
INTEGRAÇÃO ESTRUTURAL

1



BIM Estrutural
Workflow de 
Arquitectura

Revit
Archicad

Modelo Estrutural
Tekla

Sistemas de Grids 
de arquitectura, 

pisos,etc

IFC
Esquiço estrutural

preliminar

Desenhos de  
pormenorização, 

mapas de 
quantidades

Importação/E
xportação de 
modelos de 

análise

Refinamento do 
Lyout

Ligações e 
Armaduras

Análise e 
Dimensionamento

Estrutural
Modelo

Estrutural com 
integração de 
arquitectura, 
engenharia e 
projecto de 

especialidades

Verificação de  
Redundância

Processo
Construtivo

Dimensionamento
de Ligações

Desenhos de 
pormenor

Modelo EstruturalModelo Estrutural
Tekla Tekla 

IFC

IFC

Modelo Estrutural
Tekla

Pormenorização
de Betão

Modelo Estrutural
Tekla

Steel Detailer

Tekla
model model

Tekla Structures 
Model

Engineer / 
Designer Modelo de 

Armaduras

Ligações menores, 
modulo completo

Criação de 
desenhos de 

armadura e planos
de betonagem

Criação de 
desenhos de 

pormenor
Revisão do 
modelos de 
desenhos

Actualização do 
modulo e dos 

desenhos

Actualização do 
modelo e dos 

desenhos

Construção

Dados do modelo
utilizados para a 

construção

Detalhes de 
fabrico de fácil
compreensão

Entregas de
pré-esforço de 
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2. Enviar secções
e propriedades de 
materiais

3. Modificar, 
adicionar ou
apagar elementos

1. Construir o 
modelo no 
motor de 
análise

4. Continue 

Workflow 1: Início no SAP2000
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5. Enviar
actualizações e 
comparar
alterações

apagar elementos4. Continue 
trabalhando
no Tekla



Modelo
Físico

Modelo
de Análise

Workflow 1: Início no SAP2000
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Análise

Geometria, 
parâmetros de 

dimensionamento
, apoios, cargas

Actualiza
dimensões e 
esforços nas

ligações



Definição dos Tipos de Elementos
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Definição do tipo de 
elemento para
análise e 
dimensionamento

Definição da localização
dos elementos para análise

Definição dos Elementos e sua Localização
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dos elementos para análise
e dimensionamento

Eixo de Referência Eixo
Neutro



Definição dos Apoios
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Definição dos Grupos de Carga
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Adicionar Cargas

Cargas de Linha

Adicionar Cargas
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Cargas Pontuais

Cargas de Superfície



Criação do modelo de análise
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Propriedades do Modelo de Análise

Adicionar o nome do modelo

Seleccione o 
programa de 
análise
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Michael Evans Senior Global 
Consultant

Definição do 
método de criação, 
utilizando filtros, 
caso necessário

Outras opções
avançadas, a 
discutir à 
porteriori

Definição dos eixos
dos elementos



Criação do modelo de análise

É possível visualizar
o modelo físico e o 
modelo de análise, 
clicando em “Update 
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clicando em “Update 
and Show”



Transferir o modelo para análise
e dimensionamento no SAP2000 
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Depois da
verificação do 
modelo no Tekla, 
clicando em “Run”, 
o modelo é 
transferido para o 
SAP2000 para
análise e 
dimensionamento.



Verificação do 
modelo de análise
no SAP2000

Análise do modelo realizada no SAP2000
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As alterações podem ser 
realizadas manualmente ou pelo
processo de dimensionamento.
Quando as verificações de 
dimensionamento estão
terminadas, salve o modelo e 
voltar ao Tekla



Paredes de Betão e Lajes também
importadas

Lajes e nós de 
cantos de 

paredes pré-
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paredes pré-
definidos no Tekla



Actualização do perfil e da classe
do aço no Tekla Steel
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Voltando ao Teckla
e clicando em “Get 
Results” e verifique
as novas 
dimensões

Michael Evans Senior Global 
Consultant



Actualização do perfil e da classe
do aço no Tekla Steel
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Com as dimensões
calculadas no SAP e 
com as ligações
previamente
aplicadas, os
desenhos são
automaticamente
actualizados



Esforços nas ligações calculados no SAP2000 e 
utilizados no dimensionamento no Teckla Steel

O programa de cálculo
devolve os resultados
de esforços nas
ligações
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O Engenheiro
pode continuar a 
trabalhar no 
SAP2000, 

Actualizações realizadas no Tekla automaticamente
introduzidas no SAP2000
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SAP2000, 
enquanto a 
geometria é 
automaticamente
actualizada no 
SAP2000


