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ARQUIMEDES 

EXPORTAR DO ARCHICAD PARA O 
ARQUIMEDES 

1. INTRODUÇÃO 

Para exportar para o Arquimedes a medição dos elementos definidos no ArchiCAD é necessário ter 
instalado corretamente a ligação entre os dois programas e ter presentes algumas noções 
relacionadas com a forma de transmissão da informação: 

• Instalação da conexão entre ArchiCAD e Arquimedes. É necessário ter instalada a conexão do 
ArchiCAD com o Arquimedes. 

• Menu CYPE no ArchiCAD. O ambiente de trabalho do programa ArchiCAD é configurável pelo 
utilizador. Assim, o utilizador deve criar um menu próprio onde se encontram as duas opções 
necessárias para exportar a medição do ArchiCAD para o Arquimedes (Importar desde Arquimedes e 
Vincula Propriedades a Critérios).  

• Noções sobre a exportação. Quando se exporta a medição do ArchiCAD para o Arquimedes são 
adicionadas tabelas de medição aos artigos da obra do Arquimedes à qual se vincularam os 
elementos de desenho no ArchiCAD. No caso de que algum artigo da obra do Arquimedes vinculada 
já possuir tabela de medição, a medição que provem do ArchiCAD não a substitui, é inserida como 
mais uma subtabela na tabela de medição existente. 

2. DESCRIÇÃO 

Para exportar para o Arquimedes a medição dos elementos definidos no ArchiCAD, é necessário, 
imediatamente após a criação da obra, selecionar a opção Importar desde Arquimedes que se 
encontra no menu CYPE do ArchiCAD. Esta opção ativa a janela Aviso API, onde se deve selecionar a 
opção Manter Propriedades do Elemento. 

 

Fig.  1  

Com esta ação é criada uma conexão entre a obra do ArchiCAD e o Arquimedes, que só necessitará 
de criar uma vez em cada obra do ArchiCAD. Seguidamente é necessário estabelecer os vínculos entre 
os elementos cuja medição se deseja exportar e o artigo correspondente na obra do Arquimedes. 
Existem dois modos de criar esta vinculação: Vinculação directa elemento – artigo e Vinculação por 
critérios. Se pretender poderá utilizar ambos os métodos na mesma obra de ArchiCAD. 

2.1. Vinculação directa elemento – artigo 

Este tipo de vinculação a um artigo de uma obra do Arquimedes é executado selecionando um ou 
vários elementos do mesmo tipo (parede, cobertura, laje, etc.). Seguidamente ativa-se a opção que 
corresponda ao elemento selecionado. Esta opção encontra-se no menu Edição > Definições do 
Elemento e só estará visível a que corresponda ao elemento selecionado 
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Fig.  2  

Aparece, depois uma janela onde se descrevem as propriedades do elemento selecionado. Abra a 
secção Listagem e rotulagem e, para o tipo de vinculação a contemplar, verifique que tem desativada 
a opção Vincular Propriedades por Critérios. 
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Fig.  3  

Ao ativar a opção Individualmente o ArchiCAD comunicará com o Arquimedes e aparecerá a janela 
Selector de preços CYPE, onde deve selecionar: 

• O orçamento do Arquimedes para o qual deseja exportar a medição do elemento 
selecionado; 

• O artigo do orçamento do Arquimedes ao qual deseja vincular o elemento ou 
elementos selecionados; que deve buscar árvore de capítulos que aparece na janela. 
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Fig.  4  
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Fig.  5  
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Fig.  6  

Após premir o botão Aceitar, aparece de novo a janela anterior com a opção Individualmente ativa e, 
em baixo, a referência do artigo ao qual foi vinculado o elemento. 
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Fig.  7  

Prima o botão OK e proceda da mesma forma para os restantes elementos que deseje vincular 
diretamente ao orçamento do Arquimedes. 

