Importação de DXF/DWG
1) Passos prévios à importação de DXF/DWG:
• É conveniente atribuir diferentes layers ao desenho AutoCAD de cada tipo de elemento estrutural para facilitar a
construção do modelo no ETABS.
• Recomenda-se que cada elemento estrutural seja desenhado no AutoCAD da seguinte forma:
→ Pilares, lajes, capitéis e aberturas devem ser desenhados com recurso a polilinhas.
→ Paredes e vigas devem ser desenhadas com polilinhas se representadas através do contorno das
faces ou desenhadas através de linhas se forem representadas através dos seus eixos em planta.

→ Grelhas (eixos estruturais) devem ser desenhadas através de linhas. Neste caso deverão
importar-se apenas as linhas que definem os eixos estruturais, ignorando toda a restante
informação associada às grelhas como por exemplo a nomenclatura dos eixos (A, B, C, 1, 2,3 etc…) e
as cotas entre eixos.
Notas:

→ Para cada elemento estrutural, por exemplo os pilares, o utilizador poderá criar várias layers
associadas às várias secções dos pilares. No entanto, para a construção do modelo no ETABS não é
exigida a separação dos elementos por secção, caso estes tenham sido definidos através de
polilinhas. Quando os pilares estão desenhados através de uma polilinha, o ETABS consegue
identificar e criar a secção correspondente através de simples comandos de desenho.
→ Quando se importa uma planta de arquitectura para o ETABS é necessário fechar o ficheiro
DXF/DWG para que não haja conflitos durante a importação.

Passos prévios para a importação
de DXF/DWG
Paredes e núcleos de betão
Na importação de paredes e núcleos de betão é necessário ter alguns cuidados com o desenho no AutoCAD.
As paredes e núcleos podem ser desenhados através de polilinhas tendo em conta as seguintes opções:

a)

b)

a) Desenho de cada parte
do núcleo/parede com
polilinhas independentes.
As
polilinhas
unem-se
através dos eixos médios.
Trata-se de um método de
desenho mais eficaz para a
geração de malhas de
elementos finitos no ETABS.
b) Desenho do contorno
principal do núcleo/parede
com uma única polilinha
(forma de “U”) e desenho
de outras partes com
polilinhas independentes.
As
polilinhas
unem-se
unem-se através dos eixos
médios.

Passos prévios para a importação
de DXF/DWG
Em seguida é possível visualizar o resultado da importação para a opção de desenho a), ou seja, desenhando
cada parte do núcleo com polilinhas independentes unidas através dos seus eixos médios.

O programa criou
automaticamente as
secções dos núcleos
com diferentes
espessuras

Passos prévios para a importação
de DXF/DWG
Para os núcleos de betão desenhados através de polilinhas é necessário ter em conta o seguinte:


×
Para a importação de objectos desenhados em DXF para o ETABS é importante a noção de princípio e fim das
polilinhas. Se o utilizador pretender importar um núcleo fechado terá de criá-lo através de um objecto definido a
partir de uma polilinha cujo ponto inicial deverá coincidir com o ponto final.

Passos prévios para a importação
de DXF/DWG
Na importação de paredes e núcleos através da opção Import – DXF/DWG File of Architectural Plan é
necessário ter atenção aos parâmetros de entrada definidos no quadro de importação:

• Por defeito, o programa estabelece o valor de 1,0m
para a máxima distância entre linhas paralelas. No
entanto, para os núcleos/paredes indicados acima, a
distância entre duas linhas paralelas é de 0,70m, e
portanto, inferior a 1,0m.
• Assim, é necessário redefinir o valor da máxima
distância entre linhas paralelas, sendo considerado o
valor de 0,50m.
• Se o utilizador proceder à importação com o valor
pré-definido de 1,0m, estes elementos não seriam
gerados na importação.

Tipos de Importação
2) Tipos de importação para o ETABS:
Existem 4 formas distintas de importação de um ficheiro DXF/DWG para o
ETABS:
• DXF/DWG File of Architectural Plan → Importação do piso como um
conjunto de Layers de arquitectura
Exporta as layers de arquitectura de todos os elementos estruturais de um
determinado piso, o qual será posteriormente associado a um Story (piso) no
ETABS. Este passo poderá ser realizado para cada piso de um edifício. As grelhas
deverão estar numa layer específica de arquitectura, por exemplo, layer Grids.
• DXF File of Architectural
objectos

Grids → Importação das grelhas através de

Exporta as grelhas e a respectiva layer de arquitectura associadas ao número de
Stories definidos no ETABS. Mesmo depois da importação das grelhas, o
utilizador poderá adicionar o número de pisos que pretender, sendo a
replicação das grelhas para os novos pisos realizada de forma automática pelo
programa.
• DXF File of Floor Plan → Importação do piso através de objectos
Exporta os elementos estruturais de um piso directamente como objectos.

