
A tecnologia BIM (Building Information Modeling  ou Modelagem da Informação da 
Construção) está na vanguarda dos conceitos de inovação na área de AEC 
(Arquitetura, Engenharia e Construção), criando poderosos recursos e abrangendo 
desde a fase de projeto até a operação e manutenção. Na área de cálculo estrutural 
a evolução tecnológica também é evidente. Muitos sistemas utilizados no projeto 
estrutural passaram a ser adotados em substituição aos procedimentos manuais. A 
integração entre as novas ferramentas de projetos faz-se necessária para permitir o 
trabalho conjunto com intercâmbio de informações. A interoperabilidade, uma das 
principais características do BIM, permite a integração dos projetos possibilitando o 
fluxo das informações. Este trabalho avalia aplicações de interoperabilidade no fluxo 
convencional do BIM dos projetos estruturais e arquitetônicos, utilizando arquivos no 
formato não proprietário: IFC (Industry Foundation Classes) e TQR. Para tanto, foi 
desenvolvido um projeto piloto no qual o projeto estrutural foi elaborado na 
ferramenta TQS e exportado para o REVIT, ferramenta utilizada para o 
desenvolvimento do projeto arquitetônico. Os resultados não foram satisfatórios 
quando utilizados arquivos IFC, apresentando perdas relevantes de dados. No 
entanto, ao se utilizar arquivos TQR, a exportação se mostrou eficiente. Constata-se 
que a interoperabilidade é viável e ainda, que com a prática de desenvolvimento de 
projetos em BIM, as pesquisas se intensificarão proporcionando ferramentas cada 
vez mais eficientes e adequadas às necessidades do meio técnico. 
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The BIM (Building Information Modeling) is at the forefront of innovation concepts in 
the area of AEC (Architecture, Engineering and Construction), creating powerful 
resources and covering from the design phase through operation and maintenance. 
In structural calculation area, technological evolution is also evident. Many systems 
used in structural design systems became adopted to replace manual procedures. 
The integration of the new project tools is necessary to allow the work together with 
exchange of information. The Interoperability, one of the major feature of BIM, 



enables the integration of projects, allowing the flow of information. This work 
evaluates interoperability applications in the conventional flow of BIM in the structural 
and architectural designs using files on non-proprietary format: IFC (Industry 
Foundation Classes) and TQR. Therefore, it was developed a pilot project in which 
the structural design was prepared in TQS tool and exported to REVIT, used tool for 
the development of architectural design. The results were not satisfactory when used 
IFC files, displaying relevant data loss. However, when using TQR files, the export 
was efficient. Observes that interoperability is viable and also that with the project 
development practice in BIM, the research will intensify providing tools more efficient 
and appropriate to the needs of technical environment. 

Keywords: Building Information Modeling; Structural Project; TQR; TQS. 

et. al “(...) 
definimos BIM como uma tecnologia de modelagem e um conjunto associado de 
processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção.”.

pressupõe a criação colaborativa de um 
modelo digital do edifício, em que cada profissional agrega ao modelo as 
informações específicas de sua disciplina
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Interoperabilidade entre TQS e REVIT (Fonte:TQS) 

Elementos importados do TQS via TQR (Fonte: TQS) 



Descontinuidade da viga via arquivo IFC (Fonte: Autor) 

Diferenças na representação de elementos estruturais (Fonte: Autor) 



Atributos dos elementos estruturais (Fonte: Autor) 

Continuidade da viga via arquivo TQR (Fonte: Autor) 



Diferença no limite do contorno da edificação (Fonte: Autor) 

Inexistência de lajes para casa da bomba sob a piscina (Fonte: Autor) 
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