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CYPECAD 

INTRODUÇÃO AUTOMÁTICA IFC NO 
CYPECAD 

1. INTRODUÇÃO 

Após criar uma obra, sem selecionar a opção Importação do modelo BIM, o CYPECAD permite optar 
pela extração de informação de um ficheiro IFC. Esta FAQ especifica os requisitos que este ficheiro 
IFC deve cumprir e o procedimento de importação. Se pretender informação sobre a opção de 
Importação de modelos BIM, integrada no fluxo de trabalho Open BIM, consulte a respetiva FAQ.  

2. DESCRIÇÃO 

A importação de um ficheiro IFC permite definir a seguinte informação no CYPECAD: 

• plantas ou grupos (número, alturas e cargas gerais); 

• lajes; 

• pilares; 

• vigas de contorno da laje; 

• vigas de contorno de aberturas interiores; 

• cargas de paredes; 

• elementos de fundação. 

A associação entre os elementos a importar e a sua definição no formato IFC é a seguinte: 

• lajes de cobertura: IFCROOF; 

• lajes: IFCSLAB; 

• pilares: IFCCOLUMN; 

• cargas de paredes: IFCWALL e IFCWALLSTANDARCASE; 

• elementos de fundação: IFCFOOTING. 

Para que a importação possa ser realizada de forma correta a geometria destes elementos deve ser 
definida por extrusão. 

2.1. Processo de importação   

Para importar um modelo estrutural deve selecionar-se a opção Introdução automática IFC durante o 
processo de criação de uma nova obra. Através desta opção surgirá um assistente que guiará o utilizar 
durante o processo e que permite confirmar e completar a informação extraída do ficheiro IFC. 
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Fig.  1  

O primeiro passo Selecção do ficheiro IFC permite ao utilizador indicar a localização do ficheiro IFC. 

 

Fig.  2  

No passo Altura das plantas é possível consultar e modificar o nome e a altura de cada uma das 
plantas, assim como o tipo de fundação e a cota a que se situa. 
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Fig.  3  

Em Cargas em plantas é possível consultar e modificar as sobrecargas de cada uma das plantas. 

 

Fig.  4  

No passo Pilares é apresentada uma lista dos elementos pilares (agrupados pelo material definido no 
ficheiro IFC). O utilizador deve ativar aqueles que deseja que sejam importados para a obra. 
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Fig.  5  

No ponto Lajes e Coberturas é apresentada uma lista dos elementos do tipo laje ou cobertura contidos 
no ficheiro IFC. O utilizador deve ativar aqueles que deseja que sejam importados para a obra. Devem 
também ser definidos neste passo os tipos de vigas de contorno da laje, exterior e interior (aberturas). 

 

Fig.  6  

Em Fundação é apresentada uma lista dos elementos de fundação (agrupados pelo material definido 
no ficheiro IFC). O utilizador deve ativar aqueles que deseja que sejam importados para a obra. 
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Fig.  7  

Em Carga de paredes é apresentada uma lista dos elementos parede (agrupados pelo material 
definido no ficheiro IFC). O utilizador deve ativar aqueles que deseja que sejam importados para a 
obra. O valor das cargas lineares é definido a partir das características introduzidas para cada uma 
das paredes. 

 

Fig.  8  

No último passo, Máscaras de desenho, o utilizador pode ativar a criação automática de máscaras de 
desenho para a obra, que incluirão os elementos selecionados. 
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Fig.  9  

2.2. Código de cores utilizado durante o processo de importação  

Durante o processo de seleção dos elementos a importar são utilizadas cores que permitem 
diferenciar entre os vários elementos. 

Elemento selecionado na lista do passo atual: 

• Vermelho vivo opaco se o elemento está marcado para importação; 

• Vermelho ténue e transparente se não está marcado para importação. 

Elementos não selecionados na lista do passo atual: 

• Laranja opaco se estão marcados para importação; 

• Cinza ténue e transparente se não estão marcados para importação. 

Elementos de outros passos: 

• Cinza ténue e transparente se estão marcados para importação. 

• Não aparecem se não estão marcados para importação. 


