia de trabalho tradicional para adoção de metodologias 

de trabalho BIM (OE 2014).  
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1.2. Âmbito e objetivos 

 

Uma vez que a introdução de processos BIM em empresas que trabalham em regimes ditos 

‘tradicionais’ requer um processo de adaptação relativamente complexo, têm surgido várias 

iniciativas relativas às diretrizes de estabelecimento de planos de implementação e execução 

BIM. A presente dissertação foi desenvolvida em âmbito empresarial, na empresa BySteel, que 

pretende implementar metodologias BIM em todo o espectro do seu processo produtivo. O 

objetivo principal da dissertação foi efetuar uma contribuição para o desenvolvimento de planos 

de implementação/execução na BySteel, de forma adaptada às suas características, formas de 

operar e software disponível. 

 

Umas das metas para atingir o objetivo traçado consistiu na identificação dos usos BIM já 

concretizados pela empresa em questão e quais poderão ser acrescentados, sendo estes usos 

BIM definidos como o método de aplicação de Building Information Modeling (BIM) durante 

o ciclo de vida de uma instalação para alcançar um ou mais objetivos específicos. Quanto ao 

Plano de Execução BIM, este descreve uma visão global de todo o projeto, juntamente com 

detalhes de implantação para os intervenientes seguirem durante todo o mesmo, sendo que o 

objetivo é encorajar a melhor colaboração entre a equipa, incluindo uma fácil perceção, adoção 

de uma linguagem comum para os trabalhos, descrições e responsabilidades. Um dos aspetos 

vitais a abordar no contexto do Plano de Execução é o Mapa de Processos (BPMN, Business 

Process Model Notation). Este mapa é uma notação gráfica para a definição de processos de 

negócio, contendo um standard internacional para modelação gráfica de processo, permitindo 

documentar o fluxo de dados através de vários intervenientes.  

 

Atualmente a BySteel já efetua projeto de estruturas metálicas em software BIM, o Tekla 

Structures, mas ainda não utiliza todas as potencialidades do mesmo em contexto BIM, 

nomeadamente ao nível do uso de ferramentas de comunicação e visualização avançada para 

projeto e construção, bem como no contexto da gestão da construção.  

 

É ainda objetivo desta dissertação a resolução de problemas de interoperabilidade que 

sustentem a implementação do mapa de processos, dado ser esta uma das barreiras à adoção 

desta metodologia.  
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1.3. Organização da Dissertação 

 

A presente dissertação desenvolve-se em 5 capítulos, sendo o primeiro deles, a presente 

introdução. 

 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica relativa aos aspetos organizacionais e 

metodológicos das empresas CEM. Relativamente aos aspetos organizacionais é apresentado 

um organograma, com as funções dos intervenientes no processo tradicional. Quanto aos 

aspetos metodológicos, é feita uma descrição do processo tradicional de trabalho em empresas 

de CEM. No decorrer deste capítulo é feito um enquadramento das metodologias BIM, feita 

uma abordagem aos mapas de processos e planos de execução, sendo apresentados no final 

alguns exemplos de projetos onde o BIM foi usado na CEM.  

 

O capítulo 3 é dedicado à apresentação da empresa e à introdução de resolução de alguns 

objetivos inicialmente traçados. Neste capítulo, são apresentados alguns softwares abordados, 

definidos os objetivos de implementação de BIM na empresa, apresentada a metodologia para 

elaboração da proposta de plano de execução e desenvolvidas algumas temáticas incorporadas 

no plano de execução, como são o exemplo, os usos BIM, os mapas de processos elaborados 

para a empresa e as trocas de informação. 

 

No capítulo 4 são estudados 3 tipos de interoperabilidades: a interoperabilidade entre um 

software de modelação e um software de cálculo estrutural; a interoperabilidade do software de 

modelação com software de cálculo de ligações, com análise de fiabilidade do cálculo das 

ligações; e por fim as trocas de informação entre um software de modelação e um software de 

execução orçamental. Para cada uma das temáticas anteriormente apresentadas são descritos os 

objetivos, os resultados e as conclusões dos seus estudos. Estes 3 estudos independentes 

constituem-se como fundamentais para viabilizar o mapa de processos proposto no capítulo 

anterior. 

 

Por último, o capítulo 5 é dedicado à apresentação das conclusões finais da dissertação e ainda 

à discussão de possíveis trabalhos futuros a desenvolver. 
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2. SUPORTE DIGITAL NO PROCESSO COLABORATIVO EM 

EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO METÁLICA 

 

2.1. Enquadramento de empresas de construção metálica – processos 

tradicionais 

 

2.1.1. Aspetos organizacionais  

 

Sendo a construção metálica considerada como uma indústria, é grande a distância que a separa 

dos restantes setores industriais, principalmente no que diz respeito à indústria transformadora 

de produção em série. Essa distância resulta do caracter fixo das indústrias transformadoras e 

do caracter variável das instalações na construção de estruturas metálicas. Estas últimas são os 

produtos finais, que são as próprias obras, que variam constantemente de local e tipo. Para 

apoiar a realização das obras, produzem-se trabalhos em estaleiro, em unidades autónomas de 

produção, de que são exemplo, as centrais de betão pronto, e os equipamentos de elevação e 

transporte. Também os estaleiros têm um caracter variável em função do local e tipo de obra, 

agravando ainda mais a diferença entre a construção de estruturas metálicas e as empresas de 

outros ramos que, não o da construção civil. (Maria Ioannis Baganha 2000). 

 

Em qualquer empresa de Construção Civil, neste caso com atenção particular para a construção 

de estruturas metálicas, existem procedimentos que são definitivamente repetitivos e não 

dependem da estrutura produtiva, situando-se estes nas Direções Comercial e Administrativa. 

Porém, tal como dito anteriormente, existem fatores que fazem com que o setor da Construção 

Civil, onde estão inseridas as empresa de construção de estruturas metálicas, tenha um carater 

variável, fatores esses relacionados com: (Araújo 2011) 

• Os clientes, que vão desde entidades públicas aos promotores tradicionais ou até mesmo 

até empresas multinacionais; 

• Os produtos, que compreendem as obras habitacionais, as infraestruturas de vias de 

comunicação, as obras hidráulicas, os edifícios complexos, as pontes e viadutos, entre 

outros; 
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• As tecnologias construtivas, tendo presente a grande diversidade de produtos e a 

necessidade de concretização dos mesmos; 

• As unidades de produção, onde interagem empresas com mais recursos e maior domínio 

de tecnologias evoluídas, com empresas mais limitadas. 

 

Todas as particularidades da CEM (construção de estruturas metálicas) até aqui apresentadas, 

referentes à metodologia de trabalho tradicional, em nada diferem das particularidades 

referentes à metodologia BIM.  

 

Devido à existência de tanta variedade e devido ainda ao sector em questão ter sofrido muitas 

variações ao longo dos últimos anos, é difícil definir aquilo que são os aspetos organizacionais 

de uma empresa. Porém, tentar-se-á de seguida clarificar a organização das empresas de 

construção de estrutura metálica, com base numa caraterização geral aplicável a todas as 

empresas, porque, em boa verdade a estrutura organizacional de CEM é igual à estrutura 

organizacional de todas as empresas do setor da construção civil. (Afonso 1998).  

 

Noções base de organização de empresas: definição de órgão, função e organograma 

A organização de uma empresa pode ser esquematicamente representada num organograma, 

que é definido pelo esquema representativo da sua organização, e onde se identificam na 

vertical os cargos dos elementos constituintes (ligação de chefia) e na horizontal as partes em 

que uma empresa se divide, ou seja, os departamentos (ligação de informação/comunicação), 

tal como representado na figura 2.1. (Faria 2008).  

 

 

Figura 2.1 – Organograma representativo da organização de uma empresa (Faria 2014) 
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Os órgãos de uma empresa de construção de estruturas metálicas são identificados no 

organograma. Estes são qualquer célula do organograma, onde são realizadas determinadas 

atividades específicas. Essas atividades específicas são as funções de cada órgão constituinte 

da empresa. (Vivancos 2001) 

 

Conforme ilustrado na figura 2.2, os organogramas desenvolvem-se segundo níveis. O primeiro 

nível, é ocupado pelo órgão de gestão da empresa, sendo este órgão a Administração, no caso 

de sociedades anónimas ou Gerência nas sociedades por quotas. Quanto ao segundo nível, este 

geralmente representa as direções que, de forma geral, são três: Direção de Produção, que 

agrupa todos os órgãos diretamente ligados com a realização de obras e serviços, Direção 

Comercial, encarregue de conseguir obras para a empresa e Direção Administrativa e 

Financeira, que reúne as funções de gestão da empresa, tais como, tesouraria, seguros, 

contratos, gestão do pessoal, documentação, impostos e questões jurídicas. Os níveis 3 e 4 são 

dedicados às Divisões e as Secções, respetivamente (Carolina Moreira 2009).  

 

 

Figura 2.2 – Estrutura organizativa corrente de uma empresa de média-grande dimensão (Faria 
2014) 

 

Na metodologia BIM, os níveis de uma empresa CEM, permanecem iguais à metodologia de 

trabalho tradicional, podendo apenas ser acrescentados direções, divisões ou secções 

específicas para desempenhar tarefas nesta metodologia. Não é função da metodologia BIM, 

alterar a estrutura organizativa de uma empresa, mas sim melhorar a colaboração entre todos os 

elementos.  
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Apresentação de um organograma tipo  

As empresas, contendo cada uma as suas especificidades, no final apresentam de forma geral 

todas elas uma organização muito comum, representada num organograma com as caraterísticas 

anteriormente apresentadas. Assim, com o passar dos anos e com estudos sucessivos sobre a 

forma de implementar e executar os trabalhos de uma organização, surgiram organogramas 

abrangentes, como o representado na figura 2.3, que representam aquilo que é o conteúdo das 

empresas CEM. 

 

 

Figura 2.3 – Organograma abrangente de uma empresa CEM portuguesa (Faria 2014) 

 

Dentro do organograma anterior outros organogramas podiam ser representados dado que 

alguns órgãos podem ter caráter individualista, como por exemplo a direção de obra ou a direção 

comercial, mas outros podem ser constituídos por vários postos de trabalho.  
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Embora não seja função da metodologia BIM alterar a estrutura organizativa de uma empresa, 

a implementação desta metodologia é baseada numa transformação dos organogramas, onde é 

necessária uma colaboração com os restantes departamentos e onde, apesar de existir uma 

divisão das funções de cada departamento, esta é mais flexível comparativamente à 

metodologia tradicional de trabalho. (Hamed 2015) 

 

Definição dos principais órgãos de uma empresa de construção de estrutura metálica  

Em concordância com o organograma abrangente, também os órgãos que dele fazem parte são 

variáveis em função da empresa, sendo o número de órgãos proporcional ao tamanho da 

empresa e inversamente proporcional ao número de funções. Porém, em todo o tipo e dimensão 

de empresas de CEM, existe uma pirâmide hierárquica constituída por órgãos paralelos, órgãos 

superiores e órgãos inferiores. Os órgãos paralelos proporcionam ligações horizontais, 

enquanto nos órgãos superiores e inferiores as ligações são verticais. Estando estas evidências 

representadas na figura 2.4.  

 

Figura 2.4 – Tipologia de órgãos existente num organograma 

 

Numa empresa, existe uma regra básica de funcionamento entre os órgãos, na qual, nas ligações 

horizontais apenas circulam informações e nas ligações verticais, para além de circularem 

informações, circulam também ordens, sendo estas últimas no sentido descendente e no sentido 

do aumento do nível dos órgãos.  



Metodologias BIM no projeto e construção de estruturas metálicas: estabelecimento de manual de implementação 
e execução 

10  Universidade do Minho 

 

Também neste tópico, a metodologia BIM tem uma abordagem diferente. Embora a tipologia 

dos órgãos se mantenha igual porque, tal como dito anteriormente, o BIM não altera a estrutura 

organizativa, a forma como circula a informação é diferente da descrita no parágrafo anterior, 

já que com a metodologia BIM a informação é trocada entre todos os intervenientes necessários 

para o projeto, independentemente do estatuto que têm para a empresa, não havendo restrições 

a nível de comunicação de órgãos inferiores com órgãos superiores (Hamed 2015).  

 

Funções dos órgãos que das empresas de construção de estruturas metálicas fazem parte 

O conjunto de departamentos de uma empresa tem como objetivo fazer face aos diversos 

processos que a empresa deve completar no âmbito das suas atividades, sendo que a cada 

departamento estão atribuídas algumas funções. Estas, tal como os órgãos dependem da 

dimensão da empresa. Existe contudo, uma forma global como as funções são divididas pelos 

órgãos, dado que, com as semelhanças existentes entre eles, a divisão não pode ser feita de outra 

forma. (Reis 2009).  

 

A tabela 2.1 representa os órgãos existentes no organograma bem como as respetivas funções. 

Assim, podem ser observadas as várias partes em que uma empresa se divide, com as funções 

respetivas a cada parte.  

 

Tabela 2.1 – Órgãos e respetivas funções pertencentes à organização de uma empresa de CEM 
(Parte 1) (Faria 2014) 

Órgãos  Funções 

Gerência ou Administração  − Definição dos objetivos gerais da empresa 

− Definição dos investimentos 

− Coordenação intersectorial 

Medições e Orçamentos − Medições 

− Erros e Omissões 

− Orçamentação 

− Revisão orçamental 

Projetos − Execução de anteprojetos 

− Execução de projetos 
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Tabela 2.2 - Órgãos e respetivas funções pertencentes à organização de uma empresa de CEM 
(Parte 2) (Faria 2014) 

Planeamento e Controlo − Execução de programas provisórios de 

trabalhos 

− Execução de programas de trabalho 

− Planeamento 

− Controlo de prazos 

Secretaria Geral − Receção, telefone, correspondência, 

, cópias, economato, arquivo, etc. 

Apoio Jurídico e de Notariado − Legalização de bens imobiliários 

− Execução de contratos de empreitadas 

− Execução de contratos de venda e 

escrituras 

Publicidade − Relações públicas 

− Publicidade 

Estudos Económicos − Relação de estudos de viabilidade técnica e 

económico-financeira 

Preparação de Obras 

e Métodos de Trabalho 

− Estudo de métodos de trabalho 

− Preparação de trabalho 

− Organização do estaleiro 

Armazém − Gestão de stocks, movimentação de 

materiais 

Compras − Aquisição de materiais e componentes 

Transportes − Transportes 

Tesouraria − Pagamento de faturas 

− Pagamento de salários 

− Cobrança de faturas 

− Emissão de faturas 

Recursos Humanos 

(direção produção) 

− Movimentação interna de pessoal 

− Formação profissional 

− Promoção profissional 

− Segurança e higiene no trabalho 
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Tabela 2.3 - Órgãos e respetivas funções pertencentes à organização de uma empresa (Parte 3) 
(Faria 2014) 

Pessoal 

(direção administrativa) 

− Contratação e despedimento de pessoal 

− Cálculo de horas de trabalho 

− Cálculo de salários, subsídios, descontos, 

etc. 

Equipamento  − Aquisição, troca ou venda de equipamento 

− Aluguer de equipamento 

− Movimentação de equipamento 

− Cálculo de custos de exploração de 

equipamento 

Oficina − Manutenção e reparação de equipamento 

Sub-empreitadas − Consultas a sub-empreiteiros 

− Adjudicação de sub-empreitadas 

Obras − Coordenação na execução de obras 

− Orientação técnica de obras 

− Controle de qualidade 

− Medição de trabalhos realizados em obra 

Controlo de Custos − Controlo de custos 

− Controlo de produtividade 

Controlo Financeiro − Conferência de faturas 

− Controlo de faturação 

− Planeamento financeiro 

− Realização de operações financeiras 

Serviços Comerciais − Venda de imóveis 

− Realização de estudos de mercado 

− Visitas a clientes 

− Prospeção de Mercado 

Contabilidade − Contabilidade oficial 

− Contabilidade analítica 
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Os órgãos apresentados são aqueles que estão em condições de poderem constituir secções ou 

setores básicos de uma empresa. Claramente, as funções apresentadas poderiam dividir-se em 

sub-funções correspondestes a sub-órgãos, referentes a postos de trabalho mais específicos, não 

sendo esse porém o objetivo da presente dissertação.  

 

Todas as evidências e conteúdos até aqui apresentados foram pensados de forma a aproveitar o 

máximo dos recursos das empresas, viabilizando os seus interesses globais. O controlo de 

produção e as compras feitas em conjunto para todas as obras, permitem usufruir de condições 

mais vantajosas, devido às grandes quantidades, beneficiando desta forma central de abordagem 

à empresa. Contudo, em obras de grande de dimensão, com longos prazos e localizadas longe 

dos órgãos centrais da empresa, a abordagem de órgãos centrais de apoio a cada obra, aqui não 

abordada, poderá ser mais viável (Reis 2009).  

 

Mais uma vez fazendo o balanço para a metodologia BIM, esta incorpora todas as funções 

descritas nesta secção. Porém, funções associadas a modelação, colaboração, gestão de 

qualidade de modelos e funções associadas à gestão de todo o processo por parte de um novo 

órgão designado por coordenação BIM podem ser adicionadas.  

 

2.1.2. Aspetos metodológicos  

 

O objetivo final de uma empresa de Construção Civil, nesta dissertação em particular as 

empresas de construção metálica, é, como em qualquer outra empresa, a obtenção de lucro. 

Enquanto em algumas empresas, de outras áreas que não a construção civil, a obtenção de lucro 

reside no número de vendas face ao stock existente, as empresas de CEM, obtêm lucro com 

base no número de obras realizadas e nas receitas obtidas face às despesas.  

 

O apuramento do sucesso e do lucro nas empresas de CEM não é um processo fácil, dada a sua 

complexidade, o número de funções e órgãos e os vários intervenientes com diferentes pontos 

de vista. Por este motivo, torna-se imprescindível descobrir que papéis poderão desempenhar 

os diferentes órgãos na resolução dos problemas (Mancini 2003). No âmbito da construção de 

estruturas metálicas, os problemas de projeto interferem na agilidade do processo construtivo e 

na qualidade do produto final, o que reduz sua a competitividade em termos de eficiência e 

rapidez de execução. Assim, não se pode abdicar da existência de uma metodologia de 

processos da empresa, de forma a assegurar as vantagens da construção metálica e 
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consequentemente a obtenção de maiores lucros (Teixeira 2007). Neste campo, a aplicação de 

metodologias BIM, em comparação às metodologias de trabalho tradicional permitem 

melhorias na elaboração do projeto, levando a que a qualidade do produto final seja a 

pretendida, obtendo assim a eficiência, rapidez de execução e margem de lucro pretendidas.  

 

Tal como referido anteriormente, para as empresas de construção de estruturas metálicas 

obterem obras são necessários dois fatores, o número de obras realizadas e a margem de lucro 

obtida em cada uma delas face às despesas sendo ambos relacionados com o número de obras. 

As obras podem ser ganhas de diversas formas: através de concursos públicos, concursos 

limitados e estabelecimento de acordos com clientes (Faria 2014).  

 

Pode então concluir-se que o método de trabalho da empresa se inicia pelo concurso. Começa-

se por abordar a forma de ganhar concursos públicos, evidenciando depois as diferenças entre 

cada uma das formas de ganhar concursos anteriormente referidas (Bertelsen 2004).  

 

Para conseguir candidatar-se a concursos públicos, uma empresa dedicada à construção civil, 

independentemente do ramo a que pertence, tem de ter os seus objetivos gerais bem claros e 

definidos, para que apensas se candidate às obras para as quais está vocacionada em termos de 

natureza e dimensão, por exemplo, uma empresa que se dedique à construção de estruturas 

metálicas não se pode candidatar a projetos de estruturas de betão. Para além disso, é necessário 

que as propostas sejam competitivas, não dando preços demasiados altos e correndo riscos de 

perder a obra, mas também não dando preços baixos de forma a ter prejuízos. Deste modo, é 

preciso fazer um balanço entre aquilo que são os lucros e aquilo que é executável. De referir 

que para os concursos limitados, contrariamente ao que acontece nos concursos públicos em 

que todas as empresas, desde que admitidas a tal, estão habilitadas a lançar a sua proposta, 

apenas as empresas convidadas o podem fazer. No caso das propostas com base em acordo com 

clientes, embora sejam necessárias menos especificações e creditações por parte das empresas, 

o restante processo de concurso é semelhante aos anteriormente apresentados  

 

Se na metodologia tradicional a elaboração das propostas para concurso é feita com base na 

experiência adquirida, com a metodologia BIM, através de esforços mais acentuados na fase de 

concurso, as propostas ficam definidas mais próximas da realidade, evitando orçamentos muito 

altos ou muito baixos, atribuindo o valor real ou muito próximo que uma obra irá ter. Mais à 



SUPORTE DIGITAL NO PROCESSO COLABORATIVO EM EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO METÁLICA 

João Pedro Pereira Rodrigues  15 

frente, neste documento, no capítulo dedicado à metodologia BIM será apresentado com maior 

detalhe o aumento dos trabalhos na fase de concurso. 

 

Antes de detalhar o processo propriamente dito, é importante referir que o projeto estrutural 

sujeito a concurso pode já existir ou então pode ser criado na empresa. Como o caso mais 

complexo é o do projeto elaborado na empresa no âmbito de um concurso do tipo 

conceção-construção, é essa situação que aqui será apresentada. Assim, após o projeto da 

estrutura sujeita a concurso ter sido alvo de um pré-dimensionamento, é necessário medi-lo e 

orçamenta-lo. A acompanhar as propostas, é normalmente exigido um programa de trabalhos 

com indicação dos recursos necessários à execução da obra, o que implica a execução de 

programas de trabalho provisórios. Após a realização do concurso, os trabalhos terminam, caso 

a proposta não tenha sido aceite. Caso contrário, havendo lugar à adjudicação da obra, surgem 

uma série de novas tarefas destinadas a definir com mais pormenor as relações entre dono da 

obra e empreiteiro, entre as quais: execução de contrato de empreitada, execução de programa 

de trabalhos definitivo, apresentação de lista de erros e omissões.  

 

No espaço de tempo compreendido entre a adjudicação e o arranque de uma obra devem ser 

realizadas atividades de preparação, que permitem que a obra decorra da melhor forma possível, 

alcançando os objetivos para ela definidos. A criação de métodos de trabalho, onde se definem 

os métodos e processos construtivos a utilizar é um dos exemplos de atividades desenvolvidas 

no tempo descrito no início do parágrafo. As atividades a realizar entre a adjudicação e o 

arranque da obra não terminam por aqui, havendo ainda espaço para a preparação e organização 

do estaleiro, onde se inclui o estudo dos equipamentos e instalações a implantar no estaleiro, as 

interligações entre os diferentes elementos do estaleiro, e o dimensionamento das 

infraestruturas que fazem parte do estaleiro. Por último, e não menos importante, uma tarefa 

essencial da preparação é o planeamento, função na qual é desenvolvida uma programação 

pormenorizada de todas as tarefas a realizar, englobando a distribuição das atividades no tempo 

e a distribuição dos recursos necessários como são exemplo, a mão-de-obra, os materiais, os 

equipamentos, o serviço de terceiros e recursos financeiros. 

 

Nunca esquecendo que o objetivo principal das empresas, qualquer que seja o ramo da 

construção civil a que estas pertencem é a obtenção de lucro, após a aprovação da proposta 

orçamental elaborada, é necessário proceder a uma revisão orçamental, verificando desta forma 

os parâmetros base para a realização do orçamento e avaliando se estes permanecem válidos 
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após o conhecimento real das condições e métodos de trabalho estabelecidos. Se a revisão 

orçamental for levada a cabo, esta é facilitada pelo conhecimento adquirido de forma 

antecipada, com base nas tarefas desenvolvidas no espaço de tempo entre a adjudicação e o 

arranque da obra.  

 

Na perspetiva do cumprimento orçamental, quer tenha sido ele revisto ou não, são 

desenvolvidas as tarefas para execução de uma obra, dividindo-se estas tarefas: nos recursos 

que influenciam diretamente os custos e consequentemente o orçamento; e a margem de lucro 

para as obras a realizar. A mão-de-obra, os materiais e elementos estruturais, o equipamento e 

os serviços de terceiros, como as subempreitadas, fazem parte dos recursos que influenciam 

diretamente os custos. Na verdade, uma obra é um conjunto de materiais preparados e colocados 

pela mão-de -obra, com o auxílio de equipamentos, ou fornecidos e colocados por terceiros 

(Faria 2014).  

 

Uma obra será bem executada se os materiais adequados forem colocados nos locais 

apropriados, de forma correta e na ocasião conveniente, situação ainda mais agravada quando 

se fala de construção de estruturas metálicas, onde a tolerância, a sequência de montagem e 

números de elementos a serem ligados é maior. Os materiais são adequados se satisfizerem a 

qualidade pretendida dentro dos rendimentos e custos previstos. Os materiais necessários e as 

propriedades dos mesmos são definidos na fase de orçamentação, onde a quantidade de 

materiais e elementos estruturais é determinada. Para além da quantidade, é também necessário 

definir o tempo de chegada dos materiais e dos elementos estruturais ao local da obra e também 

a qualidade dos mesmos (Machado 2012). Desta forma, falta apenas saber o tempo de chegada 

à obra e consequentemente a altura de compra dos elementos. A compra dos materiais 

necessários deve ser feita na altura certa, com a devida antecedência, tendo em conta os prazos 

de entrega, com exceção dos casos em que antecipadamente a empresa tenha conhecimento do 

aumento do preço dos materiais ou que haja atrasos no tempo de entrega, porque a aquisição 

obriga a um encargo financeiro grande. É importante ainda referir que os materiais a serem 

entregues em obra terão de ser transportados, sendo esse transporte por conta do fornecedor 

nuns casos, ou por conta da empresa noutros, ou ainda por transporte especial quando o tipo de 

estruturas a isso o obriga. Após a receção dos materiais em obra, são verificadas as quantidades 

e as qualidades dos materiais, as respetivas faturas serão sujeitas a uma verificação de preços e 

descontos, passando-se então ao respetivo pagamento.  
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Continuando a analisar a metodologia adotada na fase de execução e nos recursos necessários, 

é a vez agora de abordar a temática da mão-de-obra. Esta, é definida na fase inicial, entre a 

adjudicação e o arranque da obra. Todavia, durante a execução da obra são necessários ajustes, 

para que o planeamento e os custos sejam cumpridos. Estes ajustes podem levar à contratação 

e despedimento de pessoal, nos casos mais extremos, ou então, nos casos mais racionais, à 

aposta da empresa na qualidade do pessoal e nas condições de trabalho, favorecendo a formação 

profissional, a promoção profissional e a segurança e higiene no trabalho. Para que todas as 

medidas anteriores sejam tomadas, é necessário calcular o número de horas de trabalho, e 

proceder ao pagamento de salários, subsídios e respetivos descontos a todos os envolvidos no 

projeto. 

 

O equipamento da empresa é também parte da metodologia adotada para todos os projetos a 

realizar. Esta temática engloba a aquisição, troca, venda ou aluguer de equipamento, 

manutenção e reparação permitindo desta forma garantir boas condições de funcionamento do 

parque de equipamento que corresponda às necessidades da empresa, dentro de uma perspetiva 

de boa rentabilidade. O equipamento é distribuído pelas várias obras da empresa, com base no 

planeamento de cada obra, no planeamento interno da própria empresa, em necessidades 

ocasionais e na disponibilidade. Como este fator influência o lucro da empresa, é necessário o 

cálculo de custos de exploração de equipamento, de forma a avaliar as despesas com os 

equipamentos relativos a cada obra e permitindo assim a análise da rentabilidade de cada 

máquina. Esta análise de custo tem um peso bastante grande quando é necessário escolher entre 

a compra e o aluguer do equipamento, ou até mesmo quando é necessária a definição do 

transporte dos materiais e dos elementos estruturais.  

 

Por último e para conclusão da fase de execução surge o recurso a serviços de terceiros, ou seja, 

as subempreitadas. Este recurso não está presente em todas as obras, tem um carater aleatório, 

e apenas existe quando os recursos da empresa são escassos face às necessidades das obras. 

Exemplos disso são a escassez de mãe-de-obra ou de equipamento, quando não é plausível 

apenas aumentar os recursos da empresa para suprir uma situação que é esporádica. No caso de 

Estruturas Metálicas, a pintura dos elementos estruturais é frequentemente realizada com uma 

subempreitada, assim como o corte e soldadura de algum tipo de elementos. São serviços 

especializados que surgem quando a empresa não tem capacidade para a realização dos mesmos 

ou quando o custo do trabalho de subempreiteiros é menor do que os custos associados aos 

recursos da própria empresa. Depois de ser tomada a decisão de subempreitadas é necessária a 
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consulta de subempreiteiros de forma a obter várias propostas para a execução dos trabalhos 

procedendo-se então à respetiva adjudicação (Maria Ioannis Baganha 2000). 

 

Nenhum destes 4 recursos anteriormente abordados garante o lucro de uma obra e o sucesso da 

mesma se eles foram desenvolvidos de forma separada. Desta forma, é indispensável orientar 

tecnicamente todos os trabalhos de forma a serem executados nas melhores condições, o que é 

responsabilidade da Direção de Obras (Moreira 2014).  

 

Com a conclusão da fase de execução da obra, novas funções e novos órgãos são chamados a 

desenvolver os seus trabalhos. Nesta fase, surge o controlo de produção, onde se desenvolve a 

determinação dos desvios entre o definido e o real, a análise da causa desses desvios e a procura 

de soluções para que tal aconteça, dando um novo rumo à obra. O controlo de qualidade, 

controlo de custos e controlo de prazos são os três aspetos em que se divide a fase de controlo 

de produção.  

 

O controlo de qualidade consiste na verificação da qualidade dos trabalhos e dos seus 

elementos, quer dos materiais, quer dos elementos estruturais, feitos na empresa ou em 

subempreitadas. A verificação do controlo de qualidade é produzida comparando a qualidade 

pretendida, normalmente definida nas condições técnicas dos cadernos de encargos, com a 

qualidade atual. Este controlo poderá ser feito por simples observação ou recorrendo a testes e 

ensaios. Quando a qualidade é inferior à exigida, deverão ser procuradas as causas, de forma a 

proceder às correções convenientes (Chase 2006). 

 

Na tentativa de garantir o cumprimento do orçamento estabelecido para a obra, os custos 

decorrentes de cada atividade são comparados com os custos definidos na orçamentação. Os 

custos que cada atividade acarreta são calculados com base na quantidade de recursos 

consumidos para a realização da mesma. Quando acontecem derrapagens, é importante detetar 

se o não cumprimento orçamental está associado a desvios relacionados com a execução ou a 

erros cometidos durante a orçamentação, corrigindo os trabalhos ainda não realizados em obra 

(Ballard 2000).  

 

Com base na mão-de-obra e às vezes também com base nos equipamentos é feito o controlo de 

produtividade. Não sendo associada de forma direta aos custos, a produtividade está relacionada 

com eles, uma vez que, os dados para determinação dos custos e produtividade são os mesmos. 
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Quando for necessário o aumento de produtividade, fatores como a promoção profissional, 

atribuição de prémios de produção, estudos de métodos de trabalho ou incentivos ao trabalhado 

devem ser aplicados (Ballard 1998).  

 

Em paralelo com o controlo de custos, surge também nesta fase de controlo de prazos de 

produção. Mantendo dentro dos possíveis os objetivos finais, os estados reais das obras são 

alterados, com base na análise das possíveis causas para atrasos ou avanços ocorridos (Oliveira 

2011).  

 

A fase de controlo de produção deverá ser caraterizada sempre pela rapidez pois, caso contrário, 

limitar-se-á a uma ação passiva, determinando desvios, mas não atuando a tempo de os corrigir, 

devendo essa mesma rapidez ser considerada como prioritária. 

 

Para finalizar o processo de trabalho associado ao normal funcionamento das empresas, ou seja, 

os seus aspetos metodológicos, é necessário que a empresa seja remunerada pelos serviços 

prestados. As empresas são remuneradas após a medição de cada uma das atividades que 

diretamente compõem as obras, quer em obra, quer nos projetos finais. Calcular e apresentar ao 

dono da obra, o preço correspondente aos trabalhos realizados, assim como as atualizações 

correspondentes às revisões de preços e trabalhos a mais quando estes existem é também uma 

forma de a empresa ser remunerada (Marques 2011).  

 

Existem contudo situações de incumprimento em contratos de empreitada, em contratos com 

fornecedores, com subempreiteiros ou processos disciplinares que prejudicam a normalidade 

das situações anteriormente descritas, sendo nesse caso necessário recorrer ao âmbito jurídico. 

Nessa situação, poderá ser necessário recorrer a serviços externos à empresa (Claro 2009).  

 

Toda esta metodologia apenas funciona com o recurso a funções de coordenação intersectorial, 

com o objetivo de coordenar grupos e órgãos da empresa, levando a que cada um cumpra as 

suas funções específicas em harmonia, e cumprindo os objetivos pré-definidos para a empresa 

e para as obras em que esta está envolvida (Faria 2014). 

