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ANOTAÇÕES

Building Information Modeling (Modelagem da Informação da construção)

“Representação virtual das características físicas e funcionais de uma edificação, por todo o
seu ciclo de vida, servindo como um repositório compartilhado de informações para
colaboração” (NIBS, 2007)

O BIM abrange geometria, relações espaciais, informações geográficas, as quantidades e as
propriedades construtivas de componentes, entre outras informações. O BIM pressupõe que
quando o arquiteto modela o edifício virtual, utilizando ferramentas tridimensionais, toda a
informação necessária à representação gráfica, à análise construtiva, à quantificação de
trabalhos e tempos de mão-de-obra, desde a fase inicial do empreendimento até a sua
conclusão, ou até mesmo ao processo de desmontagem ao fim do ciclo de vida útil, se
encontra no modelo.

Desenhar x Modelar

O BIM envolve, portanto, construir virtualmente um edifício com todas as suas características
e informações pertinentes. À essa construção virtual damos o nome de modelo e todas essas
informações que o modelo carrega é o que o diferencia do sistema CAD onde o arquivo
carrega apenas desenhos.

INTRODUÇÃO AO MODELO BIM
1
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Modelagem por Objetivos

Para sabermos como iremos fazer a modelagem do nosso projeto, ants de tudo precisamos
entender qual o objetivo daquele projeto. Os objetivos e as entregas podem ser muito
variados. Um mesmo modelo pode responder a mais de um objetivo também. Vejamos alguns
objetivos:

As informações que são inseridas no modelo e as definições de como a própria modelagem vai
ser feita deve atender aos objetivos propostos, desta forma, ANTES de iniciarmos a
modelagem BIM, devemos ter claro até onde queremos chegar com este modelo e definir as
estratégias de modelagem.

1

§ Estudo	de	Viabilidade
§ Projeto	Arquitetônico	

com	documentação	
em	PDF	e	DWG

§ Extração	de	
quantitativos	
preliminares

§ Extração	de	
quantitativos	para	a	
obra

§ Análise	Energética
§ Planejamento	de	obra
§ As	Built
§ Pós	Ocupação
§ Manutenção	predial
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Open BIM

OpenBIM é uma abordagem universal para o projeto colaborativo, obra e operação de
edifícios baseada em padrões e fluxos de trabalho abertos. É uma iniciativa de vários
fornecedores de software, líderes de mercado, utilizando o modelo de dados aberto, IFC, da
buildingSMART, uma organização internacional sem fins lucrativos, que tem como objetivo
melhorar o intercâmbio de informações entre softwares utilizados na indústria da construção.

No mercado mundial existem mais de 200 softwares BIM, desenvolvidos para as mais
diferentes disciplinas. Um formato que seja intercambiável é essencial para que a
interoperabilidade ocorra. Este formato se chama IFC (Industry Foundation Classes) e ele
possibilita que um modelo possa ser lido e editado em vários softwares BIM diferentes. Este
formado leva o modelo BIM e todas as informações que estão inseridas nele, mas não leva
junto os desenhos gerados por este modelo.

O IFC já foi adotado como padrão de entrega de modelo em diversos países. Uma das últimas
iniciativas neste sentido é da União Europeia que estabeleceu o IFC como formato padrão de
trocas de modelo nas industrias da construção e de gestão de facilidades. No Brasil, o Governo
de Santa Catarina também defende o uso do Open BIM e aceita o IFC como formato de
entrega de modelo BIM.

As principais vantagens da adoção do IFC como formato entregável e do Open BIM como
modelo de interoperabilidade são:
§ Integridade	do	modelo.	Não	pode	ser	editado	no	próprio	IFC,	é	o	PDF	do	BIM.
§ Durabilidade	dos	dados:	um	arquivo	IFC	não	é	versão	dependente	
§ Possibilita	a	autonomia	do	profissional	na	escolha	das	ferramentas	de	trabalho
§ Permite	o	fomento	da	indústria	nacional	de	software	

INTRODUÇÃO AO MODELO BIM
1
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O ARCHICAD é uma software de Modelagem BIM e também uma ferramenta de produtividade
de projetos. Criado em 1984, ele é o primeiro software BIM do mercado.