 

No final exporte para o Arquimedes as medições dos elementos vinculados através da opção Guardar 
como do menu Ficheiro. Esta opção abrirá uma janela onde deve selecionar Exportar FIEBDC (*.bc3) 
no campo Guardar como o Tipo. Este tipo estará disponível na opção Guardar como se a vista de 
projeto do ArchiCAD for uma vista 2D. 
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Fig.  8  

Finalizado o processo, deverá aparecer uma mensagem do ArchiCAD indicando que a exportação foi 
completada com êxito. Quando abrir o orçamento com o Arquimedes a medição será importada 
automaticamente. 

2.2. Vinculação directa 

A vinculação dos elementos definidos no ArchiCAD com os artigos de um orçamento do Arquimedes 
também pode ser realizada automaticamente, através do estabelecimento de uma série de critérios 
definidos pelo utilizador. 

Os critérios para definir as referidas vinculações são estabelecidas na janela Vincula Propriedades a 
Critérios (menu CYPE> Vincula Propriedades a Critérios). 

 

Fig.  9  

Prima o botão Novo Vínculo e, seguidamente, Editar Critérios para que apareça a janela Selector de 
Critérios, onde, por exemplo, pode definir uma regra para vincular todas as paredes do projeto de 25 
cm de espessura. 
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Fig.  10  

Para definir o critério indicado, selecione na opção Procurar Elementos o elemento Parede. 
Seguidamente, prima o botão Mais opções e aparecerá o botão Cor que deve premir para selecionar 
a opção Largura, isto fará com o botão Cor se passe a chamar Largura, e que para além disso apareça 
outro botão, à direita, cuja seleção permite estabelecer a relação entre a largura da parede e um valor 
numérico introduzido pelo utilizador. Neste último botão selecione o símbolo “=” e introduza o valor 
0,25 no campo numérico que aparece à sua direita. 

 

Fig.  11  

Prima o botão Aplicar e na janela Vincular Propriedades aos Critérios será criada uma linha onde se 
estabelece o critério pelo qual todas as paredes de 25 cm de espessura serão vinculadas a um artigo 
do orçamento do Arquimedes. 
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Fig.  12  

Para vincular a um artigo do Arquimedes os objetos definidos na janela Selector de critérios, prima o 
botão Propriedade vinculada e aparecerá a janela Selector de preços CYPE. Esta janela é a mesma 
que aparece quando se vincula um elemento pelo procedimento Vinculação directa elemento – artigo. 

 

Fig.  13  

Na janela Selector de preços CYPE, procure no campo Obra o orçamento do Arquimedes e selecione 
o artigo que deseja vincular. Una vez selecionado o artigo, prima o botão Aceitar e voltará a aparecer 
a janela Vincular Propriedades aos Critérios com a referência do artigo vinculada na coluna Nome. 
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Fig.  14  

Na janela Vincular Propriedades aos Critérios podem existir mais objetos com diferentes tipos ou do 
mesmo tipo com critérios de seleção diferentes. Cada um deles pode vincular-se a diferentes artigos 
do orçamento do Arquimedes. 

Quando terminar de estabelecer os critérios e vínculos dos vários elementos do projeto no ArchiCAD, 
feche a janela Vincular Propriedades aos Critérios e o programa perguntará se deseja guardar as 
alterações (podem-se inclusivamente guardar os critérios estabelecidos para outros projetos do 
ArchiCAD). Selecione o botão Guardar e está pronto para exportar para o Arquimedes. 

A exportação para o Arquimedes realiza-se da mesma forma que para os objetos vinculados através 
do método Vinculação directa elemento – artigo. 

Recorde que para exportar para o Arquimedes as medições dos elementos vinculados deve utilizar a 
opção Guardar como do menu Ficheiro. Esta opção abrirá uma janela onde deve selecionar Exportar 
FIEBDC (*.bc3) no campo Guardar como o Tipo. Este tipo estará disponível na opção Guardar como 
se a vista de projeto do ArchiCAD for uma vista 2D. 

Finalizado o processo, deverá aparecer uma mensagem do ArchiCAD indicando que a exportação foi 
completada com êxito. Quando abrir o orçamento com o Arquimedes a medição será importada 
automaticamente. 