 

Todo este processo aqui descrito, apresenta algumas diferenças face ao processo de trabalho 

com recurso a metodologias BIM, principalmente no que diz respeito ao número de trabalhos 

desenvolvidos em cada uma das fases de construção, ao nível da colaboração e coordenação 
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entre os intervenientes e em termos de consideração de uma linguagem de trabalho transversal 

a todos os elementos, onde todos tomam decisões em conjunto e onde todos são responsáveis 

por cada uma das fases e por cada uma das considerações feitas. Nos capítulos seguintes todo 

o processo relacionado com a metodologia BIM associada à construção de estruturas metálicas 

será descrito com maior detalhe.  

 

2.2. Metodologias colaborativas BIM em ECM 

 

2.2.1. Enquadramento 

 

De forma simples, BIM é um processo colaborativo para o desenvolvimento de projetos e 

gestão de empreendimentos na indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção. Com esta 

técnica é possível incorporar toda a informação de um projeto de construção, desde a fase de 

conceção até à fase da vida útil, permitindo isto uma melhor eficiência e uma redução de custos, 

com base numa adequada colaboração e troca de informação entre os intervenientes (Lino, 

Azenha et al. 2012). BIM é um incentivo para a mudança, preparado para reduzir a indústria de 

fragmentação, melhorando a sua eficiência e diminuindo os custos elevados de 

interoperabilidade inadequada (Succar 2010). Fundamentalmente, BIM representa uma matriz 

de possibilidades e desafios que precisam ser compreendidos e atendidos, através de uma 

abordagem quantificável e repetível. 

 

A falta de informação, faz muitas vezes com que o processo de trabalho tradicional tenha um 

elevado custo e uma eficiência reduzida nas várias fases de projeto (M. El-Desouki 2005). Falta 

de fluxo de trabalho com uma verdadeira coordenação, perda de informação durante a 

conversão de dados, questões de interpretação de dados, falta de acompanhamento de alterações 

de projeto dos diferentes intervenientes, falta de um ambiente de coordenação global para várias 

partes são as principais razões e cateterísticas que justificam esta reduzida eficiência e elevado 

custo (Hoggard 2000).  

 

As razões para a implementação de BIM nas empresas são precisamente o facto de esta 

metodologia contrariar aquilo que são as desvantagens apresentadas no parágrafo anterior (Oti 

and Tizani 2015).  
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As razões aumentam quando se fala em Estruturas Metálicas, pois estas estão numa posição 

privilegiada para a adoção de BIM, face às restantes empresas de outros ramos da engenharia 

civil, isto porque as empresas CEM usam há já muitos anos, antes de a metodologia BIM ser 

usada, softwares de modelação 3D. Dr. David Moore, diretor de engenharia da empresa BCSA 

(British Constructional Steelwork Association, (BSCA 2015)), confirma o descrito 

anteriormente, dizendo que uma das razões pelas quais as empresas CEM estão prontas para a 

adoção de BIM é o uso de softwares de modelação 3D e a sua capacidade de trabalhar num 

ambiente eletrônico (Barrett 2015). 

 

A utilização de metodologias BIM permite o uso de softwares de modelação 3D e também 

fornece um meio para coordenação do projeto, sendo este o ponto fundamental nos projetos de 

CEM, dado que a modelação já é usada neste tipo de empresas. A coordenação nos projetos de 

construção de estruturas metálicas é necessária, já que esta permite a deteção de colisões, aspeto 

fundamental devido à tolerância ser muito menor na colocação, fabrico e montagem de 

estruturas metálicas. Às razões anteriormente apontadas para o uso de coordenação nos projeto 

CEM, junta-se o elevado número de elementos que de uma estrutura de aço fazem parte, 

produzidos em fábrica com recurso a pré-fabricação, o que torne a execução bastante complexa, 

demorada e de logística complexa. Com efeito, qualquer erro ao nível de projeto e/ou colocação 

em obra pode induzir à necessidade de fabricar novamente um dado elemento estrutural com 

todos os atrasos e custos que tal facto acarreta. Estes últimos aspetos encontram-se ligados com 

a sustentabilidade, em termos de economia e ambiente, aspetos com que cada vez mais um 

engenheiro, para além da eficácia do projeto, tem de se preocupar (Abu-Hamd 2015).  

 

O aspeto fundamental para a metodologia BIM é a troca de informação sobre dados em 

detrimento de trocas de informação por documentos, usando para isso um ambiente digital onde 

as informações são gravadas e armazenadas. Esse ambiente digital é baseado em qualquer 

plataforma que permita a partilha de informações entre os diferentes membros do projeto em 

locais diferentes, onde o acesso à informação desempenha um papel fundamental. 

 

O sucesso da metodologia BIM está relacionado com o maior investimento de tempo nas fases 

iniciais dos projetos, garantindo desde logo a definição mais correta para os custos, tempos, 

incompatibilidades, mais correta colaboração e redução de correções de projeto tardias (CURT 

2004). Com efeito, as vantagens de intervenção nas fases iniciais de projeto podem ser 

compreendidas com base no diagrama proposto por MacLeamy (CURT 2004), como 
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representado na figura 2.5. A figura mencionada relaciona as fases de projeto, representado no 

eixo das abcissas, com o esforço, custo e efeito, representados no eixo das ordenadas, 

dependendo a representação do eixo das ordenadas do tipo de curva observada. As fases de 

projeto são presentadas por letras, sendo elas: 

• Fase A: Estudo Prévio; 

• Fase B: Projeto Esquemático; 

• Fase C: Desenvolvimento do Projeto; 

• Fase D: Documentação; 

• Fase E: Aprovisionamento; 

• Fase F: Controlo de Obra; 

• Fase G: Operação. 

 

Nesta figura estão representadas 4 curvas. A curva 1 representa a possibilidade de produzir 

impactos nos custos e aspetos funcionais do projeto, ou seja, as fases do projeto nas quais é 

mais suscetível que as alterações de custos tenham efeito. A curva 2, representa o custo que as 

alterações de projeto representam em função das fases que do mesmo fazem parte. As duas 

curvas restantes, a 3 e 4, representam respetivamente o processo tradicional e o processo 

alternativo. Desta forma, e com base nas curvas 1 e 2 torna-se percetível a razão pela qual as 

tomadas de decisão de projeto devem ser feitas nas fases iniciais do mesmo.  

 

 

Figura 2.5 – Vantagens decorrentes da antecipação de decisões de projeto. Curva de 
MacLeamy (CURT 2004) 
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Porém, nem tudo é assim tão simples e a figura anterior é bem prova disso. O tempo investido 

nas fases iniciais do processo, em comparação com o tempo despendido nas fases finais, só é 

eficaz se existir uma boa coordenação entre os intervenientes. Para isso, as empresas devem 

atingir maturidade na aplicação de processos colaborativos (nível de maturidade conhecido 

como “nível 2” de acordo com (Sinclair, 2012)).  

 

O sector da construção de estruturas metálicas em aço, está também envolvido nos objetivos do 

governo do Reino Unido para que todos os projetos por ele financiados atinjam o nível 2 BIM.  

Esse requisito, anunciado em 2011, definiu para a indústria de construção, nesta dissertação em 

especial a construção de estruturas metálicas, a missão de encontrar software e pessoas 

experientes no uso de metodologias BIM. De 2011 até ao presente ano, surgiram várias 

questões, entre elas a segurança, os direitos de autor, confidencialidade comercial e capacidade 

das empresas CEM trabalharem com as formas de colaboração implícitas ao BIM (Barrett 2015) 

 

Os níveis foram criados para que as empresas se adaptem de forma sucessiva, com etapas 

designadas por níveis, ao trabalho colaborativo. Assim, para que uma empresa atinja o nível 2, 

caraterizado pelo trabalho colaborativo, é necessário que cada interveniente trabalhe com base 

num modelo BIM por cada um deles gerido, não com base num único modelo, sendo a 

colaboração garantida através dos modelos criados por cada interveniente que no final são 

agrupados, formando um modelo para a colaboração. (Sinclair 2012). A colaboração existente 

neste nível é obtida com base na forma como a informação é trocada através das várias partes, 

sendo este o aspeto crucial. As informações de projeto são partilhadas por meio de plug-ins, 

formato de ficheiros de um software, comum a outro, por tabelas de quantidades ou por um 

formato de dados comum (IFC), formatos esses que permitem à empresa ser capaz de combinar 

esses dados com os seus próprios dados, para que, dos modelos seja possível extrair 

informações e realizar controlos (Gov.Uk 2011). É por exemplo de assinalar o caso de países 

como o Reino Unido em que a aplicação de práticas BIM é obrigatória em todos os projetos de 

Engenharia desde janeiro do presente ano (Ganah 2014). 

 

Os benefícios a extrair da metodologia BIM, para a construção de estruturas metálicas, apenas 

são completamente atingidos quando esta metodologia é usada em todo o processo de 

construção. Hoje em dia, BIM é usado nas empresas de CEM para planeamento, custos e gestão 

da construção, entre outras, tal como apresentado na figura 2.6. No entanto, para que as taxas 
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de produtividade globais dos projetos sejam atingidas é necessário que as metodologias BIM 

sejam usadas na fabricação digital e na montagem (Avsatthi 2015).  

 

A utilização de metodologias BIM no contexto CEM permite a redução de custos de fabrico e 

montagem, devido aos elementos das estruturas serem coordenados com outras especialidades 

levando a que o risco de discrepâncias ou colisões entre elementos sejam reduzidos a zero. 

Assim a colaboração entre os projetistas estruturais, os preparadores de obra e os responsáveis 

pelo fabrico e pela montagem é o fator determinante para o sucesso e eficiência de projetos de 

construção de estruturas metálicas com recurso a BIM (Avsatthi 2015). 

 

 

Figura 2.6 – Aplicação de BIM na construção de estruturas metálicas (Avsatthi 2015) 

 

Neste ambiente de colaboração desde as fases iniciais de projeto, é de salientar a abordagem 

Integrated Project Delivery (IPD). O IPD consiste numa abordagem de entrega de projetos que 

integra pessoas, sistemas, estruturas e práticas empresariais num processo que agrupa as ideias 

de todos os participantes, no alcance da otimização de resultados através de uma maximização 

da eficiência durante todas as fases de projeto, fabricação e construção (Eckblad, Ashcraft et 

al. 2007). O IPD é baseado numa colaboração de respeito e de confiança entre todas os 

intervenientes, focada nos resultados do projeto em detrimento dos objetivos de cada um dos 

intervenientes de forma individual. É imprescindível que seja formada uma equipa onde para 

além da necessária competência, exista também uma atmosfera concordante de comunicação e 

de colaboração. Embora a responsabilidade seja partilhada por todos os intervenientes, isso não 

significa que os trabalhos sejam desenvolvidos e responsabilizáveis individualmente. Estas 

individualizações de tarefas e responsabilidades são claramente definidas o mais cedo possível 
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por parte da equipa de projeto. A figura 2.7 compara o método tradicional de entrega de projetos 

com o IPD no que diz respeito ao tempo de conclusão da obra. A utilização conjunta do IPD e das 

metodologias BIM é aconselhável dado que o IPD produz o ambiente perfeito para que todas as 

potencialidades do BIM sejam usufruídas. A combinação dos dois possibilita melhorar o fluxo de 

informação durante todas as fases da obra, já que os modelos BIM são usados para armazenar toda a 

informação e o IPD responsável pela interação contínua entre todos os intervenientes no 

projeto.(Gequaltec 2011) 

 

 

Figura 2.7 – Método tradicional vs IPD (Design 2013) 

 

As empresas percebem e aprovam a metodologia BIM, já que, as suas vantagens estão bem 

visíveis. Porém, o facto de haver necessidade de alterações ao processo atual, associando isso 

aos custos inerentes e ainda associando a falta de normalização leva as empresas a duvidar da 

viabilidade financeira e segurança deste investimento (McGraw-Hill 2014). A inexistência de 

uma norma nacional em Portugal, leva a que as empresas se tornem ainda mais renitentes à 

adoção desta metodologia nos seus processos de trabalho atuais. No decorrer dos últimos anos, 

as organizações governamentais de vários países de todo o mundo, como o Reino Unido, 

Estados Unidos da América, Singapura e Finlândia, tomando consciência do potencial do BIM, 

assim como dos seus benefícios, criaram as suas próprias normalizações (Khemlani 2012). Com 

base no exemplo dos países mencionados anteriormente e com base nos esforços da European 

Committee for Standardization, inspirando-se neles e com o objetivo de produzir um conjunto 

estruturado de normalizações, especificações e relatórios que definam a metodologias BIM, um 

conjunto de pessoas criou a Comissão Técnica 442, inteiramente dedicada ao BIM (TC442 

2015). Desta forma, daqui a uns anos, quando a norma estiver concluída, a segurança na 

existência desta poderá mudar muito o pensamento das empresas.  
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Um relatório da Universidade de Newcastle na Austrália refere que a maioria dos países 

industrializados estão bem informados sobre as tecnologias e processos BIM e têm vindo a 

promover o seu uso. Contudo, são os países com uma indústria da construção mais pequena que 

lideram a adoção de BIM como apresentado na figura 2.8.  

 

 

Figura 2.8 – BIM no Mundo (Brewer, Gajendran et al. 2012) 

 

O conjunto de países referidos na tabela 2.4 ilustra que a adoção da tecnologia BIM está a ser 

feita um pouco por todo o mundo, sendo que esta lista não é pormenorizada, servindo apenas 

para ilustrar que estão a ser desenvolvidos esforços importantes para a sua reprodução. Os 

Estados Unidos possuem um vasto número de organizações e universidades que têm publicado 

normas ou diretrizes, sendo que algumas delas não se encontram aqui listadas. Na Europa, a 

Finlândia e a Noruega, têm mostrado grande interesse em tornar padrão o uso de BIM, assim 

como o Reino Unido. Na Ásia a iniciativa mais relevante vem de Singapura, que já tem regras 

para a utilização de BIM no sector público (Wong, Wong et al. 2010).  
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Tabela 2.4 – Alguns países com normas ou diretrizes BIM 

 

 

2.2.2. Mapa de Processos enquanto ferramenta de planeamento de metodologias colaborativas 

 

O Business Model Process Notation (BPMN) é um padrão para modelação de processos de 

negócios e fornece uma representação gráfica para a especificação destes, baseado numa técnica 

de fluxograma (Reddy 2012). O objetivo de um BPMN é apoiar a gestão de processos de 

negócios tanto para utilizadores técnicos como para utilizadores de negócios, fornecendo uma 

representação intuitiva capaz de representar a semântica complexa do processo. A especificação 

BPMN também fornece linguagens de execução, transversal a todos os intervenientes, tornando 

a colaboração mas fácil (Eastman and See 2011). Os diagramas BPMN são extremamente úteis 

para descrever a lógica passo a passo de um processo, através de desenhos em forma de 

diagramas. A partir dessa modelação, é possível ter uma representação gráfica que expressa de 
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uma maneira simples e direta todo o processo de um projeto. Assim, é possível visualizar 

melhor todas as etapas do mesmo e analisá-las sem qualquer dificuldade. Isso é muito útil para 

empresários, gestores e administradores, para que eles possam compreender o funcionamento 

do seu negócio (Thomassen 2011). 

 

O desenho do mapa de processos, também é importante para a automatização de processos 

complexos, pois, a partir do momento em que os processos são desenhados, eles tornam-se mais 

simples de serem entendidos, sendo as suas falhas identificadas e corrigidas mais rapidamente 

(John 2008). 

 

Os projetos de estruturas metálicas, interagem com outros projetos de um edifício, projetos 

esses que usam outros diferentes softwares sendo por isso necessário uma correta coordenação 

e colaboração em todas as fases de projeto e fabricação. Dessa forma, o BPMN incorpora as 

trocas de informação entre arquitetos, engenheiros estruturais, preparadores de obras, 

empreiteiro geral, a secção de fabricação de produtos de aço, planeamento de produção e gestão 

de instalações. 

 

Tal como visto na secção anterior deste documento, os processos variam em função dos Usos 

BIM selecionados para os projetos, porém todos os processos exibem um conjunto de símbolos 

caraterísticos destes diagramas (Group 2011). Os mapas de processos são constituídos: por 

tarefas, tendo estas diferentes tipos; por Gateways, que são tomadas de decisão; por trocas de 

informação baseadas em modelos (Exchange Models); e ainda por trocas de informação não 

baseada em modelos (Non Model Exchange Description). A juntar aos conteúdos anteriores, as 

trocas de informação entre os intervenientes são representadas por fluxos de sequência, 

tipicamente designadas por setas, tendo também estas diferentes tipologias consoante as trocas 

de informação que representam. A utilização dos símbolos tem regras que permitem a 

transversalidade do processo para todos os intervenientes, as regras estão presentes na figura 

2.9 e figura 2.10. 
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Figura 2.9 – Tipologia de tarefas e tomada de decisão presentes no BPMN (Group 2011) 

 

 

Figura 2.10 – Tipos de trocas de informação e fluxos de informação do BPMN (Group 2011) 

 

Tal como referido inicialmente na secção 2.2 deste documento, o tempo despendido nas trocas 

de informação deve centrar-se nas fases iniciais dos projetos. Desta forma, os diagramas de 

processos são muito mais detalhados nas fases iniciais e nestas em particular na fase de 

concurso, comparativamente as fases finais dos projetos. O mapa de processos está divido na 

vertical pelo número de fases que um determinado projeto tem, e dividido na horizontal pelo 
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número de intervenientes existentes no projeto. Neste campo, as fases começam da esquerda 

para a direita e os primeiros intervenientes a entrar em projeto começam a ser representados em 

cima até aos últimos serem representados em baixo. As trocas de informação para além de 

estarem mais concentradas na fase de concurso, isto do lado esquerdo, vão também reduzindo 

de intensidade à medida que nos aproximamos das fases finais dos projetos, sendo as partes 

mais inferiores do diagrama mais densas porque é de prever que não existam correções de 

projeto, logo apenas a equipa de obra, colocada nas fases inferiores do diagrama está em ação. 

A figura 2.11 representa um diagrama tipo definido pelo Instituto Americano das Construções 

Metálicas (National, Information et al. 2013).  

 

Até aqui, foi apresentada aquilo que é a tipologia BPMN para diagramas de nível 1, ou seja, 

diagramas que englobam todos intervenientes e todas as fases. Porém estes diagramas também 

podem ser de nível 2 e aí representam apenas as tarefas e trocas de informação a enviar ou 

receber por um dos intervenientes do projeto para apenas uma fase.  

 

 

Figura 2.11 – BPMN tipo definido para empresas de Estruturas Metálicas (National, 
Information et al. 2013) 
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2.2.3. Planos de Execução BIM  

 

Um Plano de Execução é um documento onde são definidos todos os métodos necessários para 

satisfazer os Usos BIM previstos para um determinado projeto, assim como, todas as 

recomendações para que uma adequada implementação seja feita (BSI 2013). Assim, para 

integrar efetivamente BIM no processo de entrega de cada projeto, é importante que a equipa 

desenvolva um plano de execução detalhado para implementação BIM (University 2015). Um 

plano de execução BIM (BEP – BIM Execution Plan) descreve a visão global de um projeto, 

juntamente com detalhes de implementação para que todos os intervenientes sejam informados 

de todo o processo de projeto (Soediono 2010). Este documento deve ser desenvolvido nas fases 

iniciais de um projeto, sendo atualizado, com nova informação, à medida que novos 

intervenientes são adicionados ao projeto e monitorizado, atualizado e revisto sempre que 

necessário durante toda a fase de implementação do projeto (CPIx 2013).  

 

Se o projeto for desenvolvido sobre uma base de colaboração entre todos os intervenientes, a 

construção de estruturas metálicas é desenvolvida mais rapidamente, já que, é preciso mais do 

que apenas um modelo BIM para a elaboração deste tipo de estruturas. Os projetos de CEM 

requerem colaboração entre todos os intervenientes, colaboração essa conseguida com base em 

toda a metodologia abordada num plano de execução BIM (Hare 2015).  

 

Antes de falar do método de elaboração do plano de execução, é importante apresentar uma 

definição de alguns dos termos nele mais usados. Um dos termos usados são os usos BIM, que 

são definidos como um método de aplicação de BIM, durante o ciclo de vida de um edifício, 

para alcançar um ou mais objetivos específicos (Kreider and Messner 2013). A figura 2.12 

ilustra uma proposta de possíveis usos a atribuir a um projeto.  

 

 

Figura 2.12 – Usos BIM propostos (Kreider and Messner 2013) 
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Outro dos termos em evidência é o nível de desenvolvimento (Level of Development, LOD), 

constituindo este, um protocolo de desenvolvimento, partilha e utilização de informação digital 

no projeto, permitindo aos profissionais da AEC, especificar e articular, com clareza, o 

conteúdo e fiabilidade dos modelos BIM em várias fases de conceção e processo de construção, 

através de vários níveis. O LOD 100, não está relacionado com representações geométricas, 

mas sim com informações anexadas a outro elemento do modelo ou símbolos que indicam a 

existência de um elemento, mas não a sua forma, tamanho ou localização precisa, devendo 

qualquer informação resultante deste nível considerada aproximada. O LOD 200 representa 

espaços reservados genéricos, podendo ser representados por elementos ou apenas como 

volumes que ocupam os espaços, devendo qualquer informação derivada de elementos com este 

nível de desenvolvimento ser considerada como aproximada. No LOD 300 a quantidade, o 

tamanho, forma, localização e orientação do elemento concebido pode ser medida diretamente 

a partir do modelo sem se referir a informações não-modeladas, tais como notas ou dimensão 

call-outs. O LOD 350 engloba a modelação de elementos necessários para a coordenação, onde 

elementos próximos ou ligados são modelados, incluindo itens como apoios e ligações, onde a 

quantidade, o tamanho, forma, localização e orientação do elemento como concebido pode ser 

medido diretamente do modelo sem se referir a informações não-modelados, tais como notas 

ou dimensão call-outs. Num LOD 400 os elementos são modelados com detalhe e precisão 

suficiente para o fabrico dos elementos representados, nos quais, a quantidade, o tamanho, 

forma, localização e orientação do elemento concebido como pode ser medida diretamente a 

partir do modelo sem se referir a informações não-modelados, tais como notas ou dimensão 

call-outs (AIA 2015). A tabela 2.5 ilustra os níveis de desenvolvimento anteriormente descritos. 

É importante não confundir com os níveis de detalhe, pois estes refletem o aspeto e não a 

informação dos objetos como no caso dos níveis de desenvolvimento.  

 

Tabela 2.5 – Níveis de desenvolvimento, exemplo de ligação de um pilar com uma chapa de 
base (AIA 2015) 

LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400 
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Um plano de execução está divido em 4 partes principais, onde fazem parte a gestão, o 

planeamento e documentação, os processos de colaboração e as especificações de tecnologia. 

Num mundo ideal, o formato de todos os planos de execução BIM deveria ser semelhante, mas 

como é normal existem variações, sendo mantidas contudo as 4 partes principais do documento 

anteriormente referidas (BSCA 2015). 

 

Para elaborar um BEP é necessário identificar valor dos usos BIM durante todas as fases de 

projeto com base nos objetivos BIM, elaborar os mapas de processo, definir as entregas BIM 

com base nas trocas de informação e ainda, desenvolver infraestruturas na forma de contratos, 

procedimentos de comunicação, tecnologia e controlo da qualidade para suportar a 

implementação (Government 2015). A sequência da enumeração anterior deve ser respeitada 

para a elaboração do documento.  

 

Claramente que toda esta metodologia engloba um grande esforço, em particular, no caso dos 

BEP, a metodologia BIM irá permitir que todas as partes vão perceber e comunicar com clareza 

as estratégias para implementar os objetivos BIM no projeto, irá permitir que as empresas 

entendam as regras e responsabilidades na implementação, sendo a equipa capaz de elaborar 

um mapa de processos bem adequado às práticas de negócio e fluxos de trabalho 

organizacional. Uma das desvantagens do processo tradicional, a recorrência de atrasos com 

responsabilidades difusas, é colmatada com base nos BIM Execution Plans, onde as divisões 

das entregas serão capazes de definir a linguagem de contrato para que todos os participantes 

no projeto cumpram as suas obrigações, fornecendo isso uma base para que o progresso do 

projeto seja medido ao longo do tempo (Soediono 2010).  

 

2.2.4. Exemplos 

 

As abordagens BIM podem ser usadas para muitas finalidades no contexto das ECM: 

representação, projetos de diferentes vertentes, desenhos de fabricação, sequência de 

construção, deteção de colisões, análise de custo do ciclo de vida, armazenamento de 

caraterísticas geométricas da estrutura as-built e verificação da sua montagem. É neste ponto 

de vista que os exemplos a seguir são apresentados.  
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2.2.4.1. Casos de sucesso de fabricação e montagem 

 

BIM, nem sempre é usado na plenitude de todas as suas vantagens e possibilidades. No caso do 

Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, em Nova Orleans, a utilização de BIM facilitou 

na visualização da geometria complexa da estrutura de aço, permitindo essa mesma 

visualização, a resolução de potenciais conflitos antes da montagem, ajudando a determinar a 

sequência de montagem e a viabilidade das ligações adotadas (Lazenby and Dees 2004). 

 

O Centro de Exposições de Nuremberga é outro exemplo no qual o BIM permitiu a resolução 

de algumas situações problemáticas. A complexidade da construção, restrições de orçamento, 

planeamento e realização exigiu um estudo interdisciplinar. O projeto estrutural era muito 

complexo, onde existiam muitos desafios para dominar, principalmente no desenvolvimento e 

demonstração das fases de construção do telhado de aço com vãos de cerca de 75 metros. 

Devido à complexidade técnica, foi exigido uma abordagem interdisciplinar em 3D, já que, 

como dito atrás, devido à complexidade estrutural, com numerosos desafios, para o 

desenvolvimento da arquitetura, já durante as primeiras fases de conceção estrutural, a 

sequência de construção tinha de ser tida em conta. Complexidade essa bem presente na figura 

2.13.  

 

 

Figura 2.13 – Exemplo da complexidade do projeto e do cuidado com as várias especialidades 
(Böttcher, Kaufmann et al. 2014) 

 

Com base no modelo BIM, pôde a geometria e as secções transversais serem determinadas de 

forma a respeitarem as preocupações económicas. Assim, com base nos modelos de estruturas 
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e arquitetura, ocorreu um ajuste sucessivo levando isto a uma geometria exata. O 

desenvolvimento de geometria de uma ligação articulada sob vigas é um exemplo de sucesso 

interdisciplinar entre arquitetos e engenheiros estruturais, com o objetivo de garantir um 

equilíbrio adequado entre a tolerância das forças de flexão e encontrar o efeito de Vierendeel 

sustentável.  

 

Este projeto é um exemplo de sucesso de uma equipa de planeamento geral, métodos de 

planeamento moderno construções inovadoras e também de arquitetura moderna e urbana de 

construção sustentável (Böttcher, Kaufmann et al. 2014). A figura 2.14 é uma ilustração de 

várias fases de construção do Centro de Exposições.  

 

 

Figura 2.14 – Centro de Exposições de Nuremberga – Halle 3A 

 

Nem sempre os softwares têm todas as ferramentas necessárias, sendo por vezes necessário 

programas para conseguir algumas melhorias. Foi isso que aconteceu no novo confinamento de 

segurança do reator nuclear de Chernobyl com a criação de um método de montagem 

experimental de um modo virtual, acompanhado de um procedimento de cálculo automático de 

dados geométricos para analisar a viabilidade dos esforços durante a montagem nas estruturas 

e ligações existentes, de forma a determinar a melhor sequência de montagem. Montagem 

Experimental Virtual (VTA) é definida como o processo que simula, numa realidade virtual, o 

conjunto de testes físicos de uma estrutura com o objetivo de testar a geometria e a configuração 

geométrica obtida por uma pesquisa de cada um dos elementos que compõem a estrutura. O 

propósito prático é verificar a correspondência entre dois conjuntos de dados (a conceção e as-
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built), a partir de um modelo BIM, de forma a garantir que apesar dos defeitos mínimos 

inevitáveis, a estrutura pode ser construída, satisfazendo as tolerâncias de montagem admitidas 

pelo projetista, evintando ou prevendo qualquer mudança dos elementos constituintes da 

estrutura durante a construção final (Case, Beinat et al. 2014).  

 

2.2.4.2. Aplicação de Planos de Execução em ECM 

 

Viaduto Auenbach 

 

A construção do viaduto Auenbach, na Alemanha, foi âmbito de um projeto-piloto com base 

em BIM. Neste, foi criado um modelo global, coordenado onde todos os modelos de 

planeamento, de propriedades para estruturas e modelos especializados de tráfego condicionado 

foram abordados. O projeto tinha vários objetivos iniciais, como a modelação de objetos, a 

coordenação total dos modelos 3D e com base em programação baseada em modelos eram 

ainda objetivos as quantidades, custos, horários, deteção de colisão, entre outros. Porém, para 

que esses objetivos de projeto fossem compridos foram definidos usos BIM para o projeto, entre 

eles:  

• Melhorar a organização, comunicação e coordenação através de processos 

interdisciplinares; 

• Cronograma e custos com base numa gestão das mudanças efetuadas; 

• Gestão de risco, através do planeamento; 

• Melhoria da qualidade de planeamento através do trabalho integrado num modelo 3D; 

• Aumento da qualidade das informações do projeto; 

• Visualização de modelos 3D. 

 

A modelação 3D e simulações 4D e 5D foram um fator determinante para encontrar a opção 

preferida. No projeto preliminar foram testadas as variações na extensão e superestrutura por 

meio de modelação paramétrica, alterando as posições possíveis de apoio e a várias 

configurações da secção transversal do tabuleiro da ponte, avaliando os efeitos das tomadas de 

decisão através dos tempos e custos.   
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Devido à colaboração necessária, para além dos engenheiros qualificados houve a intervenção 

com os planeadores, de tráfego e ambiente. Para isso, um plano de execução BIM, com os 

objetivos BIM e requisitos para todos os participantes do projeto foi definido. 

 

O plano de execução BIM é o instrumento central de todas as partes sobre as competências, 

responsabilidades e processos relacionados com o BIM. Este documento, regula em detalhe a 

criação, gestão e partilha dos dados e informações em resposta às exigências do cliente ou 

intervenientes. O plano de execução neste projeto está dividido em:  

• Apresentação e objetivos do projeto; 

• Objetivos e requisitos BIM; 

• Aplicações BIM; 

• Papéis e responsabilidades; 

• Diagrama de processos, requisitos de qualidade e gestão de troca de dados; 

• Requisitos de modelação; 

• Estratégia de entrega; 

• Hardware e software; 

• Normas e referências. 

 

O documento foi contudo atualizado durante o decorrer do projeto, não sendo alterados os 

capítulos mas sim os conteúdos deles.   

 

A gestão de troca de dados neste projeto foi feita com base no Common Data Environment 

(CDE), ao abrigo da norma do Reino Unido BS 1192:2007. O CDE é formado por 4 pastas: 

Work in Progress, Shared, Archive e Published. Os conteúdos da pasta WIP representam os 

trabalhos feitos de forma independente pelos intervenientes de projeto. Nesta pasta, em 

intervalos de tempo regulares, definidos no BEP, os modelos foram verificados e tornados 

disponíveis para outros intervenientes, verificação essa que ficou ao encargo do coordenador 

BIM do projeto. Depois dos modelos serem aprovados estes passaram para a pasta Shared. Na 

pasta Shared ficaram os modelos verificados, tal como referido anteriormente, para que, 

combinando os modelos, uma verificação de colisões, avaliações de planeamento em conjunto 

com as mudanças do modelo, melhorias ou erros de planeamento fossem discutidas. Este 

processo de troca de informações entre as duas pastas foi repetido até que o planeamento 

desejado atingiu a maturidade. Na pasta Published, antes do planeamento foi colocado um 
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exemplo de processo de adjudicação, que o cliente avaliou e aprovou. Nesta pasta foram 

também inseridos os documentos publicados e emitidos após a fase anterior das iterações ter 

finalizado. A quarta e última pasta é a Archive. Nesta foram colocadas as informações para 

utilização futura, ou seja aquelas que resultaram de atualizações em obra com o projeto as-built.  

 

Em termos de modelação, os elementos foram modelados em recurso a elementos de massa e a 

geometrias complexas.   

 

Para melhorar a comunicação, a extração de quantidades e os custos, foi criada uma 

nomenclatura de objetos previamente definida antes do início do projeto. De referir que a 

extração de quantidades para além de se servir do sistema de classificação, também fez uso do 

nível de detalhe e do nível de desenvolvimento, definidos inicialmente para os objetos 

modelados (Hochmuth, Breinig et al. 2016).  