Desde 2012 é também desenvolvido na versão BRA, em português do Brasil, adaptado às
normas brasileiras com configurações, favoritos e objetos exclusivos. Está atualmente na
versão 21. O ARCHICAD é multiplataforma – roda em Windows e Mac – e tem mais de 2
milhões de usuários espalhados pelos 5 continentes.

Alguns	dos	diferenciais	do	ARCHICAD:

§ Interface intuitiva
§ Processamento Preditivo
§ Modelagem e Edição completa em Perspectiva Genérica
§ Biblioteca Integrada com milhares de objetos
§ Materiais de Construção com Prioridades de Intersecção
§ Avaliação Energética Integrada
§ Conexão Bidirecional Grashopper – ARCHICAD

INTRODUÇÃO AO ARCHICAD
1
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Ao	abrirmos	uma	instância	do	ARCHICAD,	na	primeira	tela	que	surge	temos	que	informar	se	
queremos	começar	um	novo	projeto	ou	abrir	um	existente,	qual	Template usar	como	base	e	
qual	Ambiente	de	Trabalho	será	carregado.	

1. Template
Arquivo	base	com	atributos	e	organização	pré-configurados.	Fazem	parte	de	um	template:
§ Favoritos	Gráficos
§ Mapas
§ Atributos	(vegetais,	linhas,	conjunto	de	canetas,	superfícies)
§ Organização	do	Mapa	de	Vistas	e	Vistas	Salvas
§ Layouts	Mestre
§ Conjuntos	Publicadores

Não	é	possível	alterar	um	template em	uso.

2. Ambiente	de	Trabalho

Conjunto	de	preferências	de	ambiente	de	trabalho,	tais	como,	posicionamento	e	conteúdo	das	
barras	de	ferramntas,	unidades	de	trabalho,	opções	de	salvamento,	atalhos,	etc.

O	ARCHICAD	21	BRA	já	vem	com	4	perfis	distintos	de	ambiente	de	trabalho:	Standard,	
Layouting e	Visualização.	A	alteração	do	Ambiente	de	Trabalho	não	afeta	o	arquivo.

1
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Ambiente	de	Trabalho	Standard

Ao	abrir	o	ARCHICAD	pela	primeira	vez,	a	interface	apresentada	será	a	do	Ambiente	de	
Trabalho	Standard	21.

§ Na	parte	superior	da	interface,	temos	o	menu	de	comandos	e	as	barra	standard,	com	
comando	de	salvamento,	visualização	e	edição,	e	barra	de	informações	da	ferramenta	que	
estiver	selecionada.	

§ Do	lado	esquerdo,	temos	as	ferramentas	de	modelagem	e	documentação.

§ Do	lado	direito,	temos	o	Navegador	pop-up.

§ Abaixo,	as	ferramentas	de	zoom	e	filtros	de	vistas.

AMBIENTE DE TRABALHO
1

Caixa	de	Ferramentas
modelagem	e	
documentação

Filtros	de	vistas

Navegador	Pop-Up
navegação	pelo	projeto

Menu	Principal

Barra	de	Ferramentas	Standard Barra	de	Informações
da	ferramenta	selecionada

Navegação	área	de	trabalho

Abas	de	navegação	das	vistas
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As	opções	e	configurações	do	Ambiente	de	Trabalho	podem	ser	encontradas	no	Menu	
Opções:

Opções →	Ambiente	de	Trabalho	→	Ambiente	de	Trabalho	

É	possível	configurar	um	novo	perfil		de	ambiente	de	trabalho,	com	suas	barras	e	paletas	
preferidas.	Para	isso,	depois	de	alterar	o	ambiente	de	trabalho,	basta	salvar	suas	
configurações	criando	novos	esquemas	de:	

