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CYPECAD 

IMPORTAÇÃO DE MODELOS BIM NO 
CYPECAD (FLUXO DE TRABALHO 
OPEN BIM) 

1. INTRODUÇÃO 

O programa CYPECAD encontra-se integrado no fluxo de trabalho Open BIM, permitindo a 
sincronização com o modelo BIM do edifício. Esta FAQ especifica o fluxo de trabalho para efetuar a 
sincronização com o modelo BIM. 

2. DESCRIÇÃO 

A integração do CYPECAD no fluxo de trabalho Open BIM permite que o projeto de estruturas possa 
ser criado e modelado a partir de informação já disponível no modelo arquitetónico. Permite também 
que o projeto de estruturas seja atualizado em função de alterações que possam ser efetuadas no 
modelo arquitetónico. O modelo final do projeto de estruturas pode ser adicionado ao modelo BIM do 
edifício, permitindo assim a coordenação com outras especialidades. 

Para integrar o projeto do CYPECAD num fluxo de trabalho Open BIM é necessário que exista 
previamente no BIMserver.center o modelo BIM do edifício já com o modelo arquitetónico criado. 

2.1. Importação de modelos BIM  

Durante o processo de criação de uma nova obra do CYPECAD deve-se indicar que se deseja iniciar o 
projeto através da importação de um modelo BIM. 

 

Fig.  1 – Opção para iniciar um novo projeto BIM 

Na janela de configuração da importação do modelo BIM deve-se selecionar inicialmente o projeto do 
BIMserver.center para o qual se pretende elaborar o projeto de estruturas. Seguidamente devem-se 
selecionar as plantas e as paredes a incluir no projeto. As plantas serão utilizadas para definir os 
elementos do CYPECAD, tal como seria realizado numa obra criada vazia. As paredes do modelo 
arquitetónico serão utilizadas para definir automaticamente as cargas das paredes no modelo 
estrutural. 
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Fig.  2 – Seleção do projeto a partir do BIMserver.center 

 

 

Fig.  3 – Seleção das plantas a incluir 
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Fig.  4 – Seleção dos pilares a incluir 

 

 

Fig.  5 – Seleção de cotorno das lajes 
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Fig.  6 – Seleção das paredes a incluir 

Premindo “Terminar” o programa realiza a importação do modelo do edifício. Seguidamente podem-
se ajustar os dados da obra, os estados limites e os grupos criados. 

 

 

Fig.  7 – Ajuste dos dados dos grupos no CYPECAD 

2.2. Modelação em CYPECAD de projetos vinculados a um modelo BIM  

Para uma modelação eficiente em CYPECAD é conveniente que existam máscaras com informação 
adicional sobre os elementos arquitetónicos em cada piso. Se o modelo BIM contiver máscaras dos 
pisos referenciadas, o CYPECAD importa-as automaticamente, caso contrário poderão ser 
adicionadas máscaras de forma manual. 

É possível visualizar as lajes e os pilares do modelo arquitetónico o que permite auxiliar a introdução 
dos elementos estruturais no CYPECAD. 
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Fig.  8 – Configuração dos elementos arquitetónicos no separador “Entrada de pilares” 

No separador “Entrada de pilares” é possível ativar esta visualização no menu “Vistas/Cotas”. No 
separador “Entrada de vigas”, no menu “Grupos”, podem-se também ativar estas visualizações assim 
como consultar o “Modelo 3D do edifício, incluindo o modelo BIM”. Neste último caso é possível 
realizar filtros por elementos e pisos para melhor interpretar a informação. 

Os grupos criados no CYPECAD encontram-se vinculados às plantas do modelo arquitetónico. Se for 
adicionado um novo piso no CYPECAD a informação que ele contiver não poderá ser exportada para 
o modelo BIM. 

 

Fig.  9 – Aviso ao adicionar novas plantas a um projeto vinculado a um modelo BIM 

Na modelação de pilares no CYPECAD é possível selecionar o ponto fixo a partir dos pilares presentes 
no modelo arquitetónico. 
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Fig.  10 – Seleção do ponto fixo de um pilar a partir de um pilar do modelo arquitetónico 

É possível vincular os ângulo e grupos iniciais e finais dos pilares estruturais introduzidos aos pilares 
do modelo arquitetónico. Desta forma qualquer alteração no modelo arquitetónico é refletida 
automaticamente no modelo estrutural quando for realizada a atualização do modelo BIM no 
CYPECAD. 

 

Fig.  11 – Seleção das opções de vinculação de ângulo e grupos do modelo estrutural 

Na modelação de vigas no CYPECAD pode-se beneficiar da introdução a partir das lajes do modelo 
arquitetónico, contudo neste caso não há vinculação ao modelo BIM. Para reconhecer os limites da 



Importação de modelos BIM no CYPECAD (fluxo de trabalho Open BIM) FAQ  7 - 10 

 

 

 

 www.topinformatica.pt   

 

laje arquitetónica deve-se selecionar o método de introdução por captura, tal como indicado na 
imagem seguinte. 

 

Fig.  12 – Introdução de vigas a partir da laje do modelo arquitetónico 

Se, no processo de importação do modelo BIM, foi selecionada a vinculação aos muros e divisões do 
modelo arquitetónico é necessário rever a carga desses elementos. No separador “Entrada de vigas”, 
no menu “Cargas> Elementos construtivos” é possível rever a carga de cada um dos tipos dos 
elementos construtivos presentes. Após a revisão da carga do tipo do elemento construtivo é 
removido a indicação “NÃO REVISTO”. 

 

Fig.  13 – Revisão da carga dos elementos construtivos importados do modelo arquitetónico 



Importação de modelos BIM no CYPECAD (fluxo de trabalho Open BIM) FAQ  8 - 10 

 

 

 

 www.topinformatica.pt   

 

2.3. Atualização do modelo BIM 

Se o modelo BIM do edifício for modificado é possível atualizar o modelo estrutural, refletindo essas 
alterações. Esta opção encontra-se disponível na barra de ferramentas. 

 

Fig.  14 – Atualização do modelo BIM 

 

 

Fig.  15 – Configuração das opções de atualização do modelo BIM 

Após finalizar o processo o programa informa sobre o resultado da atualização. 
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Fig.  16 – Informação sobre o resultado da atualização 

 

2.4. Exportação do modelo BIM 

Após finalizar o modelo estrutural no CYPECAD deve-se atualizar o modelo BIM do edifício, exportando 
o modelo estrutural em formato IFC. Esta opção encontra-se disponível na barra de ferramentas. 

 

Fig.  17 – Exportação do modelo estrutural em formato IFC 
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Fig.  18 – Opções de exportação do modelo estrutural 

Premindo “Aceitar”, na janela de exportação em formato IFC, o programa exporta o modelo estrutural 
para o projeto BIM, adicionando ou atualizando o modelo estrutural. 