 

Primeiro projeto piloto italiano BIM  

 

O projeto em causa não foi produzido na íntegra com metodologia BIM, já que a fase de 

concurso foi feita de forma tradicional, ou seja o BIM foi apenas usado na fase de detalhe da 

construção. O processo de conceção e gestão da construção foi simulado, com um foco sobre o 

papel do BIM na validação de projeto e otimização da construção. O objetivo do projeto era 

testar vantagens do BIM em comparação com as práticas tradicionais com base numa melhor 

coordenação e colaboração entre diferentes disciplinas e fases de um processo integrado. Neste 

projeto estiveram presentes o cliente, engenheiros, um grupo de BIM e um programador.  

 

A arquitetura, a estrutura, e o MEP foram modelados em softwares BIM e depois agrupados 

com base no formato de exportação IFC. Um processo de interoperabilidade foi baseado no 

formato IFC para efetuar verificações de modelos, incluindo a verificação da conformidade 

com a nomenclatura, regulamentos e exigências do cliente, para que, na fase de construção o 

cronograma seja feito com base no modelo (4D). O software Nemetschek Allplan 2014 foi 

usado para os modelos de estruturas e arquitetura, enquanto o software DDS-CAD foi usado 

para a modelação do MEP. Por outro lado, os códigos de verificação foram implementados 

através do Solibri Model Checker (SMC) para verificação de qualidade. Por último, o software 

Synchro PRO foi o software escolhido para realizar a gestão da construção. É importante referir 
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que para tudo isto foi necessário a introdução de uma nomenclatura de objetos previamente 

definida.  

 

A colaboração entre as especialidades foi conseguida, com base num Plano de Execução (BEP), 

com definição dos usos BIM, requisitos de informação e procedimentos de trocas de 

informação. Este documento foi concebido com a definição de objetivos do projeto, sucedendo-

se a determinação dos usos BIM. Os softwares BIM, papéis e responsabilidades, diagrama de 

processos, requisitos de qualidade e gestão de troca de dados, regras de modelação, estratégia 

de entrega, hardware e software e Normas e referências formaram os restantes capítulos deste 

documento de base à colaboração entre os intervenientes.  

 

Uma vez que a metodologia BIM apenas foi usada na fase de conceção deste projeto, o nível 

de desenvolvimento adotado para os objetos do modelo estabeleceu-se entre o LOD300 e 

LOD350, níveis de desenvolvimento normalmente usados para a extração de quantidades e 

gestão da construção (Ciribini, Ventura et al. 2016).   
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3. DEFINIÇÕES METODOLÓGICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO E 

EXECUÇÃO NA EMPRESA BYSTEEL  

 

3.1. A empresa BySteel 

 

A BySteel é uma empresa especialista no projeto, produção e montagem de estruturas metálicas. 

O objetivo da empresa é produzir estruturas metálicas de elevada qualidade, com reduzidos 

prazos de entrega a preços competitivos. Esta empresa inclui na sua missão o melhoramento 

contínuo global ao nível da inovação e a modernidade e competência com que realizam os 

projetos. Atualmente a BySteel está sedeada em Braga, fazendo parte do complexo industrial 

do grupo DST, com uma área de 50 000m2, dos quais 12 000m2 fazem parte da superfície 

industrial. Esta empresa está atualmente presente em Portugal, França, Reino Unido, República 

do Congo e Angola, para além de fazer exportações para todo o mundo (BySteel 2016).  

 

De forma a ultrapassar a contração de atividade sentida recentemente no mercado da 

Construção em Portugal, a BySteel tem efetuado um aumento significativo da sua exportação 

para o estrangeiro, otimizando os processos, certificando a empresa de acordo com os requisitos 

internacionais e desenvolvendo as equipas comerciais nas áreas onde atua a nível internacional. 

Para dar resposta a esta internacionalização, a capacidade de produção foi aumentada, 

permitindo isso a execução de obras de maior dimensão nos prazos desejados. A BySteel 

aumentou também a capacidade do departamento de projeto, com a melhoria da capacidade 

tecnológica do mesmo (BySteel 2016).  

 

Alguns dos projetos já realizados pela empresa podem ser consultados na figura 3.1.  
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Figura 3.1 – Alguns projetos realizados pela empresa BySteel 

 

3.2. Análise de oportunidades e desafios BIM colocados pelas aplicações 

informáticas BIM em contexto ECM 

 

Os softwares fazem parte do BIM, quer pela componente da modelação, quer pela componente 

da gestão de informação que permite várias utilizações relevantes no contexto de empresas de 

construção, tais como: coordenação, verificação de qualidade, gestão da construção, extração 

de quantidades, determinação de custos e gestão dos edifícios durante a sua vida. Desta forma, 

serão apresentados nesta secção algumas aplicações BIM que proporcionam oportunidades e 

desafios no contexto de CEM. Neste sub-capítulo é feita uma análise de aplicações informáticas 

específicas detidas pela BySteel e das oportunidades que podem representar em contexto BIM.  

 

Os softwares Tekla e CCS, já são usados na empresa BySteel, porém serão apresentados alguns 

softwares do mesmo tipo que os anteriores mas com funcionalidades diferentes, em particular 

o Navisworks e o Advanced Steel e um software que não apresenta as mesmas funcionalidades 

que os softwares já usados pela empresa, mas que poderá ser uma janela de oportunidade para 

melhorias no processo atual de trabalho. Em cada um dos softwares apresentados de seguida é 

feita uma comparação com os atualmente usados na empresa. O Navisworks é apresentado 

devido à possibilidade de trazer um valor acrescentado ao processo de trabalho atual, através 

das suas capacidades, enquanto o Advanced Steel é apresentado devido às suas capacidades 
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melhoradas em termos de modelação e devido à interoperabilidade direta com o Robot, o que 

poderá levar a que a modelação seja feita no Advanced Steel em detrimento do Tekla. Mais à 

frente neste subcapítulo serão abordados estes dois softwares mencionados. É também feita a 

análise do software IDEA pelo potencial que poderá representar no melhoramento de 

produtividade dos processos de cálculo de ligações metálicas e interoperabilidade com a 

modelação.  

 

O primeiro software a abordar é o Tekla Structures. O Tekla Structures permite a modelação 

3D em detalhe de estruturas de aço, integrando o planeamento da produção e montagem 

(ArchiExpo 2016), a figura 3.2 exemplifica um modelo complexo de uma cobertura realizada 

em Tekla. Dispõe também de uma aplicação gratuita – Tekla BIMSight - para visualização e 

interpretação que apoia o uso por parceiros não detentores de licença Tekla. O Tekla permite a 

integração de modelos de arquitetura e de outras especialidades de engenharia civil, para 

colaboração e coordenação, detetando eventuais colisões. Assinala-se também a 

interoperabilidade que o software Tekla permite com softwares de análise estrutural como são 

o exemplo do Robot Structural Analysis e o SAP2000 (Tekla 2016).  

 

 

Figura 3.2 - Parc Olympique Lyonnaise (Campus 2016) 

 

O segundo software a analisar nesta enumeração de oportunidades e desafios colocados pelas 

aplicações informáticas é o CCS (Construction Computer Candy). O CCS é um software que 

não envolve modelação, sendo usado para a gestão da obra. Este software permite a 

orçamentação, o planeamento o cashflow e o controlo da produção. O sistema Candy é o 

responsável pelas funções anteriores no software CCS. Começando pela orçamentação, o 

responsável pela sua realização prepara os orçamentos, obtendo as quantidades com base numa 



Metodologias BIM no projeto e construção de estruturas metálicas: estabelecimento de manual de implementação 
e execução 

44  Universidade do Minho 

importação das listas de quantidades a partir do Excel. A orçamentação é feita com base em 

listas de preços unitários previamente definidas pelas empresas que usem este software nos seus 

trabalhos de gestão de obra. As bases de dados de artigos e a importação de listagens de clientes, 

em vários formatos, tornam mais rápida a criação de articulados. No CCS é possível analisar 

até 8 propostas em conjunto, fazendo um estudo de hipóteses. Os resultados da orçamentação 

são integráveis com o planeamento e o cashflow. A integração do CCS com modelos BIM para 

orçamentação é possível, mas constitui um processo muito demoroso e pouco produtivo. A 

integração é possível através de modelos exportados do Tekla com o formato .dwf ou .dwfx. 

Na figura 3.3 está expressa a seleção individual de um dos elementos que do modelo fazem 

parte, para criação das tabelas de quantidades, enquanto na figura 3.4 é apresentado o processo 

de atribuição do elemento selecionado às tabelas de quantidades. Assim, após seleção de um 

elemento, este é isolado, sendo posteriormente selecionada a ferramenta para criação das 

quantidades do elemento, no local evidenciado na figura 3.4(a), aparecendo de seguida, as 

quantidades do elemento no local definido para as tabelas de quantidades, local esse 

representado na figura 3.4(b). É precisamente devido à necessidade da seleção de cada elemento 

de forma individual e devido ao processo de criação das quantidades de cada elemento, processo 

esse anteriormente mencionado que a utilização de modelos BIM para o CCS não traz um valor 

acrescentado para o processo, nem o torna mais fluído e produtivo. (Timelink 2016).  

 

 

Figura 3.3 – Seleção de elementos pertencentes a modelos BIM no CCS (Vaughan and Candy 
2012) 
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Figura 3.4 – Processo de atribuição do elemento às tabelas de quantidades (Vaughan and 
Candy 2012) 

 

Em relação ao planeamento, o CCS tem o objetivo de planear e controlar o projeto, 

possibilitando o registo da programação concluída, tendo ainda o objetivo de integrar o 

planeamento com a orçamentação para fornecer previsões de quantidades e custos. O 

planeamento é realizado através de bases de dados de configurações e de recursos previamente 

estabelecidos, permitindo um registo do progresso dos elementos executados (Timelink 2016). 

De forma a avaliar o progresso da obra em termos de lucro ou prejuízo ao longo da sua duração 

o CCS usa o ClashFlow. Esta ferramenta permite a inserção dos prazos de pagamento, as taxas 

de inflação, os empréstimos e os juros nos empréstimos de forma a avaliar o efeito das tomadas 

de decisão em termos de planeamento e custos a ele inerentes (Timelink 2016). Por fim, o CCS 

permite ainda o controlo da produção, representado na figura 3.5, possibilitando a 

reorçamentação, definição de subempreitadas, controlo de custos mensais, conciliação entre os 

custos reais e os custos estimados, controlo de subempreitadas e previsão da conclusão 

(Timelink 2016). Todos estes fatores possibilitam uma colaboração entre os responsáveis pelos 

departamentos comerciais e gestão da construção e o departamento de projeto, cliente e fabrico 

gerindo todas as informações obtidas destes últimos, efetuando alterações a fim de chegar a um 

resultado final com o consentimento de todos, sendo o melhor para o projeto e para a empresa.  
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Figura 3.5 – Controlo de produção realizado no CCS (Candy 2016) 

 

O software IDEA Statica é outra das aplicações BIM. Esta, entre outras funcionalidades, 

permite a análise e dimensionamento de ligações em construção metálica. A eficiência do 

software foi verificada com base em ensaios laboratoriais realizados nas Universidades de Praga 

e Brno, concluindo-se que é possível analisar ligações com bastante precisão. Este software tem 

algumas especificidades no cálculo, das quais se destacam:  

• A ligação é dividida em vários elementos (por exemplo a viga é dividida em dois banzos 

e uma alma);  

• As chapas de aço são modeladas pelo método de elementos finitos (com geração 

automática de malha e sem intervenção do utilizador nesse processo) assumindo que o 

material é elástico-plástico ideal;  

• Parafusos, soldaduras e blocos de betão são modelados como molas não-lineares; 

• As chapas são verificados com base na tensão limite de plástica; 

• É utilizado o método das componentes (LNEC 2010) para dimensionamento de cada 

elemento;  

• É permitida a análise de rigidez para cada ligação;  

• É possível a análise de curvatura local através do fator de carga crítica. 

 

O IDEA é geral uma vez que é capaz de analisar e dimensionar a maioria das ligações, 

ancoragens, e detalhes de construção usados na prática. O IDEA permite a interoperabilidade 

com o Tekla, interoperabilidade essa demonstrada na figura 3.6. Por causa dessa interação entre 
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os dois softwares, e tendo em conta as capacidades de modelação do Tekla, toda e qualquer 

geometria das ligações é possível ser calculada no IDEA, sendo este um software mais completo 

em termos de geometria, já que, sem a interação com o Tekla, a criação de ligações no IDEA é 

limitada às bases de dados existentes. Por fim, do IDEA podem ser extraídos desenhos, listas 

de materiais e notas de cálculo detalhadas (IDEA 2016).  

 

 

Figura 3.6 - Exemplo de integração do Tekla com o IDEA com análise das ligações no IDEA 
(Eiseko 2016) 

 

Quanto aos softwares Autodesk, relativamente às estruturas metálicas, para modelação pode 

fazer-se uso do Advance Steel enquanto que, para gestão da construção pode usar-se o 

Navisworks. O Advance Steel é um software de modelação e análise estrutural de elementos e 

ligações metálicas. Este, usa o método das componentes para a análise dos elementos inseridos 

no seu programa (Autodesk 2016). Nestes dois últimos aspetos, o software é mais limitado 

comparativamente ao IDEA, pois este permite a inserção de toda e qualquer geometria através 

do Tekla, enquanto o Advanced de Steel é limitado aos perfis e ligações existentes na base de 

dados, e o seu cálculo limitado à análise através do método das componentes, enquanto o IDEA, 

através do cálculo de ligações com base em elementos finitos é mais abrangente em termos de 

ligações a calcular. Porém, em termos de envio de ficheiros para fabricação e em termos de 

criação de desenhos e criação de notas de cálculo, o Tekla e o IDEA apresentam as mesmas 

propriedades que o Advance Steel. Contudo, o Advance Steel possibilita interoperabilidade 

direta com o Robot Structural Analysis, algo que ainda não é possível com Tekla (Dataedro 

2016). É importante referir por último que o Advance Steel possibilita a exportação das suas 

ligações para o IDEA analisando assim as ligações com o detalhe e métodos incorporados nesse 

software (IDEA 2016). 
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O Navisworks contém em alguns casos mais ferramentas que as evidenciadas no CCS e vice 

versa. Com efeito, ao basear-se diretamente no modelo BIM da construção, o Navisworks 

permite deteção de conflitos, a extração de quantidades diretamente a partir do modelo, a 

simulação construtiva, a renderização e a comunicação com os restantes intervenientes na 

modelação. Desta forma conclui-se que este software contém ferramentas que não estão 

presentes no CCS, porém, é menos detalhado nas ferramentas de planeamento, orçamentação e 

controlo de produção (Autodesk 2016). 

 

Depois de uma análise cuidada aos softwares aqui apresentados, tendo como fatores o custo das 

próprias licenças e as caraterísticas de cada um dos softwares, optou-se por manter a aposta do 

Tekla na modelação, do CCS na gestão das obras e inserir o IDEA para o cálculo das ligações, 

não esquecendo o uso do Robot Strutctural Analysis para a análise estrutural. Foi opção manter 

o Tekla pela sua capacidade modelação, fundamental para a tipologia de estruturas pela empresa 

em questão elaboradas; manter o CCS pela familiarização com o programa e manter o Robot 

pela eficácia e qualidade do programa. Porém, a inserção de um novo software, o IDEA é 

justificada com a capacidade deste para o dimensionamento de todo o tipo de ligações, situação 

vantajosa tendo em conta a complexidade das ligações pela empresa dimensionadas, para além 

da interoperabilidade deste software com o Tekla.   

 

3.3. Definição e objetivos de implementação e execução BIM 

 

Um plano de execução (BEP – BIM Execution Plan) faz a descrição da visão global da forma 

de encetar um projeto específico com base na metodologia BIM. Um BEP deve incluir a razão 

para implementação de BIM no projeto, deve identificar o processo que leva à realização do 

projeto, bem como das trocas de informação e entregas inerentes a este e deve apresentar entre 

outras coisas mais os objetivos e os usos BIM (Soediono 2010). O conteúdo do BEP pode ser 

ajustado de obra em obra, variando dessa forma também o conteúdo do mesmo. Contudo um 

plano de execução em última instância deve garantir a consciência das oportunidades, desafios 

e responsabilidades associadas ao projeto e a todos os intervenientes (Cambridge 2016). 

Através do desenvolvimento de um plano de execução, os elementos da equipa de projeto 

podem alcançar as seguintes valias: 

• Comunicar com clareza as estratégias para implementação dos objetivos BIM para o 

projeto;  
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• Estabelecimento de regras e responsabilidades para elaboração do projeto com 

metodologia BIM, adequadas às práticas de negócio e fluxos de trabalho tipo; 

• Definição de recursos adicionais, instruções ou outras competências necessárias para 

implementar com sucesso os usos previstos;  

• Definição de um processo descritivo ao ponto de ser entendido por futuros participantes 

no projeto;  

• Criação de uma linguagem de contrato comum a todos os intervenientes para que estes 

cumpram as suas obrigações;  

• Monitorização do projeto ao longo do tempo. 

 

Antes de passar para o passo seguinte, é importante referir que o plano de implementação foi 

realizado de forma indireta com base no plano de execução. Para realização de um plano de 

implementação é necessário a quantificação de custos que tal tarefa acarreta, definir prazos para 

início de aplicação de BIM nos projetos e definir pessoas responsáveis para a implementação 

de BIM, sendo impossível a quantificação destes fatores, por isso é apenas realizada uma 

proposta de plano de execução.  

 

A intenção de melhoramento da comunicação e trabalho colaborativo entre todos os 

intervenientes num projeto, na empresa BySteel, suscitou a necessidade da criação de um 

planeamento de processo colaborativo, onde todos os intervenientes deveriam intervir nas 

tomadas de decisão necessárias realizar no decorrer do projeto.  

 

3.4. Estruturação de um plano de execução BIM 

 

Com o objetivo de representar o fluxo de trabalho e todas as condicionantes à sua realização, 

foi desenvolvida uma proposta de Plano de Execução. Para isso, foi consultada informação 

relativa a Planos de Execução BIM propostos a nível académico, por universidades e também 

propostos a nível empresarial. Entre os Planos de Execução consultados, uns com mais, outros 

com menos capítulos todos eles têm um formato comum.  

 

Desta forma, no Anexo 1 procede-se à apresentação de um documento de apoio à elaboração 

de todo e qualquer plano de execução. Desta forma, os seus capítulos são:  

• Secção A: Introdução; 
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• Secção B: Informações de projeto; 

• Secção C: Usos BIM; 

• Secção D: Funções dos intervenientes; 

• Secção E: Mapas de processos; 

• Secção F: Procedimentos de colaboração; 

• Secção G: Necessidades de infraestruturas e tecnologia; 

• Secção H: Estrutura de pastas e nomenclatura; 

• Secção I: Entregas de projeto; 

 

Nas secções seguintes são abordadas algumas das secções do plano de execução, como são o 

exemplo os mapas de processos e as trocas de informação que dele fazem parte, pelo que, a sua 

descrição não é feita agora. Contudo as secções que não forem mencionadas nos capítulos 

seguintes, serão apresentadas no Anexo 1. Convém porventura mencionar que a estrutura de 

pastas e a nomenclatura não foram desenvolvidas na dissertação, sendo este um tópico aberto 

para desenvolvimentos futuros. Por outro lado, todas as secções que não foram apresentadas na 

dissertação e estão evidenciadas no anexo já mencionado, constituem apenas tabelas que devem 

ser preenchidas com informações de projeto, datas e conteúdos aplicados a cada um dos planos 

de execução elaboradores para cada um dos projetos executados na empresa segundo esta 

metodologia.  

 

3.5. Proposta de usos BIM 

 

3.5.1. Objetivos BIM 

 

Os intervenientes de um projeto devem determinar os objetivos que pretendem com a execução 

do projeto sobre a metodologia BIM, ou seja, definir as áreas em que o BIM irá ajudar no 

decorrer do projeto. Os objetivos BIM a definir, do ponto de vista da globalidade dos projetos 

e não de um projeto específico são enumerados nos tópicos em baixo apresentados:  

• Melhorar o desempenho geral do projeto; 

• Redução da duração do cronograma de projeto; 

• Redução dos custos de projeto; 

• Aumento da qualidade do projeto; 
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• Uso de aplicações de modelação para criar documentações de projeto de forma mais 

eficiente;  

• Melhor colaboração entre intervenientes; 

• Maior transparência do fluxo de trabalho para os elementos que do projeto fazem parte;  

• Redução do número de revisões de projeto em fases tardias no mesmo; 

• Maior número de pessoas a intervir nas tomadas de decisão;  

• Orçamento mais rigoroso e correto. 

 

Todos os objetivos BIM aqui mencionados foram determinados em trabalhos realizados entre 

o autor deste documento e a empresa BySteel, na tentativa de obter melhorias em relação ao 

processo tradicional, sendo estes os pontos de maior interesse para a mudança. Em alguns casos, 

os objetivos de início de modelação com base a recurso de nuvens de pontos e visualizações 

podem também ser adicionados. 

 

3.5.2. Usos BIM 

 

Após serem definidos os objetivos BIM para implementação desta metodologia nos projetos, é 

importante perceber os processos e as trocas de informação que levam a que esses objetivos 

sejam cumpridos, sendo para isso importante a definição dos usos BIM, que sustentam a 

elaboração dos processos e trocas de informação. Um uso BIM é definido como um método de 

aplicação de BIM, durante o ciclo de vida de uma estrutura, para alcançar um ou mais objetivos 

específicos.  

 

Desta forma, os mapas de processos e as trocas de informação apresentados nos capítulos 

seguintes foram desenvolvidos com base em usos BIM definidos, por exemplo, com o objetivo 

de melhorar o desempenho geral do projeto, foi criado um uso BIM de análise estrutural a partir 

do modelo.  

 

A seleção dos usos BIM para os projetos a realizar na empresa não é um processo transversal a 

todos os intervenientes no projeto, muito menos para quem não possui maturidade para o 

desenvolvimento desta metodologia, assim, com o objetivo de auxiliar a empresa na definição 

dos usos BIM a utilizar para o projeto foi desenvolvida uma tabela (tabela 3.1) em função dos 

responsáveis, do valor que eles representam, da sua capacidade e por último em função dos 
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requisitos que sejam necessários para o projeto, para o uso específico a abordar em cada ponto. 

A tabela mencionada pode ser consultada no Anexo 1, secção C-1.2, sendo esta apenas uma 

tabela formatada para preenchimento futuro em cada um dos projetos a desenvolver segundo 

esta metodologia.  

 

Tabela 3.1 - Definição dos usos BIM 

 

 

Para que a tabela seja preenchida é necessário quantificar os usos possíveis atribuir ao projeto, 

a serem colocados na primeira coluna da tabela. Assim, com base nos trabalhos na dissertação, 

particularmente tendo em conta os objetivos BIM já apresentados e a realização do mapa de 

processo total da empresa, optou-se por definir os seguintes usos BIM, comuns à tipologia de 

projetos desenvolvidos na BySteel. Assim, os usos definidos são os seguintes:  

• Análise estrutural a partir do modelo; 

• Produção de tabelas de quantidades; 

• Cálculo de ligações a partir do modelo; 

• Produção de desenhos de fabrico e montagem; 

• Orçamentação a partir de tabelas de quantidades; 

• Tomadas de decisão baseadas em informações geradas a partir do modelo;  

• Verificações de qualidade;  

• Deteção de colisões com outras especialidades;  

• Avaliação da exequibilidade dos elementos e ligações por parte do fabrico desde as fases 

iniciais;  

• Contribuição do departamento de gestão da construção sobre a orçamentação desde as 

fases inicias. 

 

Os usos selecionados, são depois avaliados segundo alguns pontos de vista. Primeiro é avaliado 

o valor do uso BIM para o projeto, podendo o valor ser alto, médio ou baixo, de seguida, são 

apresentados possíveis responsáveis, ou seja intervenientes de projeto, para a utilização de cada 

um dos usos BIM selecionados. Na coluna seguinte, os intervenientes são avaliados em termos 

Rec Comp Exp

Possíveis

Usos
Uso BIM

Valor para o 

Projeto 
Responsável 

Valor da

 Parte Responsável
Requisitos NotaCapacidade
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do seu valor para produção dos resultados finais por intermédio dos usos, podendo esse valor 

ser alto, médio ou baixo. De seguida o responsável é avaliado em termos da capacidade de 

recursos, competência e experiência numa escala crescente de capacidade medida de 1 a 3. Na 

coluna seguinte, são apresentadas necessidades especiais, requisitos, como por exemplo 

aprendizagem em software. Na coluna relativa às notas, podem ser inseridos aspetos que 

justificam a decisão final da implementação do uso selecionado. No final e depois da avaliação 

de todos os fatores que das colunas fazem parte é tomada a decisão sobre a implementação do 

uso BIM e de quem será o responsável pela sua implementação.  

 

3.6. Proposta de mapas de processo 

 

Um dos elementos que do plano de execução fazem parte é o mapa de processos. Este mapa é 

muito importante para que todos os intervenientes conheçam o processo para execução de cada 

uso BIM proposto e olhem para um projeto como um todo. Num plano de execução, o mapa de 

processos é desenvolvido a seguir à determinação dos usos BIM do projeto de forma a dar 

resposta a estes. Os mapas de processos também definem as trocas de informações específicas 

para cada atividade, construindo a base para todo o plano de execução. Nesta dissertação, serão 

apresentados 3 mapas, 1 mapa de nível 1 e 2 mapas de nível 2. Os mapas de nível 1 são mapas 

globais, representativos de todo o processo enquanto que, os mapas de nível 2 são mapas de 

detalhe para um interveniente específico numa fase também ela específica. O mapa de processos 

de nível 1, denominado de mapa de processos total é apresentado nesta secção. Os 2 mapas de 

processos de nível 2 são abordados em locais diferentes. O mapa de processos denominado de 

mapa de processos do departamento de projeto na fase de concurso, é também ele abordado na 

presente seção da dissertação, enquanto que o mapa de processo para o papel do coordenador 

BIM para a fase de concurso com a interação do departamento de projeto, é abordado no 

capítulo 4, já que a informação presente neste mapa refere-se a conteúdos desenvolvidos nesse 

capítulo e desta forma a apresentação do mapa nesta secção não fazia sentido. 

 

Antes de separadamente serem abordados os 3 mapas de processos elaborados é importante 

fazer uma introdução aos departamentos e fases de projeto que caraterizam os trabalhos 

desenvolvidos pela BySteel. A empresa divide-se em 6 diferentes departamentos: departamento 

de projeto, departamento de qualidade, departamento comercial, departamento de preparação, 

departamento de fabrico e departamento de gestão da construção. Para além destes 6 
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departamentos no diagrama de processos também estão inseridos o cliente e a colocação em 

obra, sendo o primeiro externo à empresa e o segundo podendo ser ou não externo à empresa, 

já que, nem sempre a colocação em obra é realizada pela própria empresa. Relativamente às 

fases de projeto elas são: projeto de concurso, desenvolvimento de projeto, documentação da 

construção, aquisição, desenvolvimento de produtos, fabrico, pintura e fase de 

elevação/montagem. Foi opção manter os mesmos departamentos e as mesmas fases com base 

em organogramas existentes na empresa, de forma a haver uma adaptação da metodologia 

interna já existente na empresa e otimização dos recursos humanos disponíveis à nova 

metodologia a implementar.  

 

Todos os mapas de processos foram elaborados de acordo com o mapa de processos 

preconizado, no Instituto Americano de Estruturas Metálicas (National, Information et al. 

2013), tendo em conta a notação BPMN (Business Process Model Notation, (Group 2011)). Os 

mapas desenvolvidos foram alvo de sucessivas discussões com a equipa de orientação da 

dissertação e os parceiros na Bysteel, sendo todos eles aprovados por ambas as partes.  

 

Os mapas de processos foram elaborados com base em tarefas (“T”, Tasks), tomadas de decisão, 

trocas de informação gráfica (“EM” Exchange Models) e trocas de informação baseadas em 

informação não gráfica (“B”, Non Model Exchange Description), sendo estas últimas alvo de 

maior detalhe no subcapítulo seguinte. Toda a simbologia adotada na elaboração destes mapas 

está presente na figura 2.9 e na figura 2.10. 

 

3.6.1. Mapa de processos total  

 

Com o intuito de abranger todos os usos BIM propostos, que satisfaçam os objetivos BIM 

pretendidos para globalidade dos projetos realizados na BySteel, foi aptada a metodologia 

existente à realidade da empresa criando um mapa de processos total, apresentado no Anexo 1, 

na secção E-1.1, aqui apresentado na figura 3.7 de forma ilegível. Na figura mencionada, estão 

representados os diferentes departamentos com números de 1 a 8 e as fases do projeto 

representadas com letras de A a H. A necessidade de durante a descrição do mapa de processos 

fazer alusões a locais deste específicos levou à atribuição desta nomenclatura. Porém, para que 

esta seja visível e intuitiva é impossível que o mapa de processos também o seja, por isso é que 

este é ilegível nesta secção, sendo necessária a sua consulta no anexo mencionado. Ao cliente 

foi atribuído o número 1, ao departamento de projeto o número 2, ao departamento de qualidade 
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o número 3, ao departamento comercial o número 4, ao departamento de preparação o número 

5, ao departamento de fabrico o número 6, ao departamento de gestão da construção o número 

7 e à colocação em obra o número 8. Relativamente às fases de projeto, ao projeto de concurso 

foi atribuído a letra A, ao desenvolvimento de projeto a letra B, à documentação da construção 

a letra C, à aquisição a letra D, ao desenvolvimento de produtos a letra E, ao fabrico a letra F, 

à pintura a letra G e à fase de elevação/montagem a letra H. 

 

 

Figura 3.7 - Mapa de processos total 

 

Para além da nomenclatura apresentada que irá facilitar a leitura e compreensão dos trabalhos 

desenvolvidos ao nível do mapa de processos, aconselha-se também a consulta das tabelas 

referentes às tarefas e trocas de informação apresentadas no Anexo 1, E-1.4, para 

acompanhamento da descrição do mapa de processos a seguir apresentada. De salientar que as 

tarefas e trocas de informação apresentadas em anexo apenas se referem ao mapa de processos 

total, não tendo sido elaborado nesta dissertação um anexo com a descrição das tarefas e trocas 

de informação em tabelas para os outros dois mapas elaborados, já que, segundo os objetivos 

da empresa, é apenas necessário fazê-lo para o mapa de processos total. Contudo, a título de 

exemplo apenas são apresentadas as tabelas para a fase de projeto de concurso, do mapa de 

processos total. 

 



Metodologias BIM no projeto e construção de estruturas metálicas: estabelecimento de manual de implementação 
e execução 

56  Universidade do Minho 

A demonstração da elaboração do mapa de processos é dividida em função das fases existentes. 

À medida que a demonstração é feita, serão também realizadas alusões às secções do mapa de 

processos às quais a demonstração está a ser realizada. Assim, quando são necessárias alusões 

a locais específicos do mapa estas serão feitas identificando em primeiro lugar a letra da coluna, 

e em seguida o número da linha. Por exemplo, para ser mencionada a função do departamento 

de projeto na fase de concurso, será identificada a secção A-2 do mapa de processos, ou seja, 

A significa a fase de projeto de concurso e 2 significa o departamento de projeto, de acordo 

com a nomenclatura definida na figura 3.7. 

 

Assim, inicialmente é abordada a fase de projeto de concurso, representada pela letra A na 

figura 3.7. Nesta, houve grandes alterações relativamente àquilo que é o processo 

tradicionalmente realizado pela empresa. Inicialmente, na secção A-4 do mapa de processos, 

após a T1 (tarefa 1) e antes de se dar início ao processo este deve ser revisto e acordado por 

todos os elementos, devendo posteriormente proceder-se a uma reunião de início de projeto 

onde: todos dão o seu ponto de vista disponibilizando preços atualizados para que os projetistas 

tenham consciência das suas tarefas; e disponibilizas limitações das ferramentas de perfis para 

que a modelação seja feita tendo em conta essas limitações; sendo também acordada as fases 

prioritárias da obra.  

 

A primeira alteração realizada ao processo tradicional é na secção A-2, visível na figura 3.8. 

Nesta figura, tal como em todas doravante apresentadas para ilustração da secção do mapa de 

processos, para além das tarefas estão também presentes as trocas de informação. 

Habitualmente a modelação é apenas realizada numa fase posterior mas, para que esta seja 

realizada apenas uma vez, a modelação do Tekla (T3) é aproveitada para análise estrutural no 

Robot (T4), tendo com isto o projetista uma visão mais consciente do projeto que está a realizar. 

Após a modelação, os resultados da análise estrutural e modelação devem ser disponibilizados 

para avaliação por parte do cliente (EM3), para que este avalie o projeto e proponha eventuais 

alterações se isso for necessário, enviando hipóteses para a geometria e aspetos pretendidos. 