§ Preferências	do	usuários
§ Normas	da	Empresa
§ Atalhos
§ Ferramentas
§ Área	de	Trabalho
§ Leiautes	de	Comandos

Embora	seja	possível,	não	recomendamos	a	alteração	dos	atalhos	associados,	o	ideal	é	que	se	
aprenda	a	trabalhar	com	os	atalhos	do	ARCHICAD.	Novos	atalhos	podem	ser	criados	
livremente.	Os	atalhos	atribuídos	aparecem	ao	lado	de	cada	item	de	menu	correspondente.

AMBIENTE DE TRABALHO
1
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1. Salvamento:

Arquivo→ Salvar

Salva o arquivo aberto em sua origem.

Arquivo→ Salvar como

Permite que você salve o Projeto com um novo nome, que o arquive ou que salve os
conteúdos da janela atual em uma variedade de formatos de arquivos.

2. Tipos de Arquivo:

Projetos ARCHICAD (.pln)

Formato de arquivo original do ARCHICAD. Traz a Biblioteca do ARCHICAD vinculada;

Projetos ARCHICAD (.pla)

Formato de armazenamento de projeto. O arquivo é salvo juntamente com os seus Itens da
Biblioteca (em um Arquivo Contentor da Biblioteca, com a extensão lcf) e propriedades
contidas e definidas no projeto. O formato de arquivo de Armazenamento é recomendado se
você quiser que todos os arquivos referenciados pelos elementos colocados no projeto sejam
incluídos.

Projetos ARCHICAD (.tpl)

Arquivo tipo Template para ser usado como arquivo base. Um arquivo de leitura que contém
as preferências, vistas salvas, layouts, favoritos e atributos.

O ARCHICAD é fornecido com um arquivo-base (template) original na versão Brasileira,
especialmente desenvolvido para o nosso mercado, adaptado às normas brasileiras. A
biblioteca vinculada também é localizada para o Brasil.

SALVAMENTO E ARMAZENAMENTO
1
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No ARCHICAD, você pode modelar paredes retas, curvas, trapezoidais e poligonais
(a). A estrutura da parede pode ser simples (composta por um único componente)
(b) ou composta (composta por diversos componentes) (c). Também é possível criar
paredes complexas (Parede de Perfil) (d) a partir de qualquer forma customizada e
uma combinação de componentes. Como outros elementos construtivos, a
estrutura essencial de uma Parede deriva de seu Material de Construção (e).

MODELAGEM: PAREDE
1

(a)

(b) (c) (d)

(e)

A base de toda parede (como com
outros elementos) está vinculada ao
seu Piso de Origem; você também
pode vincular uma parede pelo
topo por qualquer piso do projeto.
Se necessário, defina distâncias de
afastamento de seu vínculo de topo
ou Piso de Origem; isto afetará a
altura da parede.

Cada parede possui uma linha de
referência e uma direção. A linha de
referência da Parede torna-se visível
em Planta se você habilitar:
Visualização > Opções de
Visualização na Tela > Linhas de
Referência de Paredes & Vigas

Vegetal	(layer)	atribuído

A janela de diálogo da ferramenta parede é dividida em 4 abas: Geometria e
Posicionamento reúe as configurações de modelagem; Planta e Corte as configurações de
como a parede será representada em 2D; Superfície é com qual acabamento a parede
aparece no 3D; Classificação e Propriedades são todas as informações não geométricas que
são acrescentadas à parede. Esta estrutura é semelhante à maioria das ferramntas, ao
entender uma, você entende as demais.
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Paletas	Flutuantes	de	Edição

EDIÇÃO: PAREDE
1

Opções	pela	Linha	de	Referência

Opções	pelos	vértices

Opções	pelos	demais	pontos

Atalhos Úteis:

(a) Abrir janela de diálogo: Win: Ctrl+T / Mac: Command+T

(b) Alterar a linha de referência da parede: C

(c) Alterar o método de geometria de construção: G

Voltar ao último ponto ao desenhar uma parede contínua: backspace

Bloquear direção (ortogonal): shift

A	mudança	de	parâmetros	das	paredes	(ou	qualquer	outro	elemento)	pode	ser	feita	
acessando-se	a	janela	Diálogo	de	Definições:

COM a	parede	selecionada:	alterações	se	aplicarão	somente	à	seleção

SEM a parede selecionada: alterações ficarão armazenadas no default e se aplicarão a todos
os novos elementos

(a)

(c) (b)
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MODELAGEM POR COORDENADAS

1. COORDENADAS
Sem	usar	o	mouse:	“o	mouse	é	o	
inimigo”

2. COMO	MODELAR	A	PAREDE
i. Posicionar	o	cursor	no	local	de	

origem	e	soltar	o	mouse
ii. Enter
iii. Inserir	a	coordenada	na	seguinte	

ordem:	
(eixo	– x ou	y)	+	
(valor	distância)	+
(positivo/negativo)

✏ Exercício	1	– modelar	paredes	
utilizando	as	coordenadas

✏ Exercício	2	– modelar	paredes	com	
intervalos	entre	elas	

✏ Exercício	3	– modelar	sequência	de	
paredes
a. Usando	inserção	de	coordenadas
b. Usando	parede	contínua	com	

inserção	de	coordenadas

✏ Exercício	4	– modelar	sala	fechada
a. Usando	parede	contínua
b. Usando	parede	fechada
c. Usando	alt +	dimensões

1
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✏ Exercício	5	– modelar	2	salas	fechadas	com	distâncias	específicas	entre	elas

✏ usando	distância	e	ângulo	(atalhos	d,	a)	

1

✏ Exercício	6	– modelar	2	salas	
fechadas	com	distâncias	e	ângulo	
específico	entre	elas,

✏ Exercício	7	– usando	parede	
contínua,	coordenadas	e	mouse	
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AGRUPAR / DESAGRUPAR / SUSPENDER

Agrupar Elementos

Para criar um Grupo, selecione os elementos e use o comando Edição > Agrupar > Agrupar, ou
o atalho Crtl /Cmd + G.

Os elementos agrupados podem, depois, ser selecionados e modificados em conjunto (a não
ser que suspenda temporariamente o grupo, para permitir a edição de elementos individuais).

Suspender Grupos

Você poderá necessitar de efetuar uma operação em apenas um determinado elemento de
um grupo. Neste caso, desfazer o grupo é um erro, porque obrigará a selecionar novamente
todos os elementos e a recriar o grupo, quando a operação estiver concluída.

A solução é suspender temporariamente o grupo, selecionando o ícone Suspender grupo na
Barra Ferramentas Standard ou em Edição > Agrupar > Suspender Grupos (atalho: Alt/Opt+G).

Ao ativar Suspender Grupos, você pode selecionar e modificar elementos agrupados
separadamente. Ativar Suspender Grupos significa que TODOS os grupos do modelo são
suspensos.

Desfazer Grupo

Para tornar todos os elementos de um grupo novamente independentes, escolha Edição >
Agrupar > Desfazer Grupo (atalho: Ctrl/Cmd+Shift+G).

As opções de Método de Geometria em Cadeia ou Retangular servem para desenharmos
vários trechos de um mesmo elemento com um único comando. Cada segmento é
independente, embora os elementos possam ser agrupados, antes ou depois de serem
criados.

Para que sejam agrupados automaticamente, deixe ativada a opção Edição > Agrupar >
Grupos Automáticos antes de começar a desenhar.

1
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FERRAMENTAS DE EDIÇÃO
Edição →	Dar	Nova	Forma	→	Cortar

A	ferramenta cortar, como	o	nome	diz,	ela	corta	elementos.