• DXF File of 3D Model → Importação do modelo através de objectos
Exporta os elementos estruturais de um edifício tridimensional directamente
como objectos.

Visibilidade das layers de arquitectura
No menu Options - Architectural Plan Options, é possível activar/desactivar a visibilidade das layers de
arquitectura com a ajuda das opciones Select All y Deselect All.

É conveniente atribuir
diferentes layers para o
desenho de cada elemento
estrutural.

Importação de grelhas
O ETABS importa as linhas da layer seleccionada e transforma-as em linhas de grelha. Podem ser importados
vários sistemas de grelhas num mesmo modelo, repetindo o processo de importação.

Importação de grelhas
Resultado final da importação de grelhas:

Importação de plantas
Tipos de importação

Opções de importação

Importação de plantas
Os pisos são desenhados no AutoCAD, devendo ser definido uma layer para cada elemento estrutural

Importação de plantas - Exemplo
Layers importadas
para o ETABS

Resultado final da importação de
layers de arquitectura para um piso

Importação de plantas - Exemplo
Desenho de todos os pilares de uma layer

Isolar a layer Pilares –
Clicar no botão direito
do rato – Add Column
Object

Esta opção permite
que o programa
adicione os pilares de
uma determinada
layer em todos os
pisos semelhantes.

Importação de plantas - Exemplo
Desenho selectivo de pilares através das layers
activas

Importação de plantas - Exemplo
Desenho de todas as vigas para uma layer (linhas)

Nesta opção é aconselhável
definir previamente as seções das
vigas e seleccionar a opção Draw
Beam – Quick Draw Beams –
Property “Viga x, y, etc” –
Seleccionar a layer “Vigas” – Add
Beam Object.

Importação de plantas – Exemplo
Desenho de vigas através das layer activas
(linhas)

Se o utilizador pretender, poderá
definir inicialmente as secções
das vigas a adoptar, devendo
seleccionar no comando Quick
Draw Beams, a respectiva
Property. Caso não tenha
definido as secções das vigas,
deverá seleccionar a Property
ConcBm, (caso ela não esteja
seleccionada por defeito) ou seja,
a secção tipo da viga existente no
modelo ETABS.

Importação de plantas - Exemplo
Desenho selectivo de vigas através poliinhas

Se o utilizador pretender, poderá
definir inicialmente as secções
das vigas a adoptar, devendo
seleccionar no comando Quick
Draw Beams, a respectiva
Property. Caso não tenha
definido as secções das vigas,
deverá seleccionar a Property
ConcBm, (caso ela não esteja
seleccionada por defeito) ou
seja, a secção tipo da viga
existente no modelo ETABS.

Importação de plantas - Exemplo
Desenho automático de todas as paredes de uma layer (poliinhas)

Importação de plantas - Exemplo
Desenho automático de paredes através de
linhas

Importação de plantas - Exemplo
Desenho automático de todas as lajes de uma layer

Importação de plantas - Exemplo
Desenho selectivo de lajes através das layers
activas

Importação de plantas - Exemplo
Desenho de aberturas em lajes

Importação de plantas - Exemplo
Desenho de todos os capitéis de uma layer

Importação de Modelo 3D
Método de importação:
A opção DXF File of 3D Model permite a importação de um modelo 3D para o ETABS a partir de objectos.

• Escolher as unidades para a importação e o
piso correspondente.
• Escolher as layers de arquitectura a
importar.
• Escolher as secções para cada elemento
estrutural. Se o utilizador pretender, poderá
definir previamente as secções de cada
elemento e nesse caso, será possível
escolher as secções correctas para cada
elemento na fase de importação.
• O ETABS importa elementos definidos em
DXF através de 3DFace , polilinhas e linhas.

• Definir o eixo global utilizado para
representar a direcção vertical.
• Por defeito o ETABS ignora linhas com
menos de 1,0mm de comprimento. Se o
utilizador quiser poderá alterar este valor.

Importação de modelos 3D - Exemplo
Desenho em AutoCAD de um modelo tridimensional de uma estrutura metálica.

Importação de modelos 3D - Exemplo
A importação de um modelo 3D através de DXF/DWG tem a vantagem de permitir ao utilizador definir
previamente as secções de cada elemento estrutural. Assim, o passo seguinte será definir todas as
secções no ETABS.

Por exemplo:
• Pilares: HEA400
• Vigas (corda superior): RHS100x100x6,3
• Vigas (corda inferior): RHS 100x100x6,3

• Vigas (diagonais): RHS 50x50x5,0
•Contraventamentos: RHS 50x50x3,2
• Travessas: UNP120
Durante a fase de importação o utilizador deve
escolher a secção de cada elemento estrutural.
Se existir mais que uma secção para as vigas e
contraventamentos, o utilizador deverá
escolher a secção predominante e depois
alterar as secções no modelo que necessitam
de ser corrigidas.

Importação de modelos 3D - Exemplo

Modelo 3D:
ETABS