Caso o cliente ou arquiteto tenha em sua posse um modelo de arquitetura ou restantes 

especialidades o modelo de estruturas é também ele enviado para que uma deteção de colisões 

seja realizada. Após o modelo ser visto pelo cliente/arquiteto, o projetista já tem em sua posse 

as informações que o cliente pretende para o projeto de forma mais detalhada. Se alterações 

forem necessárias o projeto e o modelo devem ser revistos (Gateway a seguir à T4).  
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Figura 3.8 – Secção A-2 do mapa de processos 

 

Após o modelo estar aprovado pelo cliente, o mapa de processos passa para o departamento de 

qualidade, na secção A-3, através da EM4, que faz uma verificação (T5) à nomenclatura dos 

objetos, materiais atribuídos, perfis selecionados e possivelmente uma verificação de colisões 

caso o modelo de arquitetura seja disponibilizado. Depois do departamento de qualidade 

aprovar o modelo, este, através da troca de informação B2, ou transmite ao departamento de 

projeto que são necessárias trocas ao projeto e desta forma o processo volta à tarefa T3, ou 

transmite que o modelo é aprovado e desta forma o departamento de projeto, na secção A-2, 

pode criar as tabelas quantidades (T6) que irão servir de base a trabalhos futuros no decorrer 

desta fase, com a segurança do modelo ter sido verificado pelo cliente e em termos de qualidade.  

 

As tabelas extraídas são enviadas para o fabrico, através da troca B3 para que em conjunto com 

o modelo que também ele é disponibilizado (EM4), este departamento, na secção A-6 do mapa 

de processos, representada na figura 3.9, passe a avaliar através da tarefa T6 a exequibilidade 

dos elementos propostos, e o cumprimento de existência no modelo dos materiais e perfis 

disponíveis em fábrica, pressupostos estes definidos na reunião inicial. Caso o modelo não seja 

aprovado pela departamento de fabrico, este emite a troca B4, para que o modelo seja corrigido 

pelo departamento de projeto repetindo todo o processo até aqui apresentado, caso contrário, as 

tabelas de quantidades aprovadas devem ser enviadas através da troca B5 para o departamento 
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comercial enviando juntamente uma nota com os preços mais atualizados, preços estes 

normalmente em posse do departamento de fabrico.  

 

 

Figura 3.9 - Secção A-6 do mapa de processos 

 

De seguida, o departamento de gestão da construção, situado na seção A-7, procede à 

determinação de estudo prévio para o cronograma na tarefa T8, identificando necessidades 

específicas de equipamentos especiais (transportes, gruas, estaleiro, etc.), fazendo uma previsão 

das equipas de trabalho necessárias para a execução da obra no período estabelecido pelo cliente 

e pensando na sequência de montagem e fases da obra. Assim, com base no modelo (EM4) e 

nas notas iniciais fornecidas pelo cliente  aquando da abertura do concurso o departamento 

referente a esta tarefa pode dar o seu parecer ao departamento comercial, através da troca B6, 

para aspetos a este ter em conta na realização do orçamento. 

 

As tarefas estão depois centradas no departamento comercial, na secção A-4 do mapa de 

processos, representada na figura 3.10, após o departamento presente nesta secção receber as 

informações relativas ao departamento de gestão da construção. Assim, o departamento 

comercial pode iniciar a elaboração do orçamento (T9), enviando toda a documentação 

necessária ao cliente quanto este tiver finalizado, com base na troca de informação B7.  
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Figura 3.10 - Secção A-4 do mapa de processos 

 

Para finalizar esta fase do projeto, o cliente, na secção A-1 representada na figura 3.11, analisa 

a proposta orçamental com base na tarefa T10. Se a proposta não for adjudicada mas existir 

hipótese de se proceder a uma revisão orçamental, o cliente emite uma troca de informação, a 

B8, ao departamento comercial para que este avalie a hipótese de revisão orçamental 

representada na figura 3.11. Caso seja possível, o departamento comercial emite a troca de 

informação B9 ao departamento de projeto, para que todo o processo até aqui seja repetido, 

caso contrário e caso a proposta seja adjudicada toda a documentação de projeto em posse do 

departamento comercial é enviada para o departamento de gestão da construção.  

 

 

Figura 3.11 - Secção A-1 do mapa de processos 

 

Todo o processo até aqui apresentado é totalmente diferente do atual sendo a análise estrutural 

e orçamentação uma novidade, sendo justificação a necessidade de inserção de uma opinião na 

orçamentação dos departamentos acrescentados nesta fase, para que poupança de tempo e 

redução de correções futuras aconteçam. 
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Finalizada a primeira fase é agora abordada a de desenvolvimento do projeto representada na 

coluna B. As diferenças em relação à fase anterior são mínimas. Esta fase começa novamente 

com uma reunião de transferência de obra, desta feita promovida pelo departamento de gestão 

da construção, na secção B-7, em particular através da tarefa T11, onde são apresentados os 

valores a cumprir na orçamentação, onde são definidas as prioridades da obra, as fases e onde 

são apresentadas novamente as limitações do fabrico, os perfis e materiais existentes em obra 

para que estes sejam preferencialmente usados para assim reduzir o tempo e custo de compra 

dos mesmos, reduzindo consequentemente o desperdício e onde são apresentados os 

pressupostos de cálculo, pressupostos estes que previamente tem de ser discutidos com o cliente 

para que este não os altere no decorrer do projeto, sendo esta umas das razões para a inclusão 

do cliente no processo.  

 

Todo o processo doravante é igual ao anterior excetuando a atualização do orçamento que é 

feita pelo departamento de gestão da construção na tarefa T18, na secção do mapa mencionada 

no parágrafo anterior, departamento este que é responsável pela gestão da obra.  

 

Nesta fase do projeto, tal como na fase anterior, com as mesmas justificações, o modelo e as 

informações dele extraídas percorrem todos os departamentos para que este tenha a 

globalização, visão e objetivos pretendidos.  

 

Com o fim de mais uma das etapas de projeto são agora expostos os conteúdos relativos à fase 

de documentação da construção, evidenciada na coluna C. Esta fase é iniciada tal como na fase 

de projeto de concurso pelo departamento de projeto, representado na secção C-2 do mapa de 

processos e na figura 3.12. Este departamento desenvolve as notas de cálculo e toda a 

documentação necessária entregar ao cliente , enviando-a juntamente com o modelo de 

estruturas para o cliente através da troca de informação EM7. O modelo, devido a não ter sofrido 

alterações nesta fase, já que a análise estrutural detalhada já foi desenvolvida na fase anterior, 

sendo o modelo aprovado pelo cliente e todos os intervenientes de projeto, não é alvo de uma 

avaliação do departamento de qualidade. Assim, no departamento de projeto, após existir um 

acréscimo de informação ao modelo, no decorrer da tarefa T20, este é enviado para o 

departamento de preparação, representado na secção C-5 através da troca de informação EM8. 
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Figura 3.12 - Secção C-2 do mapa de processos 

 

De seguida, as tarefas estão centradas no departamento de preparação, situado na secção C-5, 

para que as tabelas de quantidades detalhadas sejam elaboradas de acordo com a tarefa T21, 

com base no modelo presente na troca EM8. Este departamento é o mais especializado neste 

tipo de detalhes sendo opção a não alteração desta tarefa em comparação com o processo 

tradicional.  

 

Após a extração de quantidades é enviada a troca de informação B15 para o departamento de 

gestão da construção presente na secção C-7, representada na figura 3.13, departamento que, 

em conjunto com o modelo (EM8) e a troca de informação B15, elaborado o cronograma de 

projeto. O cronograma de projeto é o principal conteúdo da troca de informação B16.  
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Figura 3.13 - Secção C-7 do mapa de processos 

 

De seguida, as tarefas do projeto são desenvolvidas pelo departamento comercial, na secção C-

4, que, com base nas tabelas de quantidades presentes na troca de informação B15 e com base 

no cronograma presente na troca de informação B16, desenvolve o orçamento (T23) com as 

operações realizadas até ao momento, fazendo uma avaliação do estado da obra em comparação 

ao que inicialmente era previsto. Posteriormente, após conclusão das tarefas necessárias realizar 

toda a documentação é enviada para o departamento de gestão da construção, representado na 

figura 3.13 através da troca de informação B17. Este último departamento mencionado, com 

base na tarefa T24, envia para o cliente, toda a documentação de projeto em sua posse, através 

da troca de informação B18 para avaliação do seu conteúdo.  

 

Para finalizar esta fase, o cliente, na secção C-1 do mapa de processos, representado na figura 

3.14, analisa a documentação do projeto com recurso à tarefa T25. Caso o modelo, cronograma 

e orçamento estejam dentro daquilo que o cliente considerou como válido o projeto avança para 

a fase seguinte, caso contrário, o cliente emite a troca de informação B19, para que o 

departamento de projeto proceda a uma nova análise estrutural (T26) com as alterações 

propostas no conteúdo da troca, repetindo todo o processo desenvolvido na presente fase. 
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Figura 3.14 - Secção C-1 do mapa de processos 

 

É importante referir que sempre que o cliente não aprove alguma documentação, modelo ou 

informação enviada é necessário que as alterações sejam pensadas e determinadas por todos os 

intervenientes não quebrando a colaboração. Esta última exposição é muito importante pois é 

um dos aspetos mais negativos existentes no processo atual, no qual a falta de heterogeneidade 

de ideias e conhecimentos leva por vezes a tomadas de decisão por preferência individual e não 

por preferência coletiva, como equipa de trabalho e membros de um projet. Assim, nas fases 

seguintes os departamentos têm apenas um papel de confirmação dos pressupostos das tarefas 

desenvolvidas ao invés de um papel de reprovação, pois isso obriga a mais tempo e custos 

despendidos recaindo no processo tradicional. 

 

A fase seguinte é a de aquisição, representada na secção D-4 do mapa de processos. Esta fase, 

tal como no processo tradicional está ao encargo do departamento de preparação que, com base 

nas tabelas de quantidades detalhadas, elabora as listas de compras dos elementos em falta em 

fábrica (T27). É importante nesta fase ter conhecimento dos fornecedores e do tempo de entrega 

em obra ou em fábrica dos materiais e elementos, para que atrasos não aconteçam. Assim, as 

compras devem ser ordenadas tendo em conta os atrasos dos fornecedores e o tempo restante 

para a necessidade dos elementos e materiais quer em fábrica ou em obra.  

 

O desenvolvimento de produtos é a fase que se segue, fase esta evidenciada na coluna E do 

mapa de processos. O departamento de projetos é novamente o primeiro a desenvolver tarefas 

nesta fase, tarefas essas apresentadas na secção E-2 do mapa de processos. O primeiro passo a 

dar é a modelação das ligações. Neste campo, caso o departamento de projeto não tenha 

capacidade de modelação, esta deve ser feita pelo departamento de preparação, para que, com 

base na modelação se proceda ao cálculo das ligações (T28). As ligações são disponibilizadas 

por parte do cliente devendo estas serem acordadas e definidas em conjunto com todos os 
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elementos do projeto na fase de projeto de concurso, para que não sejam colocadas ligações não 

exequíveis pelo departamento de fabrico.  

 

Assim, após dimensionamento das ligações, estas devem ser enviada para o cliente, presente na 

secção E-1, com base na troca de informação EM9, para que este tenha uma decisão sobre as 

ligações (T29). Sendo este processo repetido até que as ligações sejam aprovadas pelo cliente 

de acordo com as exigências por ele estabelecidas mas também estabelecidas por todos os 

intervenientes de projeto.  

 

Quando as ligações forem aprovadas, estas são enviadas para o departamento de preparação, 

através da troca de informação EM10 elaborada a partir do departamento de projeto, para que 

o modelo seja atualizado para fabrico. O departamento de preparação, presente na secção E-5 

apresentada na figura 3.15 do mapa de processos, faz os ajustes necessários ao modelo em 

termos de ligações com base na tarefa T30. O modelo serve depois de base à criação da troca 

de informação EM11, útil para que outros departamentos desenvolvam os seus trabalhos.   

 

 

Figura 3.15 - Secção E-5 do mapa de processos 

 

A troca de informação EM11 recebida posteriormente pelo departamento de qualidade, 

apresentado na secção E-3, permite que o departamento em questão avalie a nomenclatura dos 

objetos, as colisões com as especialidades e a qualidade do modelo (T31). A existência da troca 

de informação B21, permite comunicar ao departamento de projeto as alterações necessárias ao 

modelo, repetindo todo o processo até aqui apresentado, para esta fase, caso contrário a troca 

de informação deverá servir de comunicação com o departamento de preparação para que 

atualize das listas de quantidades.  
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O departamento de preparação, atualiza as listas de quantidades já anteriormente elaboradas 

para inclusão das ligações, sendo esta tarefa apresentada no mapa de processos como tarefa 32. 

(Ver figura 3.15). Estas tabelas são depois enviadas, por meio troca de informação B22 em 

conjunto com o modelo (EM11) para o departamento de fabrico, apresentado na secção E-6 do 

mapa de processos e na figura 3.15, para que, tal como em fases anteriores seja averiguada a 

exequibilidade das ligações (T33). Caso as ligações sejam aprovadas pelo fabrico, as tabelas de 

quantidades são enviadas para o departamento de gestão da construção, através da troca de 

informação B22, para que seja verificado o cumprimento orçamental para aprovação dos custos 

inerentes às tomadas de decisão, caso contrário, é criada a troca de informação B24 com as 

alterações a fazer ao modelo, para que o departamento de projeto refaça o dimensionamento 

das ligações.  

 

 

Figura 3.16 - Secção E-6 do mapa de processos 

 

De seguida, o processo dirige-se para o departamento de gestão da construção, visível na secção 

E-7 e na figura 3.15 para que seja feita uma avaliação do cumprimento do orçamento (T34). 

Caso alterações ao projeto referentes a incumprimento orçamental sejam necessárias, deve ser 

criada a troca de informação B25 para que o departamento de projeto seja notificado das 

alterações que deve fazer ao modelo, caso contrário, se não forem necessárias alterações o 

departamento de preparação realiza a lista final de compras através da tarefa T35 e solicita a 

compra dos elementos em falta através da troca de informação B26, tendo em conta os mesmos 

fatores que os considerados para a lista de compras inicial emitida na fase anterior (ver figura 

3.15). No final desta fase, caso seja necessário, o departamento de gestão da construção deve 

atualizar o cronograma e elaborar a sequência de montagem final (T36), conteúdos estes a 

incluir na troca de informação B27. Só desta forma se consegue um fluxo de trabalho 

colaborativo e sem necessidade de revisões na fase final de fabrico.  
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Figura 3.17 - Secção E-7 do mapa de processos 

 

A fase seguinte, designada por fabrico, presente na coluna F, inicia-se pelo departamento de 

preparação, na secção F-5 representado na figura 3.18, com o detalhe final do modelo, 

produzido na tarefa T37. Neste departamento são também elaborados os desenhos de fabrico 

através da tarefa T38, levando à criação da troca de informação B28. Neste campo alterações 

podiam ser realizadas com a ligação do modelo a máquinas de corte e dobragem automáticas 

com base na troca de informação EM12, porém embora seja possível no Tekla a criação de 

ficheiros para leitura nas máquinas o autor deste documento não procedeu a testes com as 

mesmas máquinas, sabendo contudo que para casos de geometrias simples este processo de 

fabrico de elementos funciona perfeitamente. 

 

 

Figura 3.18 - Secção F-5 do mapa de processos 

 

De seguida e após o departamento de fabrico receber os desenhos (B28) o fabrico pode ter início 

(T39). O departamento de gestão de construção, na secção F-6, realiza o controlo de produção 

(T40) para que atrasos em entrega em obra não aconteçam. Nesta fase grandes diferenças em 

relação ao processo tradicional acontecem. Ao invés do tradicional, nesta fase não existe a 
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possibilidade de rever o projeto porque todas as tarefas até aqui desenvolvidas foram 

confirmadas pelo departamento de fabrico, reduzindo e muito o risco de alterações de projeto à 

ultima da hora e reduzindo os atrasos no fabrico por falta de interpretação de desenhos e 

consequentemente reduzindo o tempo de entrega em obra.  

 

A pintura dos elementos, representada pela coluna G, em particular pela tarefa T41, é um fator 

crítico no processo tradicional da empresa. Por vezes isso não é tido em conta no 

dimensionamento, o que porém não acontece neste processo devido às reuniões iniciais com 

todos os elementos de projeto e com as verificações constantes. Isso permite que na fase de 

pintura os elementos sejam levados para a fábrica no tempo certo, tempo esse necessário 

cumprir para colocação dos elementos em obra.  

 

Por último encontra-se a fase de elevação/montagem na coluna H. Esta engloba numa primeira 

fase a coordenação e monitorização da construção (T42) em concordância com o controlo de 

produção já realizado a fim de coordenar eventuais atrasos e gerir os trabalhos e necessidade 

de equipamentos em função desses mesmos atrasos para que os custos inerentes ao aluguer de 

máquinas ou transporte sejam reduzidos. Nesta presente fase é realizada também a coordenação 

da elevação (T42), sendo estas duas tarefas mencionadas realizadas pelo departamento de 

gestão da construção, na secção H-6 e não inserindo tarefas diferentes do processo atual. No 

final de tudo os elementos em obra são montados no local (T44), através das trocas de 

informação B31 e B29, finalizando assim o processo.  

 

No final, embora pareça mais demorado e mais complexo, as várias intervenções de todos os 

elementos do projeto, o mapa de processos leva à redução de erros e leva à redução de custos e 

atrasos inerentes a alterações porque, todas estas atividades já são programadas no tempo de 

execução da obra não tendo mais nenhum acréscimo de tempo e custos no decorrer dos projetos.  

 

Neste subcapítulo é ainda abordado o template das tabelas referentes às tarefas, apresentadas 

no Anexo 1, secção E-1.4. Estas tabelas permitem aos intervenientes no projeto saber com 

clareza cada uma das tarefas a realizar, para que não seja produzida informação a mais nem 

informação a menos. Assim todas as tarefas apenas referentes à fase de concurso, para que o 

presente documento não seja demasiado exaustivo, são descritas em tabelas, tendo todas elas 

no máximo a informação descrita na tabela 3.2 podendo contudo ter menos informação e 

descrição do que a aqui apresentada.  
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Tabela 3.2 – Tabela base para elaboração do anexo das tarefas 

 

 

3.6.2. Mapa de processos para o departamento de projeto na fase de concurso  

 

O mapa de processos abordado nesta secção representa o papel do projetista de estruturas na 

fase de concurso, de forma a representar as funcionalidades que os mapas de processos de nível 

2 representam no apoio aos mapas de processos globais. Assim, o mapa de processos 

apresentado nesta secção tem o objetivo de detalhar todas as tarefas e trocas de informação 

desenvolvidas na fase de concurso para o departamento de projeto, apresentando assim tarefas 

que não são visíveis quando é consultado o mapa de processos total, sendo assim mais fácil a 

demonstração das funcionalidades deste tipo de mapa de processos.  

 

Em analogia ao subcapítulo anterior, na figura 3.19, é apresentada a secção do mapa de 

processos total a que se refere o mapa de processos para o departamento de projeto em fase de 

concurso. Este mapa de nível 2 foi desenvolvido com base na secção A-2 do mapa de processos 

total apresentado no Anexo 1, secção E-1.1. 
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Figura 3.19 – Parte do mapa de processos total que leva à execução do mapa de processos 
para o departamento de projeto na fase de concurso 

 

O mapa de processos para o departamento de projeto na fase de concurso pode ser consultado 

no Anexo 1, na secção E-1.2 e foi desenvolvido segundo as mesmas metodologias e simbologias 

que as evidenciadas na execução do mapa de processos total. 

 

O presente mapa apenas contempla o cliente, pela ligação direta e mais forte que tem, 

comparativamente aos outros intervenientes do projeto, neste mapa designados por “restantes 

departamentos”. De referir que a nomenclatura das tarefas e trocas de informação presentes 

neste mapa não está associada à apresentada no mapa de processos total.  

 

O presente mapa de processos inicia com o envio dos inputs por parte do departamento 

comercial  através da troca de informação EM1. Após receção da informação necessária (T2), 

esta deve ser alvo de uma avaliação (T3) e caso não seja suficiente deve ser solicitada em maior 

quantidade ou qualidade ao cliente, através da troca de informação B1 para que possa realizar 

as tarefas seguintes. Após o cliente enviar mais informação (T4), através da troca de informação 

B2 o processo volta à tarefa T2.  

 

Quando a informação em posse do departamento de projeto for a suficiente este define as 

propriedades dos elementos a inserir no modelo (T5). A tarefa seguinte representa uma análise 
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de risco (T6), realizada com base nos inputs recebidos e com base nas limitações de geometria 

comunicadas pelo departamento de fabrico e pelos preços atualizados do departamento de 

gestão da construção, para que em função das opções a tomar o projetista tenha presente as 

consequências que essas opções representam.  

 

Assim, após esta análise inicial é então elaborado o modelo de estruturas em Tekla (T7), O 

modelo é de seguida enviado ao cliente (EM2) para que este tenha um parecer sobre o aspeto 

do mesmo e para que detete colisões se for caso disso, sendo que o envio é feito primeiro do 

que a análise estrutural para que o cliente avalie o aspeto e apenas depois tenha consciência do 

efeito que as suas escolhas têm para o projeto. Assim, se o cliente propuser alterações ao modelo 

através da troca de informação B3, o departamento de projeto volta a realizar a análise de risco 

(T6) para medir os efeitos que as alterações representam no projeto, tomando as decisões com 

base na análise de risco efetuada. Este processo é repetido as vezes que forem necessárias até 

que o cliente aprove a informação que está no modelo. 

 

Uma vez concluído este ciclo é então realizada a análise estrutural do modelo no Robot (T8). 

Se desta análise estrutural resultarem alterações, estas são reproduzidas no modelo Tekla, 

repetindo o processo até aqui apresentado a partir da análise de risco (T6) para que o modelo 

seja aprovado.  

 

Na tarefa seguinte e após a análise estrutural estar concluída com as alterações necessárias é 

elaborada a documentação necessária (T9) para que os restantes departamentos tenham um 

parecer sobre todas as tarefas até realizadas, com base na troca de informação criada (EM4), a 

partir da documentação elaborada.  

 

Após a documentação enviada para os restantes departamentos ser analisada (T10), caso sejam 

necessárias alterações elas são comunicadas através da troca de informação B4, troca esta que 

representa neste mapa a totalidade das alterações comunicadas por todos os departamentos. 

Quando existem alterações ao modelo, o processo volta novamente à análise de risco (T6) 

repetindo novamente o processo a partir da tarefa T6, até o ciclo ser fechado com a aprovação 

do modelo e respetiva informação por parte dos restantes departamentos. 

 

Quando o ciclo anterior fechar o departamento de projeto está em condições de elaborar a 

documentação final para concurso (T11), documentação essa que é enviada para o 
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departamento comercial (EM5), podendo esta tarefa constituir informação gráfica (EM) quando 

o modelo é solicitado por parte do cliente, ou informação não gráfica (B) quando o modelo não 

é necessário.  

 

O departamento comercial, com base nas informações obtidas pela totalidade dos 

departamentos, elabora a proposta orçamental (T12), enviando-a para o cliente (B5). Após o 

cliente avaliar a proposta (T13) caso o projeto seja adjudicado, as tarefas do departamento de 

projeto para a fase de concurso estão finalizadas, caso contrário todo o processo volta à análise 

de risco (T6), através da troca de informação B6 que deverá incluir todas as alterações propostas 

pelo cliente, de forma cumprir a proposta orçamental. 

 

Mais uma vez todas as tarefas descritas permitem uma colaboração entre todos os 

intervenientes, colaboração essa que permite evitar derrapagens orçamentais, num processo 

onde todos contribuem para o modelo e para a informação que dele faz parte aprovando-a e 

tendo consciência das tarefas a desenvolver no futuro e da importância da colaboração e das 

tomadas de decisão para que toda a colaboração seja verdadeira. 

 

3.7. Trocas de Informação 

 

As trocas de informação estão presentes no BIM, desde o início do processo até às entregas 

finais. Assim, é muito importante a existência destas trocas com indicação do conteúdo das 

mesmas, com indicação do formato, indicação de quem produzir a informação presente na troca, 

indicação do LOD (Level of Development) e indicação de a quem se destina a informação. Desta 

forma, com base no mapa de processos total apresentado foram elaboradas tabelas que 

representam as trocas de informação, sendo o conteúdo de cada uma delas apresentado no 

Anexo 1, na secção E-1.4. De referir que as trocas apresentadas apenas se referem à fase de 

concurso no mapa de processos total representado. 

 

As trocas de informação e o seu conteúdo foram desenvolvidas com base no Instituto 

Americano de Estruturas Metálicas (National, Information et al. 2013). É importante referir que 

existem dois tipos de trocas de informação diferentes, as trocas de informação gráfica, 

designadas por Exchange Models e as trocas de informação baseadas em informação não 

gráfica, designadas por Non-Model Exchange. O conteúdo de cada tabela foi desenvolvido 
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tendo em conta um balanço no que existe na literatura e no que realmente interessa à empresa 

para que as tabelas sejam de fácil perceção. 

 

Em primeiro lugar é abordado o conteúdo das trocas baseadas em modelo. O conteúdo da tabela 

tipo pode ser consultado na tabela 3.3. Nesta tabela, a primeira linha é dedicada à fase do projeto 

em que a troca de informação foi criada. A segunda linha é dedicada às disciplinas envolvidas 

na troca, onde é identificado quem produziu a troca de informação aquando da realização de 

uma tarefa e a quem se destina a informação, ou seja quem recebe a informação proveniente da 

troca. A terceira das linhas é dedicada à identificação dos objetivos da troca, onde são 

identificadas as razões para que a troca exista, onde podem ser também identificados os 

conteúdos opcionais. No final é apresentada nesta linha, o nível de desenvolvimento dos 

conteúdos do modelo dos quais provém a informação, nível de desenvolvimento esse atribuído 

com base da especificação de níveis de desenvolvimento do Instituto Americano dos Arquitetos 

(AIA 2015). Na quarta linha da tabela é identificado o software responsável pela produção da 

informação existente na troca e o software a que irá inserir a informação ou modelo para 

realização da tarefa. No final a quinta e última linha é dedicada à representação de outras trocas 

de informação associadas, sendo esta linha preenchida quando para a execução de uma tarefa é 

necessário a receção de mais do que uma troca de informação.  

 

Tabela 3.3 – Tabela referente a trocas de informação gráfica  

Fase de Projeto:  

Disciplinas Envolvidas: De:  

Para:  

Descrição: 1. Objetivo da troca: 

2. Conteúdo da troca:  

3. Conteúdos opcionais: 

4. LOD:  

Especificações de Software: Exportado:  

Importado: 

Exchange Models Relacionados:  

 

Relativamente às trocas de informação não baseadas em modelo, a tipologia da tabela que as 

representa é apresentada na tabela 3.4. Esta tabela nas duas primeiras linhas é igual à tabela 

anteriormente apresentada. Na terceira linha, excetuando a descrição do nível de 

desenvolvimento por não se tratar de uma toca baseado num modelo, todos os outros conteúdos 
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também são os mesmos que os apresentados na tabela 3.3. Relativamente à última linha, esta 

representa o formato da informação existente na troca.   

 

Tabela 3.4 - Tabela referente aso trocas de informação baseadas em informação não gráfica 

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina envolvidas: De:  
Para:  

Informação Transmitida: 1. Objetivo da troca  

2. Conteúdo da troca:  

3. Conteúdos opcionais:  

Formato da troca: 
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4. ABORDAGEM SISTEMÁTICA À VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE 

EXECUÇÃO 

 

O mapa de processos apenas é válido quando se consegue percorrer todas as tarefas e realizar 

as mesmas sem problemas, sendo importante para isso a resolução de questões de 

interoperabilidade que sustentem as trocas de informação e as tarefas propostas. Assim, de 

seguida são apresentados 3 fatores potenciadores que são métodos criados para encontrar 

soluções para um determinado problema.  

 

O fator potenciador 1 surge desde logo na fase de concurso, devido às tarefas apresentadas na 

figura 4.1, referentes à secção A-2 do mapa de processos, de acordo com a nomenclatura das 

fases e departamentos criada na secção 3.6 desta dissertação. Este fator potenciador 1 é 

dedicado à interoperabilidade entre um software de modelação e um software de cálculo 

estrutural. Tal como referido anteriormente no subcapítulo 3.6.1. deste documento, de forma a 

evitar que a modelação de uma estrutura seja feita duas vezes e de forma a proporcionar uma 

melhor visão da estrutura por parte dos projetistas, a modelação tem início no departamento de 

projeto. Após modelação, o objetivo é a inserção do modelo Tekla no software de análise 

estrutural, o Robot. Devido a esta operação não envolver softwares da mesma casa, surgem 

algumas dificuldades, como sejam a diferente forma de modelação e a diferente nomenclatura 

de perfis e materiais. Todos os aspetos a serem abordados nesta temática, bem como os 

trabalhos desenvolvidos e resultados finais alcançados são apresentados no subcapítulo 4.1 

deste documento.  

 

 

Figura 4.1 – Tarefas que impulsionaram a execução do fator potenciador 1 
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Aquando da exposição das aplicações BIM, na secção 3.2 deste documento, já algumas 

referências foram feitas a uma outra problemática, designada como fator potenciador 2. Esta 

problemática surgiu devido à tarefa presente na secção E-2 do mapa de processos, presente na 

figura 4.2. Neste fator potenciador serão abordados aspetos relativos à interoperabilidade entre 

um software de modelação e um software de cálculo de ligações com verificação da fiabilidade 

deste último. As ligações dimensionadas pela empresa BySteel têm normalmente uma 

geometria complexa, que não permite o seu cálculo em qualquer software. A juntar à geometria 

complexa, o facto de normalmente a ligação ser calculada isoladamente sem ter em conta os 

elementos que a ela estão conectados e o facto de os resultados finais serem apresentados sobre 

desenhos 2D esquemáticos para modelação em Tekla por parte do departamento de preparação, 

leva a que os resultados não sejam os melhores, perdendo-se informação e levantando questões 

de deficiente interpretação dos desenhos e questões de colisões com os elementos conectados à 

ligação. Deste modo, torna-se necessário estudar soluções para agilizar o processo de trocas de 

informação entre o Tekla e o IDEA.  

 

 

Figura 4.2 - Tarefa que impulsionou a execução do fator potenciador 2 

 

A integração das tabelas de quantidades elaboradas a partir do modelo, tarefa representada na 

secção A-2 do mapa de processos total e na figura 4.3(a), com o software de orçamentação, 

para elaboração da proposta orçamental, presente na secção A-4 do mapa de processos total e 

na figura 4.3(b) levantou também algum interesse, sendo a interoperabilidade entre o Tekla e 

um software de orçamentação e planeamento abordada naquilo que nesta dissertação representa 

o fator potenciador 3. Na tentativa de ser aproveitado o modelo para realização da orçamentação 

ainda foi pensada a hipótese de utilização do Navisworks, porém este último apresenta também 

limitações em termos do formato compatível com o modelo Tekla, o IFC. Muita informação é 

perdida nesta troca não sendo também ela uma solução viável. Assim, e na tentativa de otimizar 

os processos atuais, dado ser possível copiar os dados do Excel para o CCS, foram 



ABORDAGEM SISTEMÁTICA À VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO 

João Pedro Pereira Rodrigues  77 

desenvolvidos trabalhos no Tekla e no Excel para que os resultados permitam uma melhoria de 

produtividade e segurança no tratamento e processamento da informação.  

 

 

Figura 4.3 - Tarefas que impulsionaram a execução do fator potenciador 3 

 

4.1. Interoperabilidade entre software de modelação e o software de cálculo 

estrutural. 

 

4.1.1. Objetivos e metodologia 

 

A metodologia BIM, tal como o nome indica, é associada a modelação, e como tal, a 

colaboração entre os intervenientes é baseada em modelos e nas trocas de informação 

maioritariamente produzidas com base nos modelos. Assim, é necessário que os modelos 

acompanhem todas as fases de um projeto.  

 

No caso de projetos de CEM, pode apenas ser necessário um modelo. Tal como anteriormente 

este modelo é desenvolvido pelo departamento de projeto desde a fase de concurso. Dessa 

forma, logo no início do mapa de processos total foi identificada uma problemática central que 

é a interoperabilidade entre o software de modelação, o Tekla, e o software de cálculo estrutural, 

o Robot. Esta questão foi identificada na secção A-2 do mapa de processos total apresentado na 

secção E-1.1 do Anexo 1. 

 

O reconhecimento da geometria da estrutura modelada no Tekla, bem como das propriedades 

inerentes a cada elemento e respetivo material associado, era o objetivo principal a atingir no 

desenvolvimento do designado fator potenciador 1. O desenvolvimento de sistemas de 

classificação, regras de modelação, criação de objetos, atualização de base de dados e colocação 

de cargas no modelo Tekla, embora constituíssem objetivos secundários, também eram 

essenciais ao desenvolvimento do fator potenciador 1.  
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A concretização objetivos fica mais fácil quando existe a criação de uma metodologia. Desta 

forma, é apresentada a metodologia desenvolvida para que a geometria do modelo Tekla seja 

reconhecida pelo Robot.  

 

Neste fator potenciador, foi usado o software Tekla Structures (versão 21.0) para modelação e 

para a análise estrutural foi usado o Robot Structural Analysis (versão 2016).  

 

Para que a informação seja transferida de um software para o outro é necessário um formato de 

troca. O departamento de projeto da BySteel, utiliza normalmente um plug-in para transferir a 

informação do Tekla para o Robot de forma simples e eficaz. Assim sendo, este plug-in foi 

usado, com a versão 1.54. Contudo, como não é o formato único de interoperabilidade, foi 

tentada a troca de informação entre o Tekla e o Robot com o recurso aos formatos DWF ou 

DWG. Estes últimos formatos não apresentam a informação necessária, representando apenas 

planos, sem os conteúdos, aspeto e forma dos elementos apresentados no modelo Tekla antes 

da exportação para o Robot, o que não satisfaz os objetivos pretendidos. Desta forma foi então 

selecionada a opção do plug-in, tendo sido este cedido pela Construsoft. Juntamente com o 

plug-in, foi também cedido um artigo científico que demonstra como a interoperabilidade entre 

os dois softwares se desenvolve e quais as suas particularidades.  

 

De forma a verificar a interoperabilidade foi modelada em Tekla uma estrutura fornecida pela 

empresa BySteel para servir de caso de estudo nas avaliações de interoperabilidade desta 

dissertação. Na figura 4.4 pode ser consultado o aspeto dos modelos Tekla e Robot. Na figura 

4.4(a) está representado o modelo Tekla, enquanto na figura 4.4(b) está representado o modelo 

Robot. Os modelos apresentados envolveram em primeiro lugar a modelação, depois a 

instalação do plug-in, e por último a realização das operações necessárias à exportação do 

modelo Tekla para o Robot.  

 



ABORDAGEM SISTEMÁTICA À VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO 

João Pedro Pereira Rodrigues  79 

 

Figura 4.4 - Modelo Tekla (a) e Robot (b) 

 

Pela figura 4.4, parece que a geometria é reconhecida pelo Robot. Porém, com uma análise mais 

cuidada, consultando as ferramentas de avaliação da geometria disponíveis no Robot, verificou-

se que tal não era totalmente verdade. 

 

Assim, o software Robot considera as propriedades das barras definidas no software Tekla de 

três formas diferentes (Hösch 2008) as secções transversais podem ser associadas às bases de 

dados do Robot, através do ficheiro de conversão de dados já mencionado, 2) as secções 

transversais podem ser associados a perfis reconstituídos soldados criados no Robot através das 

dimensões existentes no Tekla, não associados a nenhuma base de dados, ou 3) as secções 

transversais podem ainda ser associadas a perfis criados no Tekla com base nas propriedades 

de área e inércia definidas no Tekla.  

 

Desta forma, foi necessária uma análise mais cuidada para avaliar as razões pelas quais o Robot 

considera de diferentes formas a informação proveniente do Tekla. Assim, se uma secção 

transversal estiver inserida no ficheiro de conversão, ela é associado a uma base de dados 

existente no Robot. Por outro lado, caso esta não faça parte do ficheiro de conversão e a sua 

geometria permita, ela é representada como reconstituído soldada. Porém, se nenhum dos casos 

anteriores for válido, ou seja, se a secção transversal não pertencer a uma base de dados, nem 

puder ser criada como reconstituído soldada devido à sua geometria (existem limitações para a 

criação de perfis reconstituídos soldados no Robot), ela é reconhecida pelas respetivas 

propriedades mecânicas definidas no Tekla.  
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Apesar de se conhecer a forma como os perfis são considerados no Robot a partir das 

informações provenientes do Tekla, julgou-se necessário verificar se as suas propriedades, 

obtidas a partir de cada um dos modos anteriormente referidos, são as corretas. Assim, para 

cada um dos perfis, presente no caso de estudo, criado com base nos diferentes modos foram 

consultados catálogos para verificação das propriedades.  

 

Após consulta dos catálogos, apenas os perfis do Tekla associados aos perfis das bases de dados 

do Robot pelo ficheiro de conversão representam propriedades concordantes com as 

propriedades dos catálogos.  

 

Com o conhecimento de que os perfis que do ficheiro de conversão faziam parte possuíam 

propriedades iguais em valor em comparação a catálogos existentes, optou-se por de alguma 

forma resolver o problema através desse ficheiro de conversão, tornando a geometria 

proveniente do Tekla válida para o Robot. Assim, embora não existisse informação relevante 

sobre o ficheiro de conversão, abriu-se este ficheiro com recurso ao bloco de notas, ferramenta 

do Windows. O ficheiro de conversão, está localizado na pasta criada automaticamente após 

instalação do plug-in, pasta esta localizada dentro da pasta referente ao Tekla. O ficheiro de 

conversão é designado por “ROBOTProfileMappingFile”, possuindo um formato “.cnv”.  

 

Mais do que abrir o ficheiro, era necessário editá-lo. Assim, no interior do ficheiro de conversão 

estava descrito que a inserção de perfis era possível. Para que essa inserção tenha sucesso, os 

perfis do Tekla são inseridos do lado esquerdo com a mesma nomenclatura que a apresentada 

no Tekla e os perfis do Robot são inseridos do lado direito, com a mesma nomenclatura definida 

no Robot, separando os dois perfis por um espaço. Porém, não é claro quais as razões para que 

alguns perfis não pertençam ao ficheiro de conversão, levantando-se assim duas questões, ou 

os perfis necessários não pertencem à base de dados do Robot e como tal não existem no ficheiro 

de conversão, ou de facto existem numa base de dados mas os perfis não estão presentes no 

ficheiro de conversão.  

 

Através do caso de estudo, ao exportar o modelo Tekla para o Robot, foi visível que o perfil 

HEA200 era associado a uma base de dados do Robot e como tal este está também presente no 

ficheiro de conversão. Assim, os perfis em I, família de perfis a que pertencem os perfis HEA, 

foram usados para verificar se a ausência de um tipo de perfil na base de dados faz com que 
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esse mesmo perfil não esteja no ficheiro de conversão. Desta forma, foram realizados para todas 

as variantes de perfis que fazem parte de cada tipo de perfil em I, tal como representado na 

figura 4.5. A figura representa os perfis que existem na base de dados de ambos os softwares e 

no ficheiro de conversão através de células preenchidas com cor branca, enquanto que no caso 

contrário as células são preenchidas com cor cinzenta.  

 

 

Figura 4.5 - Testes desenvolvidos com base no estudo da interoperabilidade de um software 
de modelação e um software de análise estrutural 

 

Assim, com base nos perfis HEAA, foi possível concluir um dos pressupostos inicias para a 

ausência de alguns perfis no ficheiro de conversão, ou seja, quando perfis não existem nas bases 

de dados do Robot, eles não fazem parte do ficheiro de conversão, já que o perfil HEAA1100 

não existe na base de dados do Robot e também não existe no ficheiro de conversão.  

 

Com base no caso de estudo, verificou-se que o perfil RHS 160×80×8, não era associado a uma 

base de dados do Robot e como tal, não pertencia ao ficheiro de conversão. Assim, foi procurada 

a razão para a ausência deste perfil no ficheiro de conversão. O perfil em causa foi procurado e 

encontrado nas bases de dados, verificando-se assim que existem perfis que estão presentes nas 

bases de dados mas que não existem no ficheiro de conversão. 
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Para as duas questões levantadas, embora diferentes, existe a possibilidade de adicionar o perfil 

em falta ao ficheiro de conversão. Para o caso em que o perfil não existe na base de dados, este 

tem de ser criado e associado a essa base de dados. Assim sendo, é abordada a metodologia 

para o caso do perfil criado e inserido numa base de dados e num ficheiro de conversão, já que 

este caso resolve ambos os casos mencionados.  

 

Existem duas formas de os perfis serem criados no Robot. Uma forma é a criação do perfil 

através da definição de uma geometria qualquer com posterior cálculo das propriedades do 

perfil com base na ferramenta “Section Definition”, ficando desta forma a pertencer à base de 

dados designada por “User, não sendo possível atribuir este novo perfil a outra base de dados. 

Outra forma é criando uma base de dados, onde são adicionados perfis, dos quais são 

conhecidas as suas propriedades previamente. No primeiro caso existe uma maior liberdade em 

termos de geometria, já que esta é desenhada através de ferramentas disponíveis no Section 

Definition que permitem a criação de várias tipologias de geometria com a definição de pontos 

e linhas que os unem, fugindo desta forma à tipologia mais restrita de perfil das bases de dados, 

caraterística da criação de perfis no segundo caso.  

 

Posteriormente à criação do perfil, é necessário que a base de dados a este associada esteja pré-

definida. Após testes desenvolvidos, verificou-se que apenas no caso de as bases de dados serem 

as pré-definidas nas preferências de trabalho do Robot, é que o perfil exportado do Tekla é 

associado a elas. De referir ainda que a criação de perfis em bases de dados já existentes também 

foi testada mas sem sucesso, sendo necessário criar uma base de dados onde os perfis vão sendo 

sucessivamente adicionados, consoante as necessidades.  

 

Resta ainda abordar a interoperabilidade em termos da geometria no sentido contrário ao aqui 

apresentado. Para isso, não existe nenhum plug-in como no caso anterior mas sim um único 

formato admissível, o “.stp”. Assim, o modelo Robot obtido após exportação do Tekla, foi 

usado para criação de um modelo no formato anteriormente referido para que o mesmo seja 

inserido no Tekla, para análise dos resultados. O aspeto do modelo Robot inserido no modelo 

Tekla é o evidenciado na figura 4.6a). Os elementos que estão representados por uma linha, 

significam elementos que não são associados às bases de dados do Tekla. Isto acontece porque, 

também para a importação do formato anteriormente apresentado existe um ficheiro de 

conversão de perfis.  
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a)                                                                           b) 

Figura 4.6 – Aspeto do modelo Robot inserido no modelo Tekla 

 

Este problema é resolvido, adicionando os perfis necessários ao ficheiro de conversão, da 

mesma forma que a apresentada para a ligação Tekla→Robot, mas surgem novas questões. 

Uma delas é a apresentada na figura 4.6b), anteriormente mencionada, na qual é possível 

verificar que após a importação do modelo Robot no Tekla, os elementos são secionados ao 

longo do seu desenvolvimento, em função dos elementos que lhe são conectados. Outro 

problema está associado à ausência da nomenclatura dos perfis, que não é definida, aparecendo 

a nomenclatura designada como “UNDEFINED”. É também de referir que o material não é 

definido de acordo com as disposições do Robot.  

 

De seguida, é apresentada a metodologia para verificação da troca de informação entre os dois 

softwares em termos de atribuição dos materiais aos elementos. Esta verificação foi feita 

também ela com base no caso de estudo inicialmente apresentado nesta secção. O material 

definido no projeto é atribuído aos elementos que fazem parte do modelo. Assim, após 

exportação do modelo do Tekla para o Robot, obtiveram-se os resultados apresentados na figura 

4.7. Nesta figura é possível verificar que a tensão de cedência (RE) do aço atribuído aos 

elementos metálicos é de 235 MPa, ao invés dos 275 MPa associados aos elementos no Tekla.  
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Figura 4.7 – Propriedades do material atribuído aos elementos incluídos no modelo Robot 

 

Para resolver a irregularidade detetada, recorreu-se a um segundo ficheiro de conversão, o 

“ROBOTMaterialMapping”, onde são apresentados os perfis do Tekla e correspondentes 

valores de propriedades do material, para que estes sejam reconhecidos pelo Robot. Este 

ficheiro de conversão está localizado na mesma pasta que o anterior ficheiro de conversão 

mencionado. 

 

Desta forma, foram consideradas várias hipóteses para tentar resolver este problema relativo 

aos materiais:1) criar um material no Tekla com a nomenclatura igual há que é apresentada no 

Robot, porque no Tekla, materiais com as mesmas caraterísticas que as apresentadas no Robot 

têm nomenclatura diferente, avaliando assim se o problema é da diferença de nomenclaturas 

existente entre o Robot e o Tekla; 2) criação de um material com a mesma nomenclatura, pelas 

razões apresentadas anteriormente e com as mesmas unidades que as representadas no Robot, 

porque enquanto o Tekla apresenta as unidades em kg/m2 o Robot apresenta as unidades em 

MPa, analisando desta forma se o problema era das unidades, depois de concluir que o problema 

não era da nomenclatura com base no primeiro teste; 3) criação de um material no Robot, com 

a mesma nomenclatura e unidades que as evidenciadas no Tekla, como verificação contrária 

aos dois testes anteriormente apresentados. 

 

Assim, com recurso ao ficheiro de conversão, foram adicionados os materiais nas condições 

anteriormente referidas, para que, posteriormente sejam testadas as opções apresentadas no 

parágrafo anterior. Porém, para cada um dos testes realizados, os resultados foram os mesmos 

que anteriormente apresentados antes de abordar o ficheiro de conversão: a troca de informação 

relativa ao material não é corretamente interoperável entre os dois softwares em questão. Desta 

forma, quando o modelo Robot é criado, em primeiro lugar devem ser consultados os materiais 

atribuídos aos elementos, alterando os materiais para os pretendidos. O novo material associado 

aos elementos, fica guardado em conjunto com o modelo, permitindo que em exportações 

futuras, do mesmo modelo, não seja necessário editar os materiais porque eles aparecem 

atribuídos aos elementos. 
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De seguida, é apresentada a metodologia para abordar as regras de modelação, que corresponde 

a outro dos objetivos secundários inicialmente propostos. Aqui, foram feitos alguns testes com 

base na modelação realizada no Tekla e as consequências que essa modelação acarreta para a 

análise estrutural do Robot e futura extração de quantidades. Assim, foi feita a modelação da 

estrutura inicialmente apresentada, referente ao caso de estudo fornecido pela BySteel, segundo 

dois métodos de modelação. Num dos métodos, a modelação é feita ao eixo dos elementos com 

sobreposição de material, onde os elementos que serão ligados entre si por uma ligação, devido 

à ausência desta são sobrepostos com o objetivo de terem um ponto comum, para a criação das 

barras no modelo de análise estrutural (ver figura 4.8). Noutro dos métodos é feita uma 

modelação sem a sobreposição de material, tal como os elementos são colocados no local com 

a existência da ligação, sendo esta uma modelação onde os elementos são colocados à face, ou 

seja na interseção entre os elementos mas sem a sobreposição (ver figura 4.9).  

 

 

Figura 4.8 – Modelação em Tekla tendo em conta a sobreposição dos elementos 
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Figura 4.9 - Modelação em Tekla tendo em conta a não sobreposição dos elementos 

 

Inicialmente, foi modelada a estrutura no Tekla, considerando a sobreposição dos elementos, 

de modo a verificar o comprimento das barras presentes no modelo Robot após exportação. 

Como seria expectável, no caso da modelação com sobreposição dos elementos, os 

comprimentos das barras são os mesmos em ambos os softwares. Este estudo serviu apenas 

para confirmar o pressuposto inicial de que, para análise estrutural, deve ser feita a sobreposição 

dos elementos.  

 

Assim, após o primeiro teste concluído, foi modelada a estrutura sem sobreposição, 

representando assim a situação que mais interessa na avaliação de quantidades. Desta forma, é 

possível concluir que mesmo alterando a modelação, com vista à extração de quantidades, o 

comprimento das barras em ambos os softwares é o mesmo. Desta forma, conclui-se que não é 

necessário uma alteração da forma de modelação para que as quantidades sejam extraidas.  

 

Assim, apenas falta abordar dois objetivos secundários nesta secção, as cargas inseridas no 

modelo e os sistemas de classificação. Em primeiro lugar, é apresentada a metodologia para a 

aplicação de cargas no modelo Tekla.  

 

Embora seja possível a aplicação de cargas no modelo Tekla e o reconhecimento destas no 

modelo Robot criado após exportação, esta não é uma opção considerada interessante. Isto 

porque as cargas não são utilizadas para partilha de informação entre intervenientes, pelo que 

não constituem qualquer valor acrescentado para um modelo Tekla. É ainda de referir que 

embora as cargas sejam reconhecidas pelo Robot, estas apresentam alguns problemas.  
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Mesmo não tendo interesse a aplicação de cargas ao modelo Tekla na presente dissertação, os 

problemas encontrados são aqui apresentados. Assim, quando são aplicadas cargas a um modelo 

Tekla e este é exportado para o Robot, se existirem alterações de posição nos elementos do 

modelo Tekla e se proceder a uma nova exportação, as cargas aplicadas deixam de estar no 

local pretendido. Outro dos problemas identificados foi a elaboração das combinações de ações 

no Tekla que, quando são exportadas para o Robot, apresentam um número superior àquele que 

na verdade existe quando as combinações de ações são definidas no Robot..  

 

Por último, é abordado o uso de sistemas de classificação de objetos. Esta classificação, embora 

tivesse sido pensada no âmbito desta dissertação, acabou por não ser desenvolvida, isto porque, 

para elaboração de uma proposta para o sistema de classificação, é necessário que todos os 

intervenientes no processo colaborativo estejam informados, concordem e definam um sistema 

de classificação. Dado que o autor da dissertação apenas esteve inserido nos departamentos de 

preparação e projeto da empresa BySteel, a elaboração de um sistema de classificação comum 

a todos, fugia do contexto do meio onde o autor esteve inserido.  

 

4.1.2. Resultados  

 

De acordo com os aspetos anteriormente demonstrados, o resultado final está associado à 

utilização da geometria definida no modelo Tekla no âmbito da análise estrutural, com as 

devidas atualizações das bases de dados e utilização de ficheiros de conversão, podendo a 

modelação ser feita desde logo a pensar na extração de quantidades do modelo.  

 

Assim, tendo em conta esse resultado final, foram desenvolvidos métodos para gestão das bases 

de dados e do conteúdo do ficheiro de conversão. Para isso, desenvolveram-se 3 ficheiros PDF, 

representativos das bases de dados do Tekla, do Robot e do ficheiro de conversão, apresentados 

no Anexo 2 deste documento e um mapa de processos para o papel do coordenador BIM para 

a fase de concurso em interação com o departamento de projeto, que é apresentado no 

subcapítulo 4.1.3 deste documento. Estes ficheiros destinam-se a gerir a interoperabilidade 

entre os softwares Tekla e Robot. Com base no mapa de processos, ficam descritas as tarefas a 

realizar para que o processo de interoperabilidade seja fácil e intuitivo e com base nos 

documentos PDF fica apesentado o conteúdo das bases de dados. Com o recurso à ferramenta 
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de localização, facilmente é verificado se um perfil está presente nas bases de dados ou se é 

necessário adicioná-lo.  

 

Os documentos PDF apresentados em anexo não englobam a totalidade dos perfis existentes 

nas bases de dados dos softwares e no ficheiro de conversão, porque, para que a totalidade dos 

perfis fosse apresentada os trabalhos da dissertação teriam de ser concentrados na elaboração 

desses documentos, o que não era o objetivo principal desta dissertação. Desta forma, optou-se 

por apenas inserir alguns perfis nesses documentos, a título de exemplo, para servir de base aos 

desenvolvimentos de implementação desta metodologia na empresa BySteel.  

 

4.1.3. Mapa de processos para o papel do coordenador BIM para a fase de concurso em 

interação com o departamento de projeto 

 

Apresenta-se de seguida, na figura 4.10 o mapa de processos relativo ao papel do coordenador 

BIM (BIM manager)  
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Figura 4.10 - Mapa de processos para o papel do coordenador BIM para a fase de concurso 
em interação com o departamento de projeto 
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Assim, na sequência das evidências apresentadas anteriormente no fator potenciador 1, foi 

elaborado este mapa de processos para transmitir as tarefas necessárias a desenvolver ao 

departamento de projeto, para que este garanta uma interoperabilidade e integração adequada 

entre o software Tekla e Robot e garanta também que a informação acedida a partir das bases 

de dados é a esperada e a que o utilizador necessita para realizar as suas tarefas, garantindo 

desta forma uma segurança na informação usada para o seu trabalho. 

 

Este mapa de processos tem início após a tarefa T6 presente no mapa de processos apresentado 

na secção 3.6.2 deste documento e exposto no Anexo 1, na secção E-1.2. Tal como para os 

restantes mapas de processos já abordados neste documento, durante a abordagem ao presente 

mapa de processos serão feitas alusões às tarefas e trocas de informação que dele fazem parte.  

 

Assim, o mapa de processos para o papel do coordenador BIM para a fase de concurso em 

interação com o departamento de projeto inicia com identificação dos perfis necessários a usar 

.  

 

Após serem identificados os perfis a usar, o departamento de projeto deve consultar o 

documento relativo às bases de dados do Tekla presente no anexo, com base na tarefa T2, e 

averiguar a disponibilidade dos perfis que necessita. Caso os perfis que necessita não estejam 

disponíveis, é comunicado ao coordenador BIM do projeto os perfis que são precisos inserir, 

com base na troca de informação B1. De acordo com a informação recebida, o coordenador 

BIM tem de criar os perfis necessários na base de dados do Tekla, atualizando a bases de dados, 

e o documento anexo. Aquando da atualização dos dados, o coordenador BIM avisa o 

departamento de projeto, com base na troca de informação B2, que os conteúdos que necessita 

estão disponíveis. Caso nãos sejam necessárias alterações o departamento de projeto deve 

progredir no processo para a tarefa T4. 

 

Finalizada a verificação e/ou atualização da base de dados do Tekla deve aplicar-se o mesmo 

procedimento para a base de dados do Robot (T4) presente no documento anexo. Se forem 

necessárias alterações estas são comunicadas através da troca de informação B3, estando o 

coordenador BIM responsável pela atualização das bases de dados do Robot com os perfis 

necessários e também do documento anexo no decorrer da tarefa T5. No final, com recurso à 

troca de informação B3, este avisa o departamento de projeto da disponibilidade dos perfis. Se 
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não forem necessárias alterações o departamento de projeto deve avançar da tarefa T4 para a 

tarefa T6. 

 

Por último, o ficheiro de conversão de dados do Robot é consultado através do documento 

anexo (T6), sendo repetido o processo até aqui apresentado com o recurso à tarefa T7 e às trocas 

de informação B5 e B6.  

 

Concluídas as tarefas até aqui apresentadas, o departamento de projeto está em condições de 

realizar a modelação, representada neste processo como tarefa T8, estando representada no 

mapa de processos para o departamento de projeto na fase de concurso, como tarefa T7. E 

apresentada no mapa de processos total como tarefa T3 finalizando desta forma o processo 

relativo a este mapa. 

 

Como se pode concluir, todo este processo fica muito claro e intuitivo para todos os 

intervenientes, facilitando bastante a comunicação, com base numa linguagem comum. Desta 

forma, o processo facilita o trabalho colaborativo, contribuindo para o sucesso do projeto e, 

consequentemente, da empresa.  

 

4.1.4. Conclusões 

 

A interoperabilidade entre o software Tekla e o software Robot apenas é conseguida de forma 

unidirecional, dadas as dificuldades existentes na passagem de informação do Robot para o 

Tekla. É de referir que a interoperabilidade é conseguida em termos de geometria, com os 

devidos cuidados relativos às bases de dados. No que diz respeito aos materiais, estes devem 

ser verificados no modelo Robot, uma vez que podem apresentar incompatibilidades.  

 

Em termos de modelação, esta pode ser realizada sem sobreposição dos elementos, dada a não 

interferência da forma de modelação no comprimento das barras para análise estrutural. Assim, 

evita-se que o modelo tenha de ser corrigido para extração de quantidades. 

 

A interoperabilidade bidirecional fica a aguardar o desenvolvimento de um plug-in que permita 

as trocas de informação entre os dois softwares em questão.  
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De salientar ainda que quando contactada a assistência da Autodesk sobre os problemas 

encontrados relativamente à colocação de cargas, problemas com os materiais e com a 

importação do Robot no Tekla não foi obtida resposta. 

 

4.2. Interoperabilidade do software de modelação com software de cálculo de 

ligações, com análise de fiabilidade do cálculo das ligações 

 

4.2.1. Objetivos e metodologia 

 

Tendo em vista o objetivo de centralizar toda a informação num modelo Tekla, a hipótese de 

modelação das ligações nesse mesmo modelo, com posterior exportação das informações para 

um software de cálculo de ligações tem todo o interesse e constitui mais uma abordagem 

sistemática à viabilização do plano de execução. Os objetivos centrais para a interoperabilidade 

do software de modelação com o software de cálculo de ligações são a verificação da 

viabilidade das trocas de informação baseadas numa interoperabilidade bidirecional e a 

verificação da fiabilidade dos resultados obtidos por parte do software de cálculo de ligações. 

 

Neste fator potenciador 2, foram usados os softwares Tekla, IDEA, Robot e Consteel. Numa 

primeira fase apenas são abordados os 3 primeiros softwares, sendo no final desta secção feita 

uma abordagem à metodologia de troca de informação com base no Consteel.  

 

Em primeiro lugar é apresentada a metodologia para a análise das trocas de informação do 

software Tekla para o software IDEA. Para estudo desta interoperabilidade foram consideradas 

algumas ligações relativas ao caso de estudo fornecido pela BySteel. No Tekla, essas ligações 

são modeladas com recurso a macros e a métodos de modelação disponíveis na empresa, onde 

cada componente da ligação é modelado de forma individual até ser obtida a ligação. A figura 

4.11 representa duas das ligações modeladas. A ligação (a), foi modelada com recurso a macros 

existentes no Tekla, enquanto a ligação (b) foi criada com recurso à modelação individual de 

cada uma das componentes da ligação. Na empresa BySteel as duas formas de modelação são 

viáveis, variando a sua utilização de acordo com as limitações das macros existentes e com o 

nível de detalhe necessário para cada ligação. Deste modo, se existir uma macro com detalhe 

suficiente, a ligação é modelada por essa macro, caso contrário, é modelada abordando as 

componentes da ligação de forma individual.  
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Figura 4.11 - Ligações modeladas no Tekla 

 

Após a modelação das ligações no Tekla, procedeu-se à exportação das mesmas para o IDEA, 

com o resultado apresentado na figura 4.12. As ligações são identificadas com a) e b), de acordo 

com a numeração atribuída na figura 4.9. Na figura 4.12 é possível verificar que a ligação 

modelada com o recurso à macro tem um aspeto igual ao da ligação modelada em Tekla, o 

mesmo não acontece com a ligação modelada a partir das suas componentes individuais. Como 

é possível verificar, os chumbadouros modelados no Tekla não estão presentes quando a ligação 

é enviada para o IDEA, tal como representado na figura 4.12(b). 

 

 

Figura 4.12 – Aspeto das ligações apresentadas no IDEA 
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Inicialmente, pensou-se que o problema da falta de informação na ligação relativa aos 

chumbadouros estaria associado à forma como estes foram modelados. Porém, após a ligação 

ter sido modelada com recurso a uma macro, em oposição à forma de modelação inicial da 

ligação, embora com menor detalhe, os chumbadouros continuaram a não fazer parte da 

informação partilhada entre os dois softwares. Assim, concluiu-se que a razão para a ausência 

dos chumbadouros não está associada à forma como a ligação é modelada. 

 

A informação presente na ligação representada na figura 4.12(a) foi verificada em termos de 

geometria, materiais, parafusos e soldaduras. Em primeiro lugar, as verificações feitas em 

termos de geometria foram realizadas para a geometria da ligação e elementos a ela conectados. 

Apesar da geometria dos elementos não ser associada às bases de dados do IDEA, comparando-

a com catálogos existentes e com os valores apresentados no Tekla para o mesmo perfil, a 

geometria apresentada no IDEA é considerada como válida.  

 

Em relação aos materiais presentes nos elementos da ligação em estudo, embora estes não sejam 

reconhecidos pela base de dados de materiais do IDEA (Unrecognized), os valores das 

resistências mecânicas caraterísticas são corretamente definidos e como tal o material é aceite. 

 

A classe, distância entre parafusos e tolerância das furações continuam inalteradas após 

exportação da ligação do Tekla para o IDEA.  

 

A figura 4.13 mostra o aspeto das soldaduras no modelo Tekla e no modelo IDEA. Na figura 

4.13(a) estão representadas as soldaduras no modelo Tekla e na figura 4.13(b) são apresentadas 

as soldaduras do modelo IDEA. É possível verificar uma clara distinção no aspeto das 

soldaduras entre modelos. Assim, e com o intuito de ultrapassar estas diferenças, 

desenvolveram-se estudos com o objetivo de igualar a geometria das soldaduras em ambos os 

modelos. Porém, e após tentativas sucessivamente falhadas, foi contactada a Construsoft para 

a resolução desta dificuldade, tendo a mesma sido parcialmente resolvida com base na resposta 

dada pela empresa detentora do software IDEA. O aspeto apresentado para as soldaduras do 

IDEA é justificado pela necessidade de ter em conta as soldaduras presentes no raio de 

concordância dos perfis, sendo esta consideração mais próxima da realidade do que a 

consideração realizada pelo Tekla. Assim, é apresentado um excesso do comprimento de 

soldadura nos banzos e na alma para substituir o comprimento da soldadura que acompanha o 

raio de concordância da secção metálica.  
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Figura 4.13 – Aspeto das soldaduras no Tekla e no IDEA 

 

De seguida, é apresentada a metodologia para análise da fiabilidade dos cálculos realizados pelo 

software IDEA. Para isso, foi usada uma ligação simples, com geometria, dados e resultados 

do cálculo da ligação no Robot fornecidos pela empresa Bysteel, com o objetivo de comparar 

os resultados obtidos no cálculo de ligações através do Robot com o cálculo de ligações no 

IDEA. De referir que os esforços atuantes na ligação, bem como a geometria são os mesmos 

que os apresentados na ligação fornecida pela empresa. A ligação escolhida é apresentada na 

figura a3.1, do Anexo 3. 

 

A ligação selecionada é uma ligação simples, que é tipicamente usada pela empresa. Esta foi 

selecionada com o intuito de permitir a realização de um cálculo manual preciso. Desta forma, 

os resultados obtidos têm o rigor necessário para serem comparáveis com os resultados obtidos 

através do software Robot Structural Analysis e do software IDEA. O cálculo manual 

desenvolvido em detalhe no Anexo 3 deste documento.  

 

No IDEA, para que o cálculo seja realizado basta introduzir as cargas manualmente, respeitando 

a convenção de sinais adotada pelo programa, tendo em conta que a geometria referente à 

ligação já está criada. Convém referir que o IDEA incorpora o método das componentes tal 

como o Robot, mas com uma abordagem diferente.  

 

O Robot calcula a ligação de forma global pelo método das componentes, avaliando a 

capacidade resistente da ligação com base na transição dos esforços nos locais apresentados 

nesse método, como é o exemplo da resistência da alma do pilar à tração. Ao invés, o IDEA, 
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divide a ligação em cada um dos seus elementos, dividindo inclusive os perfis em dois banzos 

e uma alma, analisando cada um deles de forma individual, com base nas tensões neles 

presentes, determinadas segundo os elementos finitos. A capacidade resistente de cada um deles 

é calculada com as devidas fórmulas do método das componentes direcionadas para a análise 

de elementos de forma individual. Por exemplo, enquanto a resistência da alma do pilar à tração 

é calculada pela respetiva fórmula, referente a uma das componentes ativas existente no método 

das componentes, no IDEA a resistência da alma do pilar à tração é determinada através da 

comparação do valor da tração, determinado com base nos elementos finitos presente no 

elemento referente à alma do pilar com o valor da resistência desse elemento à tração.  

 

Por fim, é apresentada a metodologia para as trocas de informação entre o software IDEA e o 

software Tekla. Neste campo, apenas foi encontrada a existência de um software que serve 

como intermediário para que as informações das ligações existentes no IDEA voltem para o 

Tekla. O software em questão é o Consteel. Este importa as ligações a partir do IDEA e 

posteriormente exporta-as para o Tekla, sendo este um processo simples. Apesar de esta ser a 

única forma possível para passagem de informação do IDEA para o Tekla, foi comunicado por 

parte da Construsoft a criação de um plug-in que garante esta passagem de informação de forma 

direta. 

 

4.2.2. Resultados 

 

Nesta secção serão apresentados os resultados finais de todas os objetivos apresentados para a 

resolução deste fator potenciador. Assim, começando pela geometria, particularmente a 

geometria dos perfis que estão presentes na ligação em estudo, havia, inicialmente, algumas 

dúvidas uma vez que, estes não são associados à base de dados do IDEA. Isto acontece em 

alguns casos, mesmo que a nomenclatura seja a mesma, e noutros porque a nomenclatura é 

diferente. Devido a esta incerteza em relação à geometria proveniente do Tekla, foi solicitado 

o apoio da Construsoft, que analisou uma ligação enviada e não detetou nenhum problema, 

dizendo que apesar de a geometria não ser associada a uma base de dados, ela continuava a ser 

correta. Verificou-se, através do cálculo do IDEA, uma ligação com os perfis pertencentes à 

base de dados e a mesma ligação sem os perfis pertencentes à base de dados tendo-se obtido os 

mesmos resultados para as duas situações. As bases de dados do IDEA são mais limitadas em 

número de perfis e variantes destes, porém, com a ferramenta de criação de novos perfis, o 

IDEA assimila a geometria proveniente do Tekla. 



ABORDAGEM SISTEMÁTICA À VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO 

João Pedro Pereira Rodrigues  97 

 

Relativamente aos materiais, estes não são associados aos materiais existentes na base de dados, 

tal como visto na secção anterior. Associado a esta dificuldade, o material da sapata, mesmo 

com a nomenclatura correta, não é assimilado como betão mas sim como aço. Para as duas 

situações foi também contactada a assistência da Construsoft, porém para estes dois casos esta 

disse que já era uma situação identificada e que estavam a trabalhar na sua resolução.  

 

Quanto aos resultados relativos ao cálculo das ligações, embora com métodos de cálculo 

diferentes, estes podem ser comparados entre si. Nesta comparação, consideram-se os 

resultados obtidos com o Robot, com o cálculo manual e com o IDEA, tal como representado 

na tabela 4.1. Estes resultados referem-se à ligação apresentada neste documento (ver tabela 

a3.1). Na tabela, estão presentes, na primeira coluna, as resistências possíveis de comparar pelos 

dois softwares, na segunda coluna são apresentadas as secções do Anexo 3 onde o cálculo 

manual das componentes é apresentado e nas restantes colunas são apresentados rácios. Os 

rácios, no caso da resistência da ligação à tração e no caso da resistência da ligação ao corte 

representam a razão entre as resistências determinadas e os esforços atuantes. No caso do rácio 

relativo à resistência da soldadura, este representa o máximo valor entre as fórmulas 

preconizadas no Eurocódigo EC3, secção 4.5.3.2(6), parte 1-8. Por último, o rácio relativo à 

resistência dos parafusos solicitados ao corte e tração é determinado com base no quadro 3.4, 

Eurocódigo EC3, parte1-8. Os rácios mencionados são iguais quer para o Robot, cálculo manual 

ou IDEA.  

 

Tabela 4.1 - Resultados da análise da ligação apresentada 

 

 

Embora existam mais resistências determinadas quer pelo Robot, quer pelo IDEA, as 

resistências apresentadas na tabela 4.1 são as possíveis de comparar entre os dois softwares 

devido às diferentes abordagens. De salientar que os valores comparados, embora sejam 

determinados com as mesmas fórmulas dos rácios, têm por base diferentes métodos de 

determinação da capacidade resistente das ligações  
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É importante ainda referir que o valor da resistência dos parafusos solicitados ao corte e à tração 

foi determinado, ainda que de forma indireta, com recurso à fórmula (A3.84) do Anexo 3.  

 

4.2.3. Conclusões 

 

Em relação à interoperabilidade de geometria entre o Tekla e o IDEA, verificou-se que os 

chumbadouros, quando usados numa ligação, não podem ser enviados para o IDEA como 

elemento da ligação, sendo necessário colocá-los posteriormente no software que recebe a 

informação. Quanto às soldaduras, embora constituam um comprimento total ligeiramente 

superior ao normalmente considerado, devido à não consideração do cordão de soldadura nos 

raios de concordância, a verdade é que a soldadura está presente em obra nesses locais e a sua 

consideração nos cálculos faz todo o sentido. Desta forma, os dois softwares podem ser usados 

em conjunto, aproveitando a geometria das ligações do Tekla para o cálculo das mesmas, com 

o devido cuidado em relação aos chumbadouros.  

 

No que diz respeito aos cálculos realizados e à sua comparação com os resultados obtidos no 

IDEA, conclui-se que o IDEA é um software que garante segurança nos resultados obtidos, 

sendo mais conservativo que o Robot. Considera-se o IDEA um software mais fácil, intuitivo 

e mais prático que o Robot, uma vez que permite a visualização das deformadas e estados de 

tensão em cada um dos elementos, permitindo uma melhor análise das solicitações a que a 

ligação está sujeita.  

 

Nas componentes que são possíveis comparar em termos de resultados, regista-se uma oscilação 

máxima de 9% quando os resultados do IDEA são comparados quer com o Robot quer com o 

cálculo manual. Esta é uma oscilação um pouco alta mas aceitável, dada a diferente abordagem 

dos softwares em questão. 

 

De salientar a diferença dos resultados relativos às soldaduras fruto da diferente consideração 

do comprimento destas no IDEA. 

 

O objetivo da BySteel era a utilização da geometria das ligações a partir do Tekla, geometria 

essa que em muitos casos é bastante complexa, o que se verificou ser possível. Outro dos 

objetivos era o cálculo das ligações num software que permitisse o cálculo de um conjunto 
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alargado de ligações com diferentes geometrias, objetivo também concretizado. Faltou porém 

a concretização do terceiro e último objetivo, que correspondia à colocação das ligações no 

modelo Tekla após estas serem calculadas, uma vez que a situação do software intermédio não 

é viável do ponto de vista económico, dado que a empresa BySteel não utiliza as capacidades 

deste software a sua utilização implica a sua compra. Para que este objetivo seja cumprido é 

necessário esperar pelo lançamento do plug-in, por parte da Construsoft, que irá permitir as 

trocas de informação do IDEA para o Tekla.  

 

4.3. Trocas de Informação entre um software de modelação e um software de 

execução orçamental  

 

4.3.1. Objetivos e metodologia 

 

Nesta secção é abordada o fator potenciador 3, já abordada de forma genérica no decorrer da 

secção 3.8.3. deste documento.  

 

Tradicionalmente, utiliza-se o modelo Tekla para extrair uma lista de quantidades e a partir 

dessa lista, elaboram-se os orçamentos. Tal como já apresentado anteriormente, a ideia inicial 

para o estudo das trocas de informação entre um software de modelação e um software de 

execução orçamental, respetivamente o Tekla e o CCS, era a elaboração de orçamentos com 

base em modelos BIM elaborados no Tekla.  

No entanto, após visualização de alguns tutoriais de funcionamento do CCS, bem como a leitura 

de documentação presente no site do software e na pasta do programa, rapidamente a ideia 

inicial foi excluída. Isto porque, para que o orçamento seja realizado com base no modelo 

definido no Tekla, é necessário fazer a seleção individual de cada um dos elementos que fazem 

parte do modelo, não existindo um menu onde a seleção dos elementos para orçamento possa 

ser feita através de elementos com a mesma nomenclatura ou através de elementos previamente 

definidos como fazendo parte de um grupo. Desta forma, o trabalho seria mais moroso, não 

justificando a utilização de modelos para a orçamentação, se o software de orçamentação a 

utilizar se mantiver o CCS. É de referir que o formato do modelo extraído do Tekla para 

inserção no CCS é o dwf.  

 



Metodologias BIM no projeto e construção de estruturas metálicas: estabelecimento de manual de implementação 
e execução 

100  Universidade do Minho 

Assim, após a ideia inicial não ter interesse para a empresa e para a presente dissertação, foi 

necessário pensar numa solução que permitisse melhorar as metodologias de trabalho atuais da 

empresa. Com base na visualização de tutoriais e leitura de documentação, (Vaughan and 

Candy 2012) tal como referido no parágrafo anterior, juntamente com conversas mantidas com 

os colaboradores do departamento comercial da empresa BySteel, foi possível saber que a 

orçamentação no CCS pode ser realizada através de uma tabela de Excel, que é colada no CCS, 

onde, a partir das bases de dados de preços previamente definidas os orçamentos são realizados. 

Para que a tabela seja copiada do Excel, é necessário que as colunas da folha de cálculo estejam 

ordenadas de acordo com a ordem das colunas presentes no CCS. O processo de inserção das 

tabelas de Excel no CCS já é usado na empresa BySteel. Porém, após extração das tabelas de 

quantidades a partir do Tekla, estas são organizadas e formatadas de forma manual no Excel. 

Assim, na presente dissertação foi criada uma forma automática de formatação das tabelas de 

quantidades para futura inserção destas no CCS. 

 

A figura 4.14 ilustra as colunas e a respetiva ordem anteriormente referidas. Na presente figura, 

a coluna designada por “Item” é dedicada à numeração dos elementos a orçamentar. Esta 

numeração não contém nenhuma ordem específica nem nenhuma ligação específica a perfis ou 

materiais. Na coluna “Bill description”, são apresentados os conteúdos relativos à descrição 

do(s) elemento(s) a orçamentar, onde são apresentadas as particularidades como a pintura do 

perfil, fase da obra a que este se refere, entre outras coisas. A coluna designada por “Unit” 

representa as unidades e a “Bill quantity” as quantidades a orçamentar.   

 

 

Figura 4.14 – Aspeto das colunas existentes no CCS para realização da orçamentação 
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A criação de tabelas de quantidades no Tekla e com posterior organização das colunas no Excel 

com recurso a uma macro acabou por não ser uma solução passível de ser usada. Isto porque, 

era necessário um algoritmo que procurasse uma coluna de cada vez, identificasse a primeira e 

última célula abaixo da coluna procurada e copiasse esses valores para a posição pretendida, 

não sendo encontrada nenhuma forma de resolver esta situação com recurso único a uma macro 

por parte do autor deste documento.  

 

Após apresentação das ideias não concretizadas, é agora apresentada a metodologia que 

permitiu a resolução deste fator potenciador 3. Assim, o objetivo era a organização das tabelas 

a extrair do Tekla, onde as primeiras colunas das tabelas eram dedicadas às colunas necessárias 

para o CCS e as seguintes referentes a informações extraídas do Tekla necessárias para a 

realização quer da descrição do orçamento quer para as quantidades a orçamentar.  

 

Assim sendo, foi organizada uma tabela que pudesse ser exportada para Excel e onde 

posteriormente fossem realizados os ajustes necessários. Para além das colunas necessárias, que 

estão representadas na Figura 4.14, era necessário informação relativa ao número de perfis, tipo 

de perfil, comprimento, fase, área de superfície e espessura do tratamento de superfície, nas 

colunas seguintes.  

 

Depois de ter sido feita uma abordagem geral ao problema, procede-se à particularização de 

cada uma das colunas envolvidas, e a forma como estas foram concebidas. Em primeiro lugar 

são abordadas as colunas relativas ao CCS. Como no Tekla não existem templates definidos 

com as colunas necessárias, foi criado um novo template com essas colunas. 

 

Tendo em conta a tipologia das colunas, estas foram introduzidas no Tekla de duas formas, já 

que algumas não são possíveis preencher neste software, enquanto noutras, o conteúdo depende 

da informação incorporada nos elementos modelados. Com exceção da coluna Bill Quantity, as 

colunas Item, Bill Description e Units, todas elas referentes às colunas do CCS para 

orçamentação, não foram preenchidas no Organizer, isto porque as colunas criadas no template 

apenas podem ser preenchidas com propriedades referentes aos elementos modelados, não 

sendo a numeração dos elementos, a descrição orçamental e as unidades referentes a cada uma 

das colunas preenchidas no Tekla. 
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As colunas seguintes envolvem a seleção das propriedades para obtenção de valores que 

permitam que as colunas sejam preenchidas. Como o objetivo era realizar a orçamentação com 

base no peso, a coluna Bill Quantity foi preenchida através do peso total dos diferentes grupos 

de perfis, sendo isto possível com a ferramenta Organizer do Tekla que permite que os 

resultados sejam apresentados sobre a forma de grupo (Show results in combined rows). Os 

grupos foram definidos, com base no tipo de perfil, comprimento, fase, área de pintura e 

espessura da pintura (tratamento) comum aos perfis presentes no modelo. Cada uma destas 

condições para formação de grupos de perfis possui uma coluna, onde a cada coluna é atribuída 

a respetiva propriedade dos perfis que permite o preenchimento da coluna. Para que os grupos 

sejam devidamente formados, para além de ser ativada a opção mencionada anteriormente, em 

cada uma das colunas criadas foi ativa a função “Combining identical rows” 

 

É importante referir que, a espessura da pintura embora seja obtida com base nas informações 

presentes nos elementos modelados, tem uma particularidade, ou seja, esta tem de ser colocada 

manualmente num campo do perfil destinado à colocação de informação adicional.  

 

Para que a formatação das tabelas no Tekla termine, foi necessário ainda abordar a coluna 

designada por “Count”. Essa coluna é automaticamente criada quando é ativada a função de 

agrupar dados iguais. Depois basta apenas mover essa coluna para a posição pretendida, ou seja, 

imediatamente a seguir à coluna Bill quantity.  

 

Desta forma, fica concluída a metodologia inicial para formatação das tabelas de extração de 

quantidades a partir do Tekla, representadas na figura 4.15, tendo em vista a orçamentação. 

Assim, e com base no projeto fornecido pela empresa BySteel, procedeu-se à exportação dos 

conteúdos apresentados na figura 4.15 para Excel.  
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Figura 4.15 – Aspeto final das tabelas formatadas no Organizer do Tekla 

 

De seguida é apresentada a metodologia que levou à elaboração da macro para preenchimento 

das colunas que não possuíam conteúdo após exportação do Tekla para Excel, sendo  

apresentadas na figura 4.16.  

 

 

Figura 4.16 – Aspeto da tabela após exportação para o Excel 
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Com base na figura 4.16Figura 4.16 – Aspeto da tabela após exportação para o Excel é possível 

verificar que faltam preencher 3 colunas, sendo que a primeira e a terceira foram preenchidas 

com recurso a números e a unidades, respetivamente, enquanto a segunda foi preenchida com 

base nas colunas compreendidas entre as designadas count e espessura de pintura.  

 

O preenchimento das colunas vazias, visíveis na figura 4.16, foi realizado recorrendo a uma 

macro do Excel escrita em código Visual Basic. O preenchimento da primeira coluna “Item” 

foi efetuado através do código presente na figura 4.17. A primeira linha consiste no nome da 

macro e as três linhas seguintes, representam a função que permite a identificação do número 

da última linha ativa, atribuindo à variável linha o número da linha a que se refere a última 

célula preenchida, para que de forma automática seja identificada a ultima linha a preencher 

independentemente do tamanho da tabela. As linhas seguintes são dedicadas ao preenchimento 

da primeira coluna com uma contagem a iniciar no número 1 acabando no número relativo ao 

número de linhas a preencher.   

 

 

Figura 4.17 - Código Visual Basic para preenchimento da primeira coluna 

 

O código para a terceira coluna é idêntico ao que foi apresentado para a primeira coluna, tal 

como representado na figura 4.18. Assim, as primeiras 3 linhas representam a identificação do 

número da última célula ativa. Nas restantes linhas apresentadas na figura 4.18 a macro 

identifica a primeira célula ativa da coluna a preencher, atribuindo um texto com a unidade das 

quantidades a orçamentar desde a primeira célula referente à primeira linha até à célula da 

última linha a preencher na coluna mencionada neste parágrafo. 
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Figura 4.18 - Código Visual Basic para preenchimento da terceira coluna 

 

Por fim, define-se a metodologia para preenchimento da segunda e última coluna cujo código 

é apresentado na figura 4.19. Esta coluna foi preenchida através da macro formando um texto 

com os valores das quantidades presentes nas colunas extraídas do Tekla e com base no texto 

definido em código na macro. Mais uma vez, as primeiras colunas foram dedicadas à 

identificação do número da última linha ativa. As restantes linhas são dedicadas à identificação 

da primeira das células da coluna a preencher para que, de seguida, conforme o número de 

células necessárias preencher o ciclo a iniciar na primeira célula ativa e a acabar na última 

permita o preenchimento de todas as células na coluna. O resultado final do preenchimento de 

uma das células é apresentado na figura 4.20.  

  

 

Figura 4.19 - Código Visual Basic para preenchimento da segunda coluna 

 

 

Figura 4.20 – Descrição do orçamento relativo à primeira linha 

 

4.3.2. Resultados 

 

O resultado final deste fator potenciador, apresentado na figura 4.21, é a elaboração da macro 

e a criação do template para extração de tabelas de quantidades no Excel. 
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Figura 4.21 – Resultado final do fator potenciador 3 

 

4.3.3. Conclusões 

 

Embora inicialmente não se perceba a necessidade de aplicação deste fator potenciador devido 

à dimensão reduzida do caso de estudo, quando os projetos têm uma dimensão superior este 

fator potenciador tem todo o interesse em ser aplicado, já que, facilmente são formatas as 

colunas necessárias para o CCS e rapidamente se elabora o texto de descrição orçamental com 

a execução da macro. 

 

A macro aqui desenvolvida, foi pensada para as colunas representadas, sendo necessária a 

criação de novas macros para todos os casos possíveis com base nas mesmas funções adotadas 

para a elaboração desta macro, alterando apenas o texto de descrição orçamental em função dos 

conteúdos presentes nas colunas. 

 

Em comparação com a abordagem tradicional, este é um método bem mais rápido, eficaz, 

intuitivo e seguro, já que, com ativando a macro, as colunas agrupam os seus valores nos locais 

certos com as informações do modelo, sem o risco de ocorrerem erros.  
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5. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

5.1. Considerações finais 

 

Em reconhecimento da importância da incorporação de metodologias BIM nas fases de projeto 

e construção de estruturas metálicas, pretendeu-se com esta dissertação contribuir para o estudo 

de novos processos de trabalho a aplicar no contexto específico da empresa BySteel. Assim, 

estabeleceu-se como objetivo principal a elaboração de uma proposta de plano de execução, 

onde neste, o ponto principal era a realização de um mapa de processos total com inclusão de 

uma abordagem sistemática à sua viabilização. 

 

De uma forma geral, os objetivos acima resumidos propostos foram atingidos. Com efeito, 

considera-se que foram criadas bases consistentes para o desenvolvimento de um plano de 

implementação de metodologias BIM na empresa BySteel.  

 

Deste modo, com os trabalhos desenvolvidos na presente dissertação foi possível concluir que:  

• O plano de execução é muito importante para a implementação das metodologias BIM 

na empresa, promovendo uma maior organização e integração de todos os intervenientes 

no projeto.  

• Os mapas de processos elaborados representam melhorias na transparência do processo 

para todos os intervenientes, onde todos tomam decisões de projeto em cada uma das 

fases, contrariamente às tomadas de decisão apenas quando solicitadas do processo 

tradicional.  

• A interoperabilidade entre o Tekla e Robot permite que o modelo Tekla seja 

desenvolvido desde as fases iniciais, aproveitando a sua informação para a análise 

estrutural. O facto de a interoperabilidade ser apenas unidirecional não constitui um 

problema, já que as alterações ao modelo após análise estrutural são sempre diminutas, 

sendo sempre mais seguro e viável que estas sejam feitas manualmente pelo utilizador, 

em detrimento de uma passagem de informação no sentido do Robot para o Tekla. 
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• A interoperabilidade entre o Tekla e o IDEA permite colmatar as problemáticas 

identificadas no início da dissertação sobre as limitações dos softwares existentes na 

empresa para cálculo de ligações. Assim, o departamento de projeto aproveita a 

geometria do modelo Tekla, tendo uma melhor visão da realidade das ligações, 

combatendo a dificuldade da perceção das suas tomadas de decisão em 3D. 

• Quanto à utilização da informação proveniente do Tekla para realização das propostas 

orçamentais no CCS, a automatização do processo com recurso a uma macro, permitiu 

a não intervenção do utilizador na formatação e processamento das tabelas, ficando 

desta forma o processo mais fiável, rápido e compreensível para os diferentes 

intervenientes, reduzindo os erros que possam acontecer e a demora no tratamento da 

informação. 

• Com as interoperabilidades resolvidas, faltando ainda a integração do modelo Tekla 

com as máquinas de corte CNC, o modelo Tekla pode agora ser usado como base para 

todo o projeto e tomadas de decisão, permitindo testar diversas soluções em períodos de 

tempo curtos, garantindo uma maior uniformização do processo e globalização dos 

projetos realizados, onde as tomadas de decisão são feitas por todos os intervenientes 

em todas as fases.  

 

Com base nas evidências anteriormente apresentadas, é possível concluir que a metodologia 

BIM a ser aplicada na BySteel já se considera vantajosa com os trabalhos até aqui 

desenvolvidos, embora haja consciência que ainda existem alguns trabalhos a desenvolver para 

que a implementação de BIM na empresa seja ainda mais eficaz. Conclui-se ainda que quanto 

maior for o interesse e consciência das vantagens desta metodologia não só na BySteel mas 

também em todo o Grupo DST, maiores são os benefícios a retirar desta metodologia, maiores 

são os esforços de implementação e melhores serão os resultados finais.  

 

5.2. Trabalhos futuros a desenvolver 

 

A evolução permanente dos softwares que permitem a utilização de ferramentas BIM, levam a 

crer que as limitações apresentadas por alguns softwares nesta dissertação serão ultrapassadas 

no futuro, levando as softwarehouses a desenvolver novos plug-ins de partilha de informação 

entre os diversos softwares aqui mencionados. Assim espera-se que o desenvolvimento permita 

a importação de modelos Robot no Tekla, sem qualquer tipo de limitação e também a 
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importação de ligações calculadas no IDEA no Tekla, sem limitações ou softwares 

intermediários. 

 

O plano de execução elaborado poderá ser alvo de alterações, sendo-lhe aumentado o número 

de capítulos, para que as trocas de informação e entregas sejam otimizadas. Para isso, no futuro 

deve ser desenvolvida em conjunto com todos os departamentos da BySteel, uma nomenclatura 

e uma estrutura de pastas, assim como regras para gestão dessa estrutura de pastas.  

 

Embora tenha havido uma tentativa de abranger a totalidade dos usos BIM por parte do autor 

deste documento, no entanto, a utilização de lazer scanning para o início de modelação e o uso 

de softwares que permitem a realização de visualização avançada não foram desenvolvidos, 

existindo todo o interessa por parte da empresa BySteel que estes sejam desenvolvidos no 

futuro.  

 

No desenvolvimento da presente dissertação houve um estudo e pesquisa relativa às permissões 

de acesso a pastas, documentos e modelos, não tendo sido encontrada informação relevante 

para as pastas e modelos, pelo que, espera-se que no futuro venha a ser possível utilização destas 

permissões com garantia de confidencialidade e segurança do processo.  
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ANEXO 1 (Plano de Execução BIM)  
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Secção A: Introdução 

 

Para implementar BIM com sucesso num projeto, a equipa de projeto tem de desenvolver este 

Plano de Execução BIM. Este plano, define Usos BIM para o projeto, juntamente com um mapa 

de processos detalhado para a execução de BIM em todo o ciclo de vida do projeto, juntamente 

com as datas para execução, envio e receção de cada uma das tarefas. Juntamente com as duas 

componentes anteriores está também presente neste documento todas as informações de projeto 

e dos intervenientes envolvidos, assim como os respetivos softwares usados por cada um deles.  

As informações adicionais tem de ser colocadas nesta secção. Por exemplo, a missão BIM, onde 

devem ser descritas as informações gerais para BIM tem de ser aqui colocadas. De referir que 

todas as informações detalhadas e adicionais tem de ser colocadas como anexo a este 

documento.  
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Secção B: Informação de Projeto  

 

1.1. Diretor de Projeto:  

1.2. Título do Projeto:  

1.3. Localização e Endereço do Projeto:  

1.4. Tipo de Contrato/Tipo de Entrega:  

1.5. Breve Descrição de Projeto: (Numero de elementos, Tamanho Geral)  

1.6. Informação Adicional de Projeto: (Caraterísticas únicas do projeto BIM, requisitos)  

1.7. Números de Projeto:  

Informação de Projeto Número  

Número de Contrato:   

Ordem da Tarefa:  

Número de Projeto:   

 

1.8. Cronograma de Projeto/Fase/Entregas: 

Fase de Projeto/Entrega Data de Inicio Data de Conclusão 
Intervenientes de 

Projeto Envolvidos 

Planeamento 

Preliminar: 

   

Documentos de Projeto:    

Documentos 

Construção: 

   

Construção:    
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1.9. Contactos Chave do Projeto: 

Cargo Empresa Nome Localização E-mail Telefone 

Diretor de 

Projeto: 

     

Coordenador 

BIM: 

     

Diretor de 

Departamento: 

     

Outros 

Intervenientes: 
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Secção C: Usos BIM 

 

1.1.Principais Objetivos e Usos BIM: 

 

Os objetivos BIM a definir, do ponto de vista da globalidade dos projetos e não de um projeto 

específico são enumerados nos tópicos em baixo apresentados:  

• Melhorar o desempenho geral do projeto; 

• Redução da duração do cronograma de projeto; 

• Redução dos custos de projeto; 

• Aumento da qualidade do projeto; 

• Uso de aplicações de modelação para criar documentações de projeto de forma mais 

eficiente;  

• Melhor colaboração entre intervenientes; 

• Maior transparência do fluxo de trabalho para os elementos que do projeto fazem parte;  

• Redução do número de revisões de projeto em fases tardias no mesmo; 

• Maior número de pessoas a intervir nas tomadas de decisão;  

• Orçamento mais rigoroso e correto; 

 

Com base nos trabalhos da dissertação, particularmente tendo em conta os objetivos BIM e a 

realização do mapa de processo total da empresa, foram definidos os seguintes usos BIM:  

• Análise estrutural a partir do modelo; 

• Produção de tabelas de quantidades; 

• Cálculo de ligações a partir do modelo; 

• Produção de desenhos de fabrico e montagem; 

• Orçamentação a partir de tabelas de quantidades; 

• Tomadas de decisão baseadas em informações geradas a partir do modelo;  

• Verificações de qualidade;  

• Deteção de colisões com outras especialidades;  

• Avaliação da exequibilidade dos elementos e ligações por parte do fabrico desde as fases 

iniciais;  

• Contribuição do departamento de gestão da construção sobre a orçamentação desde as 

fases inicias;  
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1.2.Descrição dos Usos BIM: 
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Secção D: Função dos Intervenientes 

 

1.1.Funções BIM e responsabilidades: 

 

Descreva papéis BIM e responsabilidades, tais como Coordenador BIM, Gestor de Projeto, etc. 

 

1.2.Intervenientes nos Usos BIM: 

Uso BIM 
Departamento/ 

Elemento 

Número de 

Elementos 

Hora de 

trabalho 

estimada 

Localização 
Contacto do 

Líder 
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Secção E: Mapa de Processos 

 

1.1.Mapa de Processos Total 
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1.2.Mapa de Processos para o departamento de projeto na fase de concurso 
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1.3.Descrição das tarefas e trocas de informação 

 

Tarefa 1 (T1) 

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina: Cliente 

Informações obtidas a partir: Esta tarefa contém informações obtidas através do arquiteto que, 

desenvolvendo o seu projeto conceptual cria um modelo com as 

informações relevantes para que o Engenheiro de Estruturas possa 

trabalhar sobre um modelo, pelo arquiteto desenvolvido. Juntamente 

com o modelo de arquitetura o cliente deve executar documentação 

com os prazos, materiais, e clausulas que julga ser necessárias para a 

criação de um projeto que o próprio pretende concluir.  

Descrição: 1. O cliente deve elaborar documentação, sendo que, esta tarefa tem a 

finalidade de informar as especialidades envolvidas, mais 

propriamente, numa primeira fase, o departamento comercial de todas 

as especificidades do projeto, para que não exista défice de informação 

na realização do projeto.  

2. A tarefa apenas envolve a passagem de informação do cliente para 

o departamento comercial, devendo toda a informação obtida por parte 

do arquiteto ser devidamente verificada previamente. 

3. A informação a produzir nesta tarefa é:   

• Projeto de base de estruturas 
• Pressupostos do cliente  
• Objetivos do projeto 
• Fases do projeto 

Softwares envolvidos: Não existe um software próprio envolvido 
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Tarefa 2 (T2) 

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina: Departamento Comercial (33-25-11-00) 

Informações obtidas a partir: Esta tarefa contém informações obtidas através do cliente que, 

desenvolve toda a documentação necessária e obtém informação por 

parte do arquiteto, com base no modelo por este desenvolvido. 

Descrição: 1. Uma Verificação à CheckList existente aquando da receção da 

informação tem de ser feita, pedindo mais informação se algum dos 

parâmetros requeridos não tiver sido satisfeito. 

2. Esta tarefa tem a finalidade de filtrar a informação necessária para 

que, as disciplinas envolvidas nas fases posteriores recebam apenas a 

informação que lhes interessa 

3. Recebendo a informação por parte do cliente, o departamento 

comercial deverá propor a realização de uma reunião de projeto para 

que todos os intervenientes fiquem informados das especificações 

existentes no projeto.   

4. A informação a produzir nesta tarefa é:   

• Lista de obras 
• Dividir a estrutura e definir partes prioritárias 
• Selecionar informação para cada uma das partes 

Softwares envolvidos: Não existe um software próprio envolvido 

 

Tarefa 3 (T3) 

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina: Departamento de Projeto (33-21-31-14) 

Informações obtidas a partir: Esta tarefa obtém informações transmitidas pelo departamento 

comercial, sendo que este deverá fornecer especificações técnicas, 

uma proposta de preço e um planeamento previsto.  

Descrição: 1. Esta tarefa tem como finalidade a execução de um modelo, 

desenvolvido na base de um estudo prévio, para apoiar a orçamentação 

na realização da proposta.  

2. Para esta tarefa será necessário a modelação de todos os elementos 

estruturais nos locais adequados em compatibilidade com a 

arquitetura, com a respetiva classificação de objetos previamente 

estabelecida.  

3. A informação a produzir nesta tarefa é:   

• Modelo de estruturas 
• Análise das informações 
• Análise de risco  
• Estudo de hipóteses 

Softwares envolvidos: Tekla Structures 
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Tarefa 4 (T4) 

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina: Departamento de Projeto (33-21-31-14) 

Informações obtidas a partir: Esta tarefa contém informações obtidas com base no modelo Tekla 

desenvolvido na tarefa anterior.  

Descrição: 1. A tarefa tem como finalidade a realização de uma breve análise 

estrutural que garante desde início uma aproximação ao projeto final a 

ser realizado. 

2. Nesta tarefa é desenvolvida uma análise estrutural preliminar, sem 

grande pormenor nas cargas a usar e desenvolvida numa base de estudo 

prévio. Na inserção do modelo Tekla no software Robot alguns 

cuidados devem ser tidos em conta. 

3. A informação a produzir nesta tarefa é:   

• Análise estrutural  
• Consultar o digrama de interoperabilidade entre o Tekla e o 

Robot 
• Notas de cálculo  
• Nota de hipóteses 
• Possíveis alterações ao projeto 

Softwares envolvidos: Tekla Structures e Robot Structural Analysis 

 

Tarefa 5 (T5) 

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina: Departamento Qualidade (33-25-51-00) 

Informações obtidas a partir: Esta tarefa contém informações obtidas com base no modelo Tekla 

atualizado na fase anterior após a breve análise estrutural realizada.   

Descrição: 1. Uma Verificação à CheckList existente aquando da receção da 

informação tem de ser feita, pedindo mais informação se algum dos 

parâmetros requeridos não tiver sido satisfeito. 

2. Antes do processo de verificação de qualidade ser iniciado é 

obrigatória a definição das Regras que irão ser inseridas no software 

de verificação de qualidade.   

3. A informação a produzir nesta tarefa é:  

• Identificação dos erros e respetiva importância 
• Justificação dos erros considerados 
• Lista de dúvidas existentes 

Softwares envolvidos: Software de deteção de colisões 
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Tarefa 6 (T6) 

Fase do Projeto:  Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina: Departamento de Projeto (33-21-31-14) 

Informações obtidas a partir: Esta tarefa contém informações obtidas com base no modelo Tekla 

atualizado na fase anterior após a breve análise estrutural realizada.   

Descrição: 1. A tarefa tem como finalidade a extração de tabelas de quantidades 

que irão servir de base para a realização do orçamento e para análise 

dos materiais e perfis disponíveis em fábrica para eventual 

aproveitamento do stock existente. 

2. A presente tarefa apenas deve ser realizada após uma correta 

aprovação do modelo por parte do Departamento de Qualidade.  

3. A informação a produzir nesta tarefa é:  

• Tabelas de quantidades 
• Modelo IFC 

Softwares envolvidos: Tekla Structures e Excel 

 

Tarefa 7 (T7) 

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina: Fabrico (33-41-09-21) 

Informações obtidas a partir: Esta tarefa contém informações obtidas através do modelo produzido 

e verificado nas fases anteriores e também as tabelas de quantidades 

geradas anteriormente.    

Descrição: 1. Uma Verificação à CheckList existente aquando da receção da 

informação tem de ser feita, pedindo mais informação se necessário. 

2. A finalidade desta tarefa é a compatibilização entre os materiais e 

perfis inseridos no modelo e os mesmos disponíveis em fábrica 

3. Aquando da realização desta tarefa, uma verificação aos elementos 

existentes e respetivas propriedades deve ser realizada, para que, de 

seguida exista uma comparação e posteriormente um comunicado das 

alterações aconselhadas para que o projetista estrutural verifique a sua 

adequabilidade. Caso sejam necessárias alterações ao modelo inicial, 

deve ser emita a troca de informação B4, caso contrário deve ser 

emitida a troca de informação B5 com as tabelas de quantidades em 

posse do Fabrico. 

4. A informação a produzir nesta tarefa é: 

• Perfis utilizados 
• Exequibilidade dos elementos projetados 
•  Preços atualizados do mercado 
• Justificação das alterações 

Softwares envolvidos: Não existe um software próprio envolvido 
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Tarefa 8 (T8) 

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina: Gestão da Construção (33-41-14-00) 

Informações obtidas a partir: Através do departamento comercial e da filtragem dos elementos do 

projeto pelo mesmo departamento realizada, a informação para a 

realização desta tarefa é obtida. Posteriormente é também obtida 

informação através do modelo criado pelo Departamento de Projeto e 

após este ser devidamente verificado pelo Departamento de Qualidade. 

Desta forma, a tarefa é apenas realizada quando as duas fontes de 

informação estiverem disponíveis.  

Descrição: 1. Uma Verificação à CheckList existente aquando da receção da 

informação tem de ser feita, pedindo mais informação se algum dos 

parâmetros requeridos tiver sido satisfeito. 

2. A presente tarefa tem o objetivo de intervir na realização do orçamento 

de forma a tornar este o mais correto possível, informando o 

departamento comercial por exemplo de preços mais atualizados, tempos 

de trabalho para as tarefas a realizar, necessidades específicas para o 

projeto, equipas de trabalho, número de gruas para montagem, etc.  

3. Com base nas informações recebidas, é feita uma análise dos tempos 

necessários para a realização de todas as tarefas bem como de elementos 

especiais para a realização das mesmas que podem influenciar o 

orçamento, estudando assim eventuais alterações ou eventuais aumentos 

do custo da obra.  

4. Nesta tarefa devem ser verificados os seguintes aspetos: 

• Cronograma inicial 
• Preços dos elementos 
• Equipas de trabalho 
• Número de gruas necessárias 
• Custos com o estaleiro 
• Condições de transporte 

Softwares envolvidos: Não existe um software próprio envolvido 
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Tarefa 9 (T9)   

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina: Comercial (33-25-11-00) 

Informações obtidas a partir: As informações para a realização desta tarefa são obtidas através do 

modelo Tekla e numa extração de tabelas de quantidades com base no 

mesmo, após este ter passado pelas fases anteriores e ter sido 

devidamente verificado e alterado de acordo com as exigências das 

tarefas anteriores. Para esta tarefa é ainda relevante obter informação 

a partir da gestão de construção/direção de obra.  

Descrição: 1. Uma Verificação à CheckList existente aquando da receção da 

informação tem de ser feita, pedindo mais informação se algum dos 

parâmetros requeridos tiver sido satisfeito  

2. A tarefa tem como finalidade a realização da proposta orçamental a 

ser enviada ao cliente para adjudicação.  

3. De salientar que esta tarefa apenas é realizada quando o 

Departamento Comercial receber as trocas B5 e B6.  

4. Nesta tarefa tem de ser executados os seguintes aspetos: 

• Pedir elementos ao departamento de projeto 
• Elaboração do orçamento 

Softwares envolvidos: CCS Candy  

 

Tarefa 10 (T10)   

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina: Cliente 

Informações obtidas a partir: As informações para esta tarefa são obtidas a partir do cliente quando 

Departamento Comercial.  

Descrição: 1. Uma Verificação à CheckList existente aquando da receção da 

informação tem de ser feita, pedindo mais informação se algum dos 

parâmetros requeridos tiver sido satisfeito  

2. A presente tarefa serve para análise da proposta enviada assim como 

das condicionantes que levaram à sua elaboração.  

3. Após o cliente comunicar adjudicação da obra, a Direção de Obra 

deve comunicar a realização da reunião de transferência para serem 

tratados os aspetos acima mencionados.  

4. Nesta tarefa tem de ser executados os seguintes aspetos: 

• Análise da Proposta orçamental  
• Análise dos documentos elaborados 
• Discussão de possíveis alterações 

Softwares envolvidos: Não existe um software próprio envolvido 
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Exchange Model 1 (EM1)   

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina envolvidas: De: Cliente 
Para: Departamento Comercial (33-25-11-00) 

Descrição: 1. A presente troca de informação tem o objetivo de passar a 

documentação de projeto para o departamento comercial para que 

este consiga garantir bases de trabalho para todas as especialidades.  

2. É necessário que esteja presente nesta troca uma boa identificação 

de todos os elementos documentados, quer desenhos ou modelos, 

para que haja uma fácil perceção da informação recebida e 

transmitida. Os conteúdos da troca são: 

• Projeto de base de estruturas 
• Pressupostos do cliente  
• Objetivos do projeto 
• Fases do projeto 
• Ficheiros CAD 
• Peças escritas 
• Peças Desenhadas 
• Modelo de arquitetura 

3. Conteúdos que não satisfaçam os requisitos do departamento 

comercial devem ser exigidos ao cliente num processo repetitivo até 

que toda a informação esteja completa. 

Especificações de Software: Exportado: IFC ou Revit  

Importado: IFC, Revit ou Tekla 

Exchange Models Relacionados: Não Existem 
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Exchange Model 2 (EM2)   

Fase de Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplinas Envolvidas: De: Departamento Comercial (33-25-11-00) 

Para: Departamento de Projeto (33-21-31-14) 

Descrição: 1. O objetivo desta troca é apresentar esquematicamente o modelo 

de arquitetura com informação geométrica suficiente para que o 

projeto estrutural seja realizado com umas boas bases, que permitam 

uma clara estimativa inicial dos materiais e quantidades a usar para 

que a orçamentação a realizar seja a mais próxima o possível da 

realidade. 

2. A troca deve incluir:  

• Lista de obras 
• Dividir a estrutura e definir partes prioritárias 
• Projeto de base de estruturas 
• Pressupostos do cliente  
• Objetivos do projeto 
• Fases do projeto 
• Ficheiros CAD 
• Peças escritas 
• Peças Desenhadas 
• Modelo de arquitetura 

3. Para este Exchange Model será exigido um LOD de 300? 

Especificações de Software: Exportado: O modelo de base deve ser exportado no formato IFC.  

Importado: No software Tekla Structures para modelação 

Exchange Models Relacionados: Não Existem 
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Exchange Model 3 (EM3)   

Fase de Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplinas Envolvidas: De: Departamento de Projeto (33-21-31-14) 

Para: Cliente 

Descrição: 1. O objetivo desta troca é apresentar o modelo de estruturas com 

informação geométrica, propriedades e nomenclatura dos elementos 

corretamente definidas, para que o cliente possa tomar uma decisão 

sobre o projeto apresentado.  

2. A troca deve incluir:  

• Modelo estruturas 
• Análise de risco  
• Estudo de hipóteses 

3. Opcionalmente esta troca pode ainda conter informação não 

modelo necessária para o cliente, ou então informação que o 

Departamento de Projeto necessite para o desenvolver do modelo e 

que não a tenha obtido ou não esteja em correta situação.  

4. Para este Exchange Model será exigido um LOD de 200 

Especificações de Software: Exportado: O modelo de base deve ser exportado no formato IFC.  

Importado: No software que o cliente possuir para visualizar o 

modelo 

Exchange Models Relacionados: Não Existem 
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Exchange Model 4 (EM4) 

Fase de Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplinas Envolvidas: De: Departamento de Projeto (33-21-31-14) 

Para: Departamento Qualidade (33-25-51-00), Fabrico (33-41-09-

21) e Gestão da Construção (33-41-14-00) 

Descrição: 1. O objetivo desta troca é apresentar um modelo estrutural, , para 

que este sirva de base de trabalho para outras especialidades 

2. A troca deve incluir:  

• Modelo de arquitetura  
• Modelo de estruturas 
• Análise de risco 
• Estudo de hipóteses 

3. Opcionalmente podem ser colocadas algumas ligações tipo para 

uma melhor extração de quantidades e definição orçamental e pode 

ainda o modelo ser enviado ao cliente se este for um requisito 

específico. 

4. No mínimo é exigido um LOD de 200  

Especificações de Software: Exportado: Do Tekla Structures  

Importado: No Tekla Structures ou no Tekla BIMsight 

Exchange Models Relacionados: Não Existem 

 

Non Model Exchange Description 1 (EM1)   

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina envolvidas: De: Departamento Comercial (33-25-11-00) 
Para: Gestão da Construção (33-41-14-00) 

Informação Transmitida: 1. A presente troca de informação tem o objetivo de passar a 

documentação necessária à Gestão da Construção para que esta dê o 

seu ponto de vista sobre a orçamentação a realizar.  

2. Esta troca tem de conter:  

• Lista de obras 
• Dividir a estrutura e definir partes prioritárias 
• Projeto de base de estruturas 
• Pressupostos do cliente  
• Objetivos do projeto 
• Fases do projeto 
• Ficheiros CAD 
• Peças escritas 
• Peças Desenhadas 

3. Conteúdos que não satisfação os requisitos do departamento 

comercial devem ser exigidos ao cliente num processo repetitivo até 

que toda a informação esteja completa. 

Formato da troca: Documentos, Desenhos 2D, Modelo Revit, Mapas de Quantidades  
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Non Model Exchange Description 2 (B2)  

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina envolvidas: De: Departamento Qualidade (33-25-51-00) 
Para: Departamento de Projeto (33-21-31-14) 

Informação Transmitida: 1. De forma a prever problemas futuros no desenrolar do projeto até 

à colocação em obra, esta troca permite a deteção de colisões e a 

comunicação das mesmas ao departamento de projeto. Quando as 

colisões não existem, esta troca tem também a finalidade de 

comunicar ao departamento de projeto que pode ser dado início à 

extração de quantidades.  

2. Esta troca tem de possuir:  

• Identificação dos erros e respetiva importância 
• Justificação dos erros considerados 
• Lista de dúvidas existentes 

3. Se forem fornecidos modelos de outras disciplinas envolvidas 

estes podem também ser alvo de uma verificação de qualidade.   

Formato da troca: Notas BCF e PDF 

 

Non Model Exchange Description 3 (B3)  

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina envolvidas: De: Departamento de Projeto (33-21-31-14) 
Para: Fabrico (33-41-09-21) 

Informação Transmitida: 1. Esta transferência permite a avaliação dos materiais e secções a 

serem usados, tendo em conta o stock existente em fábrica e as 

limitações para execução de certas secções e geometrias complexas, 

devido ao equipamento existente.  

2. A troca tem de conter: 

• Tabelas de quantidades 
• Análise de risco 
• Estudo de hipóteses 

Formato da troca: Tabelas de quantidades (Excel) e notas BCF.  
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Non Model Exchange Description 4 (B4)  

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina envolvidas: De: Fabrico (33-41-09-21) 
Para: Departamento de Projeto (33-21-31-14) 

Informação Transmitida: 1. Com o objetivo de atualizar o modelo com os elementos e 

materiais disponíveis em fábrica esta tarefa permite a avaliação da 

disponibilidade dos mesmos, informando o departamento de fabrico 

das eventuais trocas e se estas são possíveis realizar de forma a 

otimizar o projeto em curso. Tendo ainda o objetivo de submeter 

alterações ao modelo, devidas a dificuldades de execução, sempre 

que estas existam.  

2. A troca tem de conter: 

• Preços atualizados do mercado 
• Justificação das alterações 

3. Caso seja necessário nesta troca devem ser enviados dados das 

limitações de execução para que o departamento de projeto fique 

informado com maior clareza dos valores a respeitar nas ligações e 

elementos a dimensionar.  

Formato da troca: Notas BCF, tabelas de quantidades (Excel) e desenhos ou esboços.  

 

Non Model Exchange Description 5 (B5)  

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina envolvidas: De: Fabrico (33-41-09-21) 
Para: Departamento Comercial (33-25-11-00), 

Informação Transmitida: 1. Sempre que o Fabrico não detetar qualquer alteração necessária 

realizar ao modelo, as tabelas de quantidades em posse deste 

departamento, são enviadas ao departamento comercial para que este 

realize o orçamento numa base segura e com a aprovação do modelo 

por parte dos departamentos relevantes para esta fase.  

2. A troca tem de conter: 

• Tabelas de quantidades 

• Preços atualizados do mercado 
Formato da troca: Tabelas de quantidades (Excel) e notas BCF.  
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Non Model Exchange Description 6 (B6)  

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina envolvidas: De: Gestão da Construção (33-41-14-00) 
Para: Departamento Comercial (33-25-11-00), 

Informação Transmitida: 1. De forma a realizar um orçamento para concurso o mais próximo 

possível do valor real que a obra terá, é realizada esta troca, tornando 

assim possível que a Gestão de Obra tenha uma tomada de decisão 

sobre o orçamento a entregar.  

2. Nesta troca tem de estar presente 

• Cronograma inicial 
• Preços dos elementos 
• Equipas de trabalho 
• Número de gruas necessárias 
• Custos com o estaleiro 

• Condições de transporte 
3. Caso seja necessário deverão ser enviadas tabelas de quantidades 

com os preços dos elementos mais atualizados.   

Formato da troca: Tabelas de quantidades (Excel), Cronograma e notas BCF.  

 

Non Model Exchange Description 7 (B7)  

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina envolvidas: De: Departamento Comercial (33-25-11-00) 
Para: Cliente 

Informação Transmitida: 1. Para que o cliente tenha uma decisão a titulo definitivo em relação 

à adjudicação ou não do projeto em questão, esta troca tem de ser 

executada.   

2. No interior desta troca tem de estar:  

• Notas de Cálculo  
• Notas de hipótese 
• Possíveis alterações de projeto 
• Cronograma inicial 
• Proposta orçamental 

3. Caso sejam necessárias tabelas de quantidades dos materiais e 

perfis a usar estas devem ser também disponibilizadas.  

Formato da troca: Tabelas de quantidades (Excel) e notas BCF.  
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Non Model Exchange Description 8 (B8)  

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina envolvidas: De: Cliente 
Para: Departamento Comercial (33-25-11-00) 

Informação Transmitida: 1. Após o cliente analisar o projeto, é possível uma revisão 

orçamental, sendo esta a finalidade desta troca sempre que essa troca 

for possível.   

2. No interior desta troca tem de estar:  

• Valor aceite 
• Correções a fazer 

3. Caso o cliente considere imprescindível o envio de mais 

informação de projeto esta deve ser disponibilizada.  

Formato da troca: Notas BCF.  

 

Non Model Exchange Description 9 (B9)  

Fase do Projeto: Projeto Preliminar (31-20-10-00) 

Disciplina envolvidas: De: Departamento Comercial (33-25-11-00) 
Para: Departamento de Projeto (33-21-31-14) 

Informação Transmitida: 1. A finalidade desta troca é a comunicação das alterações 

necessárias realizar ao modelo estrutural para que o orçamento 

exigido seja cumprido com as devidas alterações.   

2. No interior desta troca tem de estar:  

• Preço a cumprir 
• Alterações pretendidas  
• Pressupostos do cliente 

Formato da troca: Tabelas de quantidades (Excel) e notas BCF.  
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Secção F: Procedimentos de Colaboração  

 

1.1.Estratégias de Colaboração: 

 

Descrição de como a equipa de projeto colabora, onde tem de ser incluídos alguns dos seguintes 

aspetos: métodos de comunicação, documentos de coordenação e transferência e 

armazenamento de registos.  

 

1.2.Procedimentos das Reuniões: 

 

Tipo de Reunião Etapa de 

Projeto 

Frequência Intervenientes Local 

Requisitos BIM 

iniciais:  

 

Demonstração do 

Plano de 

Execução BIM: 

 

Coordenação do 

Projeto: 

 

Progresso/Revisão 

da Construção: 

 

    

Outras Reuniões 

BIM acordadas 

pelos 

Intervenientes: 
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1.3. Lista de Troca de Informações para apresentação e aprovação: 

Troca 

Informação 

Quem  

Produz 

Quem 

Recebe 
Frequência 

Data de 

Receção 

Software 

do 

Modelo 

Formato 

ficheiro 

recebido 

Formato 

do 

ficheiro 

recebido 

Projeto 

autorizado 

para 

colaboração 

3D 

Projetista 

de 

Estrutura 

 

Projetista  

MEP 

 

FTP 

 

 

 

FTP 

Semanal 

 

 

 

Semanal 

 Estrutura 

 

 

 

MEP 

.XYZ 

 

 

 

.XYZ 

.XYZ 

 

 

 

.XYZ 

        

 

1.4.Local de trabalho interativo: 

 

A equipe do projeto deve considerar o ambiente físico ele vai precisar de todo o ciclo de vida 

do projeto para acomodar os necessária colaboração, comunicação e comentários que irão 

melhorar o processo de tomada de decisão Plano BIM. Descrever como a equipe do projeto será 

localizado. Considere questões como "Será que a equipe ser colocado?" Se assim for, onde é a 

localização e o que será naquele espaço? Haverá um Trailer BIM? Se sim, onde ele será 

localizado e que vai estar no espaço, como computadores, projetores, mesas, configuração de 

mesa? Incluir qualquer informação informações adicionais necessárias sobre espaços de 

trabalho no projeto. 
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1.5.Procedimentos de Comunicação Eletrónica: 

Localização 

do Ficheiro 

Nomenclatura 

da Pasta 

Tipo de 

Ficheiro 

Proteção 

com 

Password? 

Gestor do 

Ficheiro 
Atualizações 

      

 

1.6.Controlo de qualidade 
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Secção G: Necessidades de Infraestruturas e Tecnologia  

 

1.1.Software  

Uso BIM Disciplina Software  Versão  

    

    

    

 

1.2.Hardware 

Uso BIM Hardware Responsável Especificações 

   Processador, 

sistema operativo, 

Memória de 

armazenamento, 

gráficos, 

Placa de rede, ETC. 

    

 

1.3.Conteúdos de Modelação e Informações de Referência 

Uso BIM Disciplina 

Conteúdos de 

Modelação e 

Informações de 

Referência 

Versão 
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Secção H: Estrutura de Pastas e Nomenclatura 

 

1.1.Nomenclatura 

A nomenclatura dos ficheiros deve ter um formato como: 

 

Modelo de Arquitetura  

Modelo de Estruturas  

  

  

  

  

 

1.2.Sistema de Unidades e Coordenadas do Modelo 

 

1.3.Estrutura de pastas  
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Secção I: Entregas de Projeto 

 

Conteúdo BIM 

submetido 
Fase de Projeto 

Data de 

Entrega 
Formato Nota 
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ANEXO 2 

 

Neste anexo, são apresentadas as bases de dados do Tekla, Robot e do ficheiro de conversão 

pela ordem mencionada.  

 

1. Base de dados do Tekla 

1.1. Perfis tipo H e I 

1.1.1. HEA 

HEA 100 HEA 240 HEA 400 HEA 800 

HEA 120 HEA 260 HEA 450 HEA 900 

HEA 140 HEA 280 HEA 500 HEA 1000 

HEA 160 HEA 300 HEA 550 HEA 1100 

HEA 180 HEA 320 HEA 600  

HEA 200 HEA 340 HEA 650  

HEA 220 HEA 360 HEA 700 

 

1.1.2. HEB 

HEB 100 HEB 240 HEB 400 HEB 800 

HEB 120 HEB 260 HEB 450 HEB 900 

HEB 140 HEB 280 HEB 500 HEB 1000 

HEB 160 HEB 300 HEB 550 HEB 1100 

HEB 180 HEB 320 HEB 600  

HEB 200 HEB 340 HEB 650  

HEB 220 HEB 360 HEB 700 

 

1.2. Perfis em U 

1.2.1. UNP 

UNP30    UNP180  UNP320  

UNP65    UNP200  UNP350  

UNP80     UNP220  UNP380  

UNP100  UNP240  UNP400  

UNP120  UNP260  

UNP140  UNP280 

UNP160  UNP300 
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1.2.2. UPE 

UPE80    UPE220  

UPE100    UPE240  

UPE120     UPE270  

UPE140  UPE300  

UPE160  UPE330  

UPE180  UPE360 

UPE200  UPE400 
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2. Base de dados Europeia do Robot 

2.1. Perfis tipo L 

2.1.1. CAE 

CAE 20x3 CAE 45x5 CAE 80x5.5 CAE 120x8 

CAE 25x3 CAE 50x3 CAE 80x6.5 CAE 135x10 

CAE 30x3 CAE 50x4 CAE 80x8 CAE 150x10 

CAE 30x4 CAE 50x5 CAE 90x6 CAE 150x12 

CAE 35x3 CAE 50x6 CAE 90x7 CAE 150x14 

CAE 35x3.5 CAE 50x7 CAE 90x9 CAE 150x15 

CAE 35x4 CAE 60x4 CAE 100x10 CAE 150x18 

CAE 40x3 CAE 60x5 CAE 100x12 CAE 180x18 

CAE 40x4 CAE 60x6 CAE 100x7 CAE 180x20 

CAE 40x5 CAE 60x8 CAE 100x8 CAE 200x18 

CAE 45x3 CAE 70x5 CAE 120x10 CAE 200x20 

CAE 45x4 CAE 70x6 CAE 120x12 CAE 200x24 

CAE 45x4.5 CAE 70x7 CAE 120x15 

 

2.1.2. CAEP 

CAEP 20x3 CAEP 45x5 CAEP 80x5.5 CAEP 120x8 

CAEP 25x3 CAEP 50x3 CAEP 80x6.5 CAEP 135x10 

CAEP 30x3 CAEP 50x4 CAEP 80x8 CAEP 150x12 

CAEP 30x4 CAEP 50x5 CAEP 90x6 CAEP 150x14 

CAEP 35x3 CAEP 50x6 CAEP 90x7 CAEP 150x15 

CAEP 35x3.5 CAEP 50x7 CAEP 90x9 CAEP 150x18 

CAEP 35x4 CAEP 60x4 CAEP 100x10 CAEP 150x9 

CAEP 40x3 CAEP 60x5 CAEP 100x12 CAEP 180x18 

CAEP 40x4 CAEP 60x6 CAEP 100x7 CAEP 180x20 

CAEP 40x5 CAEP 60x8 CAEP 100x8 CAEP 200x18 

CAEP 45x3 CAEP 70x5 CAEP 120x10 CAEP 200x20 

CAEP 45x4 CAEP 70x6 CAEP 120x12 CAEP 200x24 

CAEP 45x4.5 CAEP 70x7 CAEP 120x15  
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2.1.3. CAIP 

CAIP 30x20x3 CAIP 70x50x6 CAIP 100x80x9  

CAIP 35x20x3.5 CAIP 70x50x7 CAIP 120x80x10  

CAIP 40x25x4 CAIP 80x50x7 CAIP 120x80x12  

CAIP 45x30x4 CAIP 80x60x7 CAIP 150x90x10  

CAIP 50x30x5 CAIP 80x60x8 CAIP 150x90x11  

CAIP 60x40x5 CAIP 90x70x8 CAIP 150x90x12  

CAIP 60x40x6 CAIP 100x75x8  

 

2.2. Perfis tipo quadrado 

2.2.1. CARR 

CARR 8  CARR 20 CARR 45 CARR 110 

CARR 10 CARR 22 CARR 50 CARR 120 

CARR 12 CARR 24 CARR 55  

CARR 13 CARR 25 CARR 60  

CARR 14 CARR 28 CARR 65  

CARR 15 CARR 30 CARR 70  

CARR 16 CARR 32 CARR 80  

CARR 18 CARR 35 CARR 90  

CARR 19 CARR 40 CARR 100  
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3. Ficheiro de Conversão de dados 

3.1. Perfis circulares ocos  

3.1.1. CHS (Base de dados do Reino Unido) 

 

 

 

Tekla Robot Tekla Robot 

CFCHS76.1x6.3 

CFCHS88.9x3.2 

CFCHS88.9x4.0 

CFCHS88.9x5.0 

CFCHS88.9x6.3 

CFCHS114.3x3.2 

CFCHS114.3x3.6 

CFCHS114.3x4.0 

CFCHS114.3x5.0 

CFCHS114.3x6.3 

CFCHS139.7x10.0 

CFCHS139.7x3.2 

CFCHS139.7x4.0 

CFCHS139.7x5.0 

CFCHS139.7x6.3 

CFCHS139.7x8.0 

CFCHS168.3x10.0 

CFCHS168.3x4.0 

CFCHS168.3x5.0 

CFCHS168.3x6.0 

CHS 76.1x6.3 

CHS 88.9x3.2 

CHS 88.9x4 

CHS 88.9x5 

CHS 88.9x6.3 

CHS 114.3x3.2 

CHS 114.3x3.6 

CHS 114.3x4 

CHS 114.3x5 

CHS 114.3x6.3 

CHS 139.7x10 

CHS 139.7x3.2 

CHS 139.7x4 

CHS 139.7x5 

CHS 139.7x6.3 

CHS 139.7x8 

CHS 168.3x10 

CHS 168.3x4 

CHS 168.3x5 

CHS 168.3x6 

CFCHS168.3x8.0 

CFCHS193.7x10.0 

CFCHS193.7x5.0 

CFCHS193.7x6.3 

CFCHS193.7x8.0 

CFCHS219.1x10.0 

CFCHS219.1x12.5 

CFCHS219.1x6.0 

CFCHS219.1x8.0 

CFCHS26.9x3.2 

CFCHS273.0x10.0 

CFCHS273.0x12.5 

CFCHS273.0x5.0 

CFCHS273.0x6.0 

CFCHS273.0x8.0 

CFCHS323.9x10.0 

CFCHS323.9x12.5 

CFCHS323.9x5.0 

CFCHS323.9x6.0 

CFCHS323.9x8.0 

CHS 168.3x8 

CHS 193.7x10 

CHS 193.7x5 

CHS 193.7x6.3 

CHS 193.7x8 

CHS 219.1x10 

CHS 219.1x12.5 

CHS 219.1x6 

CHS 219.1x8 

CHS 26.9x3.2 

CHS 273x10 

CHS 273x12.5 

CHS 273x5 

CHS 273x6 

CHS 273x8 

CHS 323.9x10 

CHS 323.9x12.5 

CHS 323.9x5 

CHS 323.9x6 

CHS 323.9x8 

 

Tekla Robot 

CFCHS33.7x2.6 

CFCHS42.4x2.6 

CFCHS42.4x3.2 

CFCHS48.3x3.2 

CFCHS48.3x4.0 

CFCHS60.3x3.2 

CFCHS60.3x4.0 

CFCHS60.3x5.0 

CFCHS76.1x3.2 

CFCHS76.1x4.0 

CFCHS76.1x5.0 

CHS 33.7x2.6 

CHS 42.4x2.6 

CHS 42.4x3.2 

CHS 48.3x3.2 

CHS 48.3x4 

CHS 60.3x3.2 

CHS 60.3x4 

CHS 60.3x5 

CHS 76.1x3.2 

CHS 76.1x4 

CHS 76.1x5 



Metodologias BIM no projeto e construção de estruturas metálicas: estabelecimento de manual de implementação 
e execução 

A2.6  Universidade do Minho 

0.
09

6

0.1

0.005

0.
00

8

0.012

0.050.05

0.
04

8
0.

04
8

 

3.2.Perfis em H 

3.2.1. HEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tekla Robot Tekla Robot 

HEA280 

HEA300 

HEA320 

HEA340 

HEA360 

HEA400 

HEA450 

HEA500 

HEA 280 

HEA 300 

HEA 320 

HEA 340 

HEA 360 

HEA 400 

HEA 450 

HEA 500 

HEA550 

HEA600 

HEA650 

HEA700 

HEA800 

HEA900 

HEA100 

HEA 550 

HEA 600 

HEA 650 

HEA 700 

HEA 800 

HEA 900 

HEA 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekla Robot 

HEA100 

HEA120 

HEA140 

HEA160 

HEA180 

HEA200 

HEA220 

HEA240 

HEA260 

HEA 100 

HEA 120 

HEA 140 

HEA 160 

HEA 180 

HEA 200 

HEA 220 

HEA 240 

HEA 260 
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3.3. Perfis em U 

3.3.1. UPN 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekla Robot Tekla Robot 

UNP240 

UNP260 

UNP280 

UNP300 

UPN 240 

UPN 260 

UPN 280 

UPN 300 

UNP320 

UNP350 

UNP380 

UNP400 

UPN 320 

UPN 350 

UPN 380 

UPN 400 

 

3.3.2. UPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekla Robot Tekla Robot 

UPE240 

UPE270 

UPE300 

UPE 240 

UPE 270 

UPE 300 

UPE330 

UPE360 

UPE400 

UPE 330 

UPE 360 

UPE 400 

  

Tekla Robot 

UNP30 

UNP65 

UNP80 

UNP100 

UNP120 

UNP140 

UNP160 

UNP180 

UNP200 

UNP220 

UPN 30 

UPN 65 

UPN 80 

UPN 100 

UPN 120 

UPN 140 

UPN 160 

UPN 180 

UPN 200 

UPN 220 

Tekla Robot 

UPE80 

UPE100 

UPE120 

UPE140 

UPE160 

UPE180 

UPE200 

UPE220 

UPE 80 

UPE 100 

UPE 120 

UPE 140 

UPE 160 

UPE 180 

UPE 200 

UPE 220 
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3.4. Perfis em L 

3.4.1. CAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekla Robot 

L20*3 

L25*3 

L30*3 

L30*4 

L35*3 

L35*3.5 

L35*4 

L40*3 

L40*4 

L40*5 

L45*3 

CAE 20x3 

CAE 25x3 

CAE 30x3 

CAE 30x4 

CAE 35x3 

CAE 35x3.5 

CAE 35x4 

CAE 40x3 

CAE 40x4 

CAE 40x5 

CAE 45x3 

Tekla Robot Tekla Robot 

L45*4 

L45*4.5 

L45*5 

L50*3 

L50*4 

L50*5 

L50*6 

L50*7 

L60*4 

L60*5 

L60*6 

L60*8 

L70*5 

L70*6 

L70*7 

L80*8 

L90*6 

L90*9 

CAE 45*4 

CAE 45x4.5 

CAE 45x5 

CAE 50x3 

CAE 50x4 

CAE 50x5 

CAE 50x6 

CAE 50x7 

CAE 60x4 

CAE 60x5 

CAE 60x6 

CAE 60x8 

CAE 70x5 

CAE 70x6 

CAE 70x7 

CAE 80x8 

CAE 90x6 

CAE 90x9 

L100*10 

L100*12 

L100*8 

L120*10 

L120*12 

L120*15 

L120*8 

L150*10 

L150*12 

L150*14 

L150*15 

L150*18 

L180*18 

L180*20 

L200*18 

L200*20 

L200*24 

CAE 100x10 

CAE 100x12 

CAE 100x8 

CAE 120x10 

CAE 120x12 

CAE 120x15 

CAE 120x8 

CAE 150x10 

CAE 150x12 

CAE 150x14 

CAE 150x15 

CAE 150x18 

CAE 180x18 

CAE 180x20 

CAE 200x18 

CAE 200x20 

CAE 200x24 



Anexo 3 

João Pedro Pereira Rodrigues                                                                          A3.1 

 

 

ANEXO 3 

 

O exemplo que se pretende mostrar refere-se à ligação de uma viga (HEA 140) com um pilar 

(Cutelo de Travamento HEA 140), através de uma chapa de topo que é soldada à viga e 

aparafusada ao pilar, como representado na Figura A3.1.  

 

O pilar e a viga têm, cada um, 5 m de comprimento. As caraterísticas dos perfis são apresentadas 

na Tabela A3.1 e as dos parafusos apresentadas na Tabela A3.2, sendo a chapa de extremidade 

constituida de aço da classe S 275. Relativamente à chapa de extremidade, as suas dimensões 

são 475 x 140 x 15 mm3, tendo o cordão de soldadura da alma e dos banzos 3 mm de espessura. 

 

 

Figura A3.1 - Ligação calculada manualmente (DC3.13) 

 

Tabela A3.1 – Caraterísticas dos perfis 

Perfis h b 

 

tw  

 

tw  

 

r  

 

A 

 

Avz  

 

Wpl,y  

 

HEA 140 133 140 5,5 8,5 12 31,4 10,12 173,5 

Cutelo 120 140 12 15 - - - - 
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Tabela A3.2 - Caraterísticas dos parafusos 

Parafuso Classe d 

 

d0  

 

dm  

 

As  

 

M 16 8.8 16 18 24 157 

 

A ligação em estudo é solicitada por um esforço axial, um esforço transverso e um momento. 

Considerando a convenção de sinais à direita da viga, o esforço axial é de tração e positivo, o 

esforço transverso é positivo no sentido descendente e o momento é negativo (consultar Tabela 

A3. 3). Com isto, os elementos situados no banzo inferior da viga e ao nível deste estão em 

compressão, enquanto que, os elementos situados no banzo oposto estão em tração. Na Figura 

A3.2 estão identificadas as componentes que influenciam a rigidez de rotação e o momento 

resistente.  

Tabela A3. 3 - Esforços atuantes 

Nb1,Ed  

(kN) 

Vb1,Ed  

(kN) 

Mb1,Ed  

(kN.m) 

175 10 5,50 

 

 

Figura A3.2 - Identificação das componentes ativas da ligação 

 

1) Resistência da viga à tração  

A resistência da viga à tração foi calcula com recurso à secção 6.2.3, incluída na parte 1-1 do 

Eurocódigo 3. A viga está sujeita a um esforço axial de tração, havendo por isso necessidade 
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de avaliar a capacidade resistente da secção a esta solicitação. Como a secção transversal do 

perfil HEA 140 é de classe 1 à flexão simples, a fórmula usada é a equação (A3.1). 

 

 

(A3.1) 

 

 

em que: 

ϒM0; é o fator de segurança de valor igual a 1,0. Valor presente no quadro 2.1 do Eurocódigo EC 3 parte 1-8. 

A; é a área da secção transversal 

fy; é a tensão de cedência do aço constituinte da viga 

 

2) Resistência da viga ao corte  

Como a viga é solicitada ao corte, é necessário a avaliação da sua capacidade resistente a este 

esforço. Para o cálculo da resistência ao corte, foi usada a equação (A3.2), presente na secção 

6.2.3, do Eurocódigo 3, parte 1-1. O valor da área de corte da secção transversal, foi 

determinado com base na informação fornecida pelas tabelas de perfis do tipo HEA utilizadas. 

 

  

(A3.2) 

 

 

3) Resistência à flexão da viga  

Tendo em conta que a vigaHEA140 à flexão é de classe 1,calculou-se o correspondente 

momento plástico resistente, com base nas disposições eu constam na secção 6.2.5 do 

Eurocódigo EC3 parte 1-1. No presente caso, apenas é necessário a avaliação da flexão em 

torno do eixo yy, já que é apenas em torno deste eixo que existe um momento fletor atuante. 

 

 

(A3.3) 

 

 

4) Resistência do banzo e da alma da viga à compressão  

kN
fA

N
M

y
Rdt 05,864

0,1

)10275()1042,31( 34

0
, =×××=

×
=

−

γ

kN
fA

V
M

yv
Rdpl 68,160

0,13

)10275()1012,10(

3

34

0

, =
×

×××=
×
×

=
−

γ

kN
fW

M
M

yypl
Rdpl 71,47

0,1

)10275()105,173( 36

0

,
, =×××=

×
=

−

γ
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Devido ao momento negativo atuante na viga, o banzo inferior e a alma sofrem compressão, 

sendo necessário a quantificar a capacidade resistentes destes a esta solicitação. Para este caso, 

foi assumido que a resultante dos valores de cálculo das resistências à compressão do banzo e 

da alma atua ao nível do centro de compressão, situação que é exemplificada na Figura A3.3. 

Esta figura foi retirada da secção 6.2.7, incluída na parte 1-8 do Eurocódigo 3. Noutra secção 

do Eurocódigo e parte anteriormente mencionados, na secção 6.2.6.7 encontra-se a fórmula que 

permite o cálculo desta componente ativa. 

 

 

Figura A3.3 - Determinação do braço do binário 

 

(A3.4) 

 

 

Em que: 

h; altura da viga 

tfb; espessura do banzo da viga 

 

5) Resistência do painel da alma do pilar ao corte (componente ativa 1) 

Em primeiro lugar, é necessário determinar o esforço de corte atuante na alma do pilar, com 

base nos esforços atuantes na viga. Este calculo é possível realizar através da fórmula existente 

na secção 5.3(3) do Eurocódigo EC3 parte 1-1.  

 

(A3.5) 

 

 

De forma a que os valores acima apresentados na fórmula sejam claramente identificados, é 

conveniente a consulta da Figura A3.4. Com base nessa figura, verificamos que o valor de 

Mb2,Ed é nulo, já que na ligação em estudo não existe uma viga conectada ao pilar no lado 

kN
th

M

z

M
F

fb

RdplRdpl
Rdfbc 25,383

10)5,8133(

71,47

)( 3

,,
,, =

×−
=

−
== −

2

)()( ,2,1,2,1
,

EdcEdcEdbEdb
Edwp

VV

z

MM
V

−
−

−
=



Anexo 3 

João Pedro Pereira Rodrigues  A3. 5 

esquerdo deste. Observando a figura conclui-se também que a segunda parcela da fórmula 

anterior tem também ela um valor nulo, já que, não existe esforço de corte a atuar diretamente 

no pilar. Por fim, novamente com base na figura, verifica-se que o valor de Mb1,Ed é referente 

ao valor do momento apresentado na Tabela A3. 3 - Esforços atuantesTabela A3. 3. 

 

Figura A3.4 - Valores da periferia da alma 

 

O momento negativo atuante na viga, é transmitido como esforço de corte para o pilar, sendo 

isto apenas possível com um braço do binário. Este tem um valor igual à distância entre a 

primeira camada de parafusos e o centro do banzo inferior da viga. A justificação para o valor 

deste braço é a seguinte: os esforços existentes no pilar, são transferidos pela primeira linha de 

parafusos, primeiro local de contacto entre o pilar e a chapa de extremidade, sendo depois 

devolvidos ao pilar pelo segundo local de interceção que, neste caso, é o centro do banzo 

inferior da viga. 

 

(A3.6) 

 

Em que: 

p; distância entre parafusos 

tfb; espessura do banzo da viga 

x; distância entre o banzo da viga e a fiada de parafusos 

 

(A3.7) 

 

A área de corte do pilar é determinada com o recurso ao Eurocódigo EC3, parte 1-1, secção 

6.2.6(3).  

mmtxpz fb 25,157
2

5,8
5,28190 =







−−=−−=

kNV Edwp 98,34
2

)00(

)1025,157(

)050,5(
3, =−−

×
−= −
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(A3.8) 

 

Em que: 

hw= h-tf; distância compreendida entre os banzos 

η; 1.0 para classes de aço superiores a S 460 secção 5, Eurocódigo EC3, parte 1-5 

 

Na secção 6.2.6.1 do Eurocódigo EC3, parte 1-8, está presente a fórmula para determinação da 

resistência da alma do pilar ao esforço transverso. Na primeira alínea dessa secção do 

Eurocódigo está presente uma condição de verificação para que as fórmulas entre as secções 

6.2.6.1 e 6.2.6.4. possam ser usadas, condição que foi verificada não sendo aqui apresentado o 

seu cálculo.  

 

 

(A3.9) 

 

 

6) Resistência da alma do pilar à compressão transversal (componente ativa 2) 

Para este cálculo alguns passos são necessários. Assim sendo, numa fase inicial são 

determinados todos os valores necessários para cálculo do valor final. Todos os valores, assim 

como a fórmula da qual fazem parte estão presentes na secção 6.2.6.2 do Eurocódigo EC3 parte 

1-8. 

 

Em primeiro lugar é necessário determinar a largura efetiva da alma comprimida do pilar. 

Existem 3 diferentes fórmulas para determinação deste valor, sendo selecionada a referente à 

chapa de extremidade aparafusada, como a presente nesta ligação em estudo. 

 

(A3.10) 

mmb wcceff 66,178,, =⇔  

 

Em que: 

ap; espessura do cordão de soldadura da chapa de extremidade 

tfc; espessura do banzo do pilar 

s; para pilar soldado em I ou H, s= √2��, onde �� representa 70% da espessura da chapa mais fina. 

ac; espessura do cordão de soldadura do pilar  

2108012)152120(0,1 mmthA wwvc =××−×=××= η

kN
Af

V
M

vcwcy
Rdwp 33,154

0,13

)101080()10275(9,0

3

9,0 63

0

,
, =

×
××××=

×
××

=
−

γ

30)8215(53225,8)(522,, +×++×+=++++= pfcpfbwcceff sstatb
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sp; comprimento obtido por difusão a 45⁰ na chapa de extremidade (no mínimo tp e, desde que o comprimento da chapa de 

extremidade para além do banzo seja suficiente, até 2tp). O valor adotado foi de 2tp, sendo tp a espessura da chapa de 

extremidade.  

 

De seguida é necessário determinar o parâmetro de transformação. Este parâmetro é 

determinado com base na secção 5.3, do Eurocódigo EC3, parte 1-8 , quadro 5.4. No quadro 

está presente uma variedade de valores possíveis para este parâmetro, sendo apresentado na 

Erro! A origem da referência não foi encontrada. o valor selecionado. O parâmetro de 

transformação apresenta o valor unitário, já que no quadro a configuração da junta da ligação 

em estudo é igual à da Erro! A origem da referência não foi encontrada., pois na ligação em 

estudo apenas existe uma viga a conectar o pilar.  

 

 

Figura A3.5 - Valor para o parâmetro de transformação 

 

O coeficiente de redução é o valor necessário quantificar de seguida. Este valor é determinado 

com base no quadro 6.3, do Eurocódigo EC3, parte 1-8. Como o valor do parâmetro de 

transformação é igual a 1, o coeficiente de redução é igual a: ω=ω1. 

 

(A3.11) 

4,01 =⇔ ω  

 

Posteriormente é determinado o coeficiente de redução para o enfunamento da chapa. Este 

coeficiente é determinado com base da esbelteza da chapa, sendo necessário a sua determinação 

em primeiro lugar. Porém, para determinação da esbelteza da chapa é necessário a determinação 

da altura da alma do pilar.  

2

6

332
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(A3.12) 

 

(A3.13) 

 

 

(A3.14) 

 

Em que: 

twc; espessura da alma do pilar 

 

Como �̅� = 0.33 ≤ 0,72, o coeficiente de redução por enfunamento da chapa é igual a 1,0.  

 

De seguida é determinado o coeficiente de redução. Para o cálculo de kwc, é necessário conhecer 

a tensão de compressão máxima da alma σcom,Ed, devido ao esforço de tração e ao momento 

fletor a que o pilar é sujeito. Contudo, como o objetivo deste cálculo é a comparação dos 

resultados com dois softwares, e num deles, o valor da compressão máxima da alma é nulo, 

neste caso também o será. Assim, como 0 é menor ou igual a 0,7 vezes a resistência do material 

constituinte do perfil o valor do coeficiente de redução é 1,0.  

 

O valor de cálculo da resistência da alma não reforçada de uma coluna solicitada a uma 

compressão transversal é determinado com base nas equações abaixo apresentadas. Porém, 

como o coeficiente de redução por enfunamento da chapa é igual a 1,0 apenas se utilizou a 

primeira das equações já que a segunda daria o mesmo resultado. 

 

(A3.15) 

 

 

(A3.16) 

 

Em que: 

ϒM1; é o fator de segurança de valor igual a 1,0. Valor presente no quadro 2.1 do Eurocódigo EC 3 parte 1-8. 

 

7) Determinação dos parâmetros geométricos da ligação – T-stub para o banzo do pilar 

em flexão 

mmathd cfccwc 37,67)8215(2120)2(2 =×+×−=+−=

2

,,,932,0
wc

wcywcwcceff
p tE

fdb

×
××

=λ

33,0
)1012()10210(

)10275()1037,67()1066,178(
932,0

36

333

=
×××

×××××= −

−−

pλ

1

,,,
,,

1

,,,
,,

M

wcywcwcceffwc
Rdwcc

M

wcywcwcceffwc
Rdwcc

ftbk
masF

ftbk
F

γ
ρω

γ
ω

≤=

kNF Rdwcc 25,238
0,1

)10275()1012()106,178(0,14,0 333
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O valor de cálculo da resistência e o modo de rotura de um banzo de um pilar não reforçada 

sujeito a flexão transversal, juntamente com os parafusos tracionados a ele associados, deverão 

ser considerados idênticos aos do banzo de uma peça em T equivalente, tal como descrito na 

secção 6.2.6.4.1 do Eurocódigo EC3, parte 1-8. No caso do banzo do pilar em flexão tem de ser 

consultado o quadro 6.4 da secção do Eurocódigo atrás mencionado. 

 

Numa fase inicial, antes de calcular os parâmetros necessários para determinação do 

comprimento da peça em T equivalente é importante definir a localização da linha de parafusos, 

e se a linha de parafusos é considerada isolada ou como parte de um grupo de linhas. Segundo 

a secção 6.2.4.2 do Eurocódigo 3, parte 1-8 quando se pretende calcular a resistência das 

componentes referidas para uma linha de parafusos de uma ligação, estas têm de ser modeladas 

para o caso da linha de parafusos atuar de forma isolada ou como parte de um grupo de linhas, 

tal como representado na figura a3.0.1.  

 

Assim sendo, para determinação da largura do banzo de uma peça em T equivalente, os 

parâmetros necessários quantificar são relativos a uma linha de parafusos de extremidade, 

porque os parafusos estão colocados nas extremidades da chapa, não havendo parafusos no seu 

interior.  

 

 

Figura A3.0.1 - Modelos de linhas de rotura de parafusos atuando de forma isolada ou em 
grupo 

 

Em primeiro lugar são determinados os dados geométricos. Os parâmetros necessários 

quantificar são e, m, p e ex. Os dois primeiros são definidos com base na figura a3.0.2. Quanto 

ao valor de p é definido como a distância entre parafusos e o ex como a distância entre os centros 
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dos parafusos da última linha e a extremidade adjacente livre do banzo do pilar, medido na 

direção do eixo do pilar. A tabela a3.1 representa os dados geométricos usados para 

determinação dos comprimentos eficazes. 

Tabela A3.1 - Dados Geométricos 

e m p ex 

35 25,6 315 35 

 

 

Figura A3.0.2 - Parâmetros geométricos da peça em T 

 

(A3.17) 

 

 

Após determinação dos dados geométricos, são determinados os comprimentos eficazes para o 

banzo não reforçado de um pilar, considerando uma linha de parafusos isolada com troços 

circulares, apresentados em baixo 

 

(A3.18) 

 

(A3.19) 

 

(A3.20) 

 

De seguida são determinados os comprimentos eficazes para o banzo não reforçado de um pilar, 

considerando uma linha de parafusos isolada sem troços circulares. 

m
aetb

m wc 6,25
2

238,0235212140

2

28,022 =××−×−−=×−−−=

mmml cpeff 85,1606,2522, =×== ππ

mmeml cpeff 42,1503526,252 1, =×+×=+= ππ

mml cpeff 42,15085,16042,150 , =⇔≤
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(A3.21) 

 

(A3.22)  

 

(A3.23) 

 

Posteriormente são determinados os comprimentos eficazes para o banzo não reforçado de um 

pilar, considerando uma linha de parafusos como parte de um grupo de linhas com troços 

circulares. 

 

(A3.24) 

 

(A3.25) 

 

(A3.26) 

 

Depois foram quantificados os comprimentos eficazes para o banzo não reforçado de um pilar, 

considerando uma linha de parafusos como parte de um grupo de linhas sem troços circulares. 

 

(A3.27) 

 

(A3.28) 

 

(A3.29) 

 

O resultado final para o comprimento eficaz de um banzo de pilar não reforçado, para fiada de 

parafusos considerada isoladamente é apresentado a seguir para cada um dos modos de rotura.  

 

Modo1: mmll nceffeff 108,1, ==  mas mmlmmll effcpeffeff 10842,150 1,,1, =→=≤  

 

Modo 2: mmll nceffeff 108,2, ==  

 

mmeml nceff 15,1463525,16,25425,14, =×+×=+=

mmeeml nceff 1083535625,06,252625,02 1, =+×+×=++=

mml nceff 10815,146108 , =⇔≤

mmpml gcpeff 42,3953156,25,, =+×=+= ππ

mmpel gcpeff 3853153522 1,, =+×=+=

mml gcpeff 38542,395385 ,, =⇔≤

mmpeml gnceff 58,2303155,035625,06,2525,0625,02,, =×+×+×=++=

mmpel gnceff 5,1923155,0355,01,, =×+=+=

mml gnceff 5,19252,2305,192 ,, =⇔≤
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Por último é determinado o comprimento eficaz de um banzo de pilar não reforçado, para fiada 

de parafusos considerada como parte de um grupo de fiadas. 

 

Modo1: mmll gnceffgeff 5,192,,,1, == mas mmlmmll geffgcpeffgeff 5,192385 ,1,,,,1, =→=≤   

 

Modo 2: mmll gnceffgeff 5,192,,,2, ==  

 

8) Determinação dos parâmetros geométricos da ligação – T-stub para a chapa de 

extremidade em flexão 

O valor de cálculo da resistência e o modo de rotura de uma chapa de extremidade solicitada à 

flexão, juntamente com os parafusos tracionados a ela associados, deverão ser considerados 

idênticos aos do banzo de uma peça em T, tal como descrito na secção 6.2.6.5 do Eurocódigo 

EC3, parte 1-8. Para determinação dos comprimentos eficazes de uma chapa de extremidade 

tem de ser consultado o quadro 6.6 da secção do Eurocódigo atrás mencionado.  

 

Numa fase inicial, antes de calcular os parâmetros necessários para determinação do 

comprimento da peça em T equivalente é importante definir a localização da linha de parafusos, 

e se a linha de parafusos é considerada isolada ou como parte de um grupo de linhas, tal como 

para o caso anterior.  

 

Assim sendo, para determinação da largura do banzo de uma peça em T equivalente, os 

parâmetros necessários quantificar são relativos a uma fiada de parafusos na parte saliente do 

banzo tracionado, porque os parafusos estão colocados nas extremidades da chapa, não havendo 

parafusos no seu interior.  

 

Em primeiro lugar são definidas os dados geométricos para determinação dos comprimentos 

eficazes. Os parâmetros necessários quantificar são e, mx, ex, w, e bp. Todos os valores, com 

exceção do último são definidos com base na figura a3.0.3. Quanto ao valor de bp é definido 

como sendo a largura da chapa de extremidade. A tabela a3.2 representa os dados geométricos 

usados para determinar os comprimentos eficazes.  
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Tabela A3.2 - Dados Geométricos 

e mx w ex bp 

35 25,6 35 35 140 

 

 

Figura A3.0.3 - Parâmetros geométricos da peça em T 

 

(A3.30) 

 

Em que: 

x; é a distância entre o banzo e a extremidade livre da chapa. � =
�������

�
+ 35 = 63,5 

 

De seguida são determinados os comprimentos eficazes para o banzo não reforçado de um pilar, 

considerando uma linha de parafusos isolada com troços circulares. 

 

(A3.31) 

 

(A3.32) 

 

(A3.33) 

 

(A3.34) 

 

mmaexm pxx 1,25238,0355,6328,0 =××−−=−−=

mmml xcpeff 71,1571,2522, =×== ππ

mmwml xcpeff 9,148701,25, =+×=+= ππ

mmeml xcpeff 9,1483521,252, =×+×=+= ππ

mml cpeff 9,14871,1579,1489,148 , =⇔≤≤
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Posteriormente são quantificados os comprimentos eficazes para o banzo não reforçado de um 

pilar, considerando uma linha de parafusos isolada sem troços circulares. 

 

(A3.35) 

 

(A3.36) 

 

(A3.37) 

 

(A3.38) 

 

(A3.39) 

 

Depois, o comprimento eficaz de um banzo de pilar não reforçado, para fiada de parafusos 

considerada isoladamente foi quantificado. 

 

Modo1: mmll gnceffgeff 70,,,1, ==  mas mmlmmll geffgcpeffgeff 709,148 ,1,,,,1, =→=≤   

 

Modo 2: mmll gnceffgeff 70,,,2, ==  

 

9) Resistência da ligação à tração 

Na secção 6.2.7.2, do Eurocódigo EC3, parte 1-8, aquando do cálculo do momento resistente 

de juntas viga coluna, surge o valor de cálculo da resistência à tração efetiva da fiada de 

parafusos. Para este último cálculo, o seu valor, considerando uma linha isolada de parafusos, 

deverá ser igual ao menor valor de cálculo das resistências da alma do pilar sujeita à tração 

Ft,wc,Rd (6.2.6.3), do banzo do pilar em flexão Ft,fc.Rd (6.2.6.4), da chapa de extremidade sujeita 

à flexão Ft,ep,Rd (6.2.6.5) e da alma da viga sujeita à tração Ft,wb,Rd (6.2.6.8). 

 

O cálculo da resistência da ligação à tração é feito para cada uma das fiadas de parafusos. Porém 

para a segunda das fiadas a resistência da ligação à tração é também calculada considerando a 

fiada de parafusos como parte de um grupo de fiadas. Assim os cálculos seguintes dividem-se 

nas duas fiadas existentes. As linhas são numeradas com início na linha mais afastada do centro 

de compressão, como descrito no Eurocódigo, numa nota existente na secção atrás mencionada. 

mmeml xxnceff 15,1443525,11,25425,14, =×+×=+=

mmemel xxnceff 8,10735625,01,25235625,02, =×+×+=++=

mmbl pnceff 701405,05,0, =×==

mmemwl xxnceff 6,8935625,01,252355,0625,025,0, =×+×+×=++=

mml nceff 7015,1448,1076,8970 , =⇔≤≤≤
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Em primeiro ligar é determinada a resistência do banzo do pilar em flexão para a primeira fiada. 

O valor de cálculo da resistência do banzo do pilar à flexão foi determinada com base no quadro 

6.2 do Eurocódigo EC3, parte 1-8.  

Para isso, em primeiro lugar foi necessário determinar o valor do momento plástico para cada 

os dois valores dos comprimentos eficazes do banzo do pilar, comprimentos esses determinados 

numa secção anterior deste documento. Contudo, esses dois valores são iguais.  

 

Determinado o valor do momento plástico foi depois calculado o valor de cálculo da resistência 

do banzo do pilar à flexão para os 3 modos de rotura.  

 

(A3.40) 

mkNM Rdpl /67,1, =  

 

� = ���� ��  � ≤ 1,25� ↔ � = 35 ��  � ≤ 1,25 ∗ 25,6 = 32 ↔ � = 32�� 

 

(A3.41) 

 

 

Em que: 

ϒM2; é o fator de segurança de valor igual a 1,25. Valor presente no quadro 2.1 do Eurocódigo EC 3 parte 1-8. 

 

Modo 1: 

(A3.42) 

 

Modo 2: 

(A3.43) 

 

Modo 3: 

(A3.44) 

 

Em que: 

n; número de parafusos existentes na fiada. 
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FnM
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Final: 

(A3.45) 

 

Em segundo lugar é determinada a resistência da alma do pilar à tração, também para a primeira 

das fiadas. O método de dimensionamento desta componente encontra-se na secção 6.2.6.2, do 

Eurocódigo EC3 parte 1-8.  

 

Para a quantificação desta resistência, é necessário calcular a largura efetiva da alma tracionada 

do pilar. Na alínea 3 da secção do Eurocódigo referida no parágrafo anterior diz que a largura 

efetiva da alma tracionada do pilar deve ser considerada igual à largura eficaz do banzo 

determinada anteriormente documento. Assim sendo, para determinação do valor da resistência 

da alma do pilar à tração apenas é necessário determinar o coeficiente de redução ω.  

 

(A3.46) 

 

 

 

(A3.47) 

 

kNF Rdwct 28,210)1(,, =⇔  

 

De seguida é determinado o valor de cálculo da resistência do banzo do pilar à flexão foi 

determinada com base no quadro 6.2 do Eurocódigo EC3, parte 1-8. Para este caso são usados 

os valores dos parâmetros geométricos da ligação para a chapa de extremidade em flexão, 

considerando a primeira das fiadas.  

 

(A3.48) 

$�%,&' = 1,08)*/� 

 

� = ���� ��  � ≤ 1,25� ↔ � = 35 ��  � ≤ 1,25 ∗ 25,1 = 31,375 ↔ � = 31,375 �� 

 

(A3.49) 

 

kNFFFF tttRdfct 46,158)86,180;46,158;04,261min();;min( 321)1(,, ===
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Modo 1: 

(A3.50) 

 

Modo 2: 

(A3.51) 

 

Modo 3: 

(A3.52) 

 

Em que: 

n; número de parafusos existentes na fiada. 

 

Final: 

(A3.53) 

 

No final é determinado o valor da resistência à tração da ligação com base na primeira fiada de 

parafusos.  

 

(A3.54) 

,-�,&' = 138,44 )* 

 

Considerando a 2ª fiada como isolada, os valores de resistência calculados para a 1ª fiada são 

iguais aos valores de resistência para a segunda fiada, já que, todas as dimensões e 

comprimentos eficazes são iguais para a primeira e segunda fiadas. 

 

Assim, para a 2ª fiada são calculados os valores da resistência do banzo do pilar em flexão e da 

alma do pilar à tração, considerando esta fiada como uma fiada pertencente a um grupo de 

fiadas.  

 

Em primeiro lugar é determinada a resistência do banzo do pilar em flexão, considerando a 

fiada de parafusos como parte de um grupo de fiadas.  

kN
m

M
F Rdpl

t 11,172
)101,25(

08,144
3

,
1 =
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×== −

kN
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FnRdMpl
F Rdt
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243,90)10375,31(08,12,2
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3
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×××+×=
+
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= −−
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∑ =×== kNFnF Rdtt 86,18043,902,3

kNFFFF tttRdept 44,138)86,180;44,138;11,172min();;min( 321)1(,, ===

)44,138;28,210;46,158min();;min( )1(,,)1(,,)1(,,,1 == RdeptRdwctRdfctRdt FFFF
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(A3.55) 

$�%,&' = 2,98 )*/� 

 

� = ���� ��  � ≤ 1,25� ↔ � = 50 ��  � ≤ 1,25 ∗ 25,6 = 32 ↔ � = 32�� 

 

Modo 1: 

(A3.56) 

 

 

Modo 2: 

 

(A3.57) 

 

Modo 3: 

 

 

 

 

(A3.58) 

 

Em que: 

n; número de parafusos existentes na fiada. Neste caso são 4 por estarmos a avaliar a fiada como parte de um grupo de fiadas. 

 

Final: 

(A3.59) 

 

(A3.60) 

 

De seguida é determinada a resistência da alma do pilar à tração, considerando a fiada de 

parafusos como parte de um grupo de fiadas. Para a determinação desta resistência são usados 

os mesmos princípios que os adotados para os cálculos da primeira fiada, anteriormente 

0,1
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calculada neste documento. Porém, o valor aqui usado para o comprimento eficaz é relativo a 

uma fiada de parafusos como parte de um grupo de fiadas.  

 

 

(A3.61) 

 

 

 

(A3.62) 

,-,0�,&'(�2�) = 240,76 )* 

 

(A3.63) 

 

Depois é calculado o valor da resistência à tração da 2ª fiada de parafusos. Esta resistência 

engloba os valores das resistências calculadas para a 1ª fiada, já que são iguais, considerando a 

2ª fiada como isolada e também os valores atrás calculados considerando a 2ª fiada como parte 

de um grupo de fiadas.  

 

(A3.64) 

 

(A3.65) 

 

Por último, é apresentado o cálculo da resistência da ligação à tração. Este valor é igual ao 

somatório das resistências à tração de cada uma das fiadas de parafusos, tal como dito na secção 

6.2.7.2, do Eurocódigo 3, parte 1-8. 

 

(A3.66) 

 

(A3.67) 

 

 

10) Resistência da ligação à flexão 
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É agora a vez de determinar o valor da resistência da ligação à flexão. Tal como referido 

anteriormente neste documento, usou-se a secção 6.2.7.2, do Eurocódigo EC3, parte 1-8, para 

o cálculo do momento resistente de juntas viga coluna.  

 

Esta secção do Eurocódigo, já abordada anteriormente para o cálculo da resistência da ligação 

à tração, para além dos valores das resistências já determinados envolve também, como dito na 

alínea 7 dessa secção do Eurocódigo, a determinação do valor da resistência da alma do pilar 

ao corte, do valor da resistência da alma do pilar à compressão e do valor da resistência do 

banzo da viga à compressão. Contudo, estes três valores de resistências já foram determinados 

em secções anteriores deste documento. 

 

De referir, que para o cálculo da resistência da ligação à flexão apenas se utilizou a 1ª fiada de 

parafusos, já que esta é a fiada situada acima do centro de compressão e como tal a mais 

solicitada e responsável pela resistência da ligação à flexão.  

 

O braço do binário (hj), já foi determinado nos cálculos anteriormente desenvolvidos neste 

documento. Desta forma e como todos os valores necessários já haviam sido determinados não 

é necessário nenhum cálculo prévio para a determinação da resistência à flexão.  

 

(A3.68) 

 

(A3.69) 

 

 

11) Resistência da ligação considerando a interação do momento fletor com o esforço axial 

De forma a verificar a ligação com base numa interação de esforços, já que os elementos 

constituintes da ligação são solicitados à flexão e à tração, recorreu-se à secção 6.7.2.1(3) para 

verificação da capacidade resistente.  

 

(A3.70) 

 

 

12) Resistência da ligação ao corte 
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A resistência ao corte pode ser determinada com base na resistência ao corte dos parafusos, na 

resistência à pressão diametral das chapas e na resistência à tração dos parafusos. Esta última 

resistência já foi calculada anteriormente, contudo, mas outras resistências mencionadas não 

tendo sido calculadas, iniciou-se o cálculo pela sua determinação. De referir que para o cálculo 

destas resistências usou-se o quadro 3.4 do Eurocódigo EC3, parte1-8.  

Posteriormente determinou-se a resistência da ligação ao corte. Para isso, são necessários os 

valores da resistência à tração de cada uma das fiadas de parafusos, valor esse já determinado 

anteriormente, o valor da força em cada fiada devido à tração, o valor da resistência à flexão de 

cada fiada de parafusos, valor esse já determinado anteriormente, o valor da força em cada fiada 

de parafusos devido ao momento fletor atuante, a máxima força de tração existente em cada 

uma das fiadas e ainda a redução da resistência de cada uma das fiadas de parafusos. A 

resistência à pressão diametral da chapa para parafusos exteriores e interiores, por esta ordem 

determinadas, foram calculadas com recurso à Figura A3.0.4. 

 

(A3.71) 

 

Em que: 

αv; coeficiente para o cálculo da resistência ao corte dos parafusos que, para a classe 8.8 tem valor de 0.6 
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Figura A3.0.4 - Símbolos para as distâncias entre os eixos dos furos de peças de ligação 
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(A3.84) 

 

 

 

 

(A3.85) 

 

(A3.86) 

 

 

 

 

(A3.87) 

 

Nota: uma vez que o objetivo era a seleção do menor valor, selecionou-se o valor da resistência 

à pressão diametral da chapa para parafusos exteriores, visto este ser o menor dos valores da 

resistência à pressão diametral da chapa. 

 

(A3.88) 

 

13) Resistência das soldaduras 

A resistência das soldaduras foi determinada segundo o método direcional. O método 

preconizado é referente ao Eurocódigo EC3, secção 4.5.3.2, parte 1-8. Nele, os esforços 

transmitidos por unidade de comprimento da soldadura são decompostos em componentes 

paralelas e transversais ao eixo longitudinal da soldadura e, posteriormente, nos componentes 

perpendiculares e transversais ao plano que define a espessura do cordão.  

 

Em primeiro lugar foram determinadas as áreas das soldaduras horizontais. Estas estão 

colocadas segundo a largura do banzo e também na parte interior da viga, na largura até atingir 

o raio de curvatura, tal como definido na figura a3.0.5 a cor verde.  
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Figura A3.0.5 - Cordoes de soldadura horizontais e verticais 

 

(A3.89) 

 

 

De seguida são determinadas as soldaduras verticais estão estas colocadas na ligação da viga 

com a chapa de extremidade, no comprimento da alma da viga com exceção dos raios de 

concordância, tal como definido na figura a3.0.5 a vermelho.  

 

(A3.90) 

 

Depois das áreas serem determinadas, é agora quantificada a tensão nas soldaduras verticais. 

Considerou-se que nesta direção apenas existe uma tenção tangencial paralela, devido a tratar-

se de cordões laterais. O esforço atuante nestes cordões é o esforço de corte atuante.  

 

(A3.91) 

 

 

Para as soldaduras horizontais, considerou-se que estas são responsáveis por absorver o 

momento fletor e a tração atuantes na ligação. Assim, como o momento é negativo, as 

soldaduras do banzo superior são as responsáveis pela absorção dos esforços mencionados. 

Desta forma, a tração é dividida em dois e o momento fletor é transformado numa forma de 

tração, dividindo o seu valor pelo braço do binário, sendo esta a distância compreendida entre 

o centro dos dois banzos. Considerou-se que as soldaduras eram soldaduras frontais.  
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(A3.92 

 

 

(A3.93) 

 

 

(A3.94) 

 

 

Por fim é feita a avaliação da capacidade resistente das soldaduras. Na alínea 6 da secção do 

Eurocódigo anteriormente mencionada para o cálculo das soldaduras, encontra-se as condições 

a cumprir para a verificação da capacidade resistente das soldaduras. 
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71,40478,249 ≤⇔  

 

(A3.96) 

 

em que:  

Βw; fator de correlação para soldaduras de ângulo, sendo o seu valor definido em 4.5.3.2. Para classe de aço constituinte dos 

elementos S275 este fator tem o valor de 0,85.  
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