Edição →	Dar	Nova	Forma	→	Interceptar

A	ferramenta	interceptar	une	dois	elementos,	como	exemplo,	duas	paredes	distantes,	quando	
interceptadas,	se	unem.

Edição →	Dar	Nova	Forma	→	Ajustar

A	ferramenta	cortar, como	o	nome	diz,	ajusta	um	elemento	até	o	outro,	ou	seja,	o	elemento	
que	será	ajustado	é	arrastado	até	o	outro.

Edição →	Dar	Nova	Forma	→	Dividir

A	ferramenta	dividir, como	o	nome	diz,	divide	um	elemento	em	dois.

Edição →	Dar	Nova	Forma	→	Bolear	e	Chanfrar

A	ferramenta	bolear	e	chanfrar,	com	duas	pontas	unidas,	pode	tanto	bolear	(curvar)	como	
chanfrar.

1



CURSO CERTIFICADO ARCHICAD 21

17

ANOTAÇÕES

Na	aba	aberta	vê-se	quais	configurações	iniciais	poderão	ser	feitas	antes	de	começar	a	
modelar,	sendo	elas:

§ Espessura	da	Laje

§ Distância	do	plano	de	
Referência	da	Laje	ao	
Piso	de	Origem

§ Estrutura	da	Laje	e	
Material	de	Construção
(Laje	Básica)

§ Inclinação	da	Aresta

§ Plano	de	Referência

MODELAGEM: LAJE
1

Varinha Mágica

A Varinha Mágica, ativada com a barra de ESPAÇO do teclado, encontra e capta formas
lineares ou polígonos a partir de elementos existentes, e depois gera um novo elemento
baseado nesse polígono. Permite também criar formas especiais, que não estão
disponíveis para aquele determinado tipo de ferramenta, ou que seriam muito difíceis de
construir, segmento a segmento.
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O	Retângulo	de	Seleção	é	utilizado	para	definir	áreas	para	seleção,	edição	e	visualização.

Método	Piso	Único	(contorno	fino):	os	elementos	presentes	no	Retângulo	de	Seleção	devem	
estar	apenas	no	Piso	atual.

Método	Todos	os	Pisos	(contorno	grosso):	Elemento	presentes	no	Retângulo	de	Seleção	
podem	estar	em	todos	os	Pisos.

Escolha	um	dos	Métodos	Geométricos	na	Caixa	de	Informações.	(Se	estiver	trabalhando	na	
Janela	3D,	estão	disponíveis	quatro	opções;	nos	outros	casos,	existem	três).

FERRAMENTAS DE SELEÇÃO
1

Seleção	Rápida

A	Seleção	Rápida	é	a	forma	mais	fácil	de	selecionar	elementos	
individuais,	que	têm	áreas	de	superfície	(como	lajes	e	
coberturas).
Para	ativar	a	Seleção	Rápida	como	modo	de	trabalho	
predefinido,	selecione	o	ícone	de	Seleção	Rápida	– imã	- na	
Caixa	de	Informações	da	ferramenta	Seta.
Para	suspender	temporariamente	este	método,	quando	o	
ícone	está	ativo,	pressione	a	barra	de	espaços	com	a	
ferramenta	Seta	ativa,	ou	Shift-barra	de	espaços	se	estiver	
outra	ferramenta	ativa.
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FERRAMENTAS DE EDIÇÃO
Há	outras	ferramentas	de	edição	disponíveis	na	paleta	flutuante	que	também	podem	ser	
acessadas	por	atalhos.		Selecione	um	elemento	pela	aresta	e	veja:

Mover →	Ctrl/Command +	D

Rotacionar →	Ctrl/Command +	E

Espelhar →	Alt/Command +	M

Copiar →	Arrastando	o	objeto	+	Ctrl +	"+”	/	Arrastando	o	objeto	+	Alt

Elevar	→	Ctrl/Command +	9

Multiplicar →	Ctrl/Command +	U

Pode-se	também,	clicar	com	o	botão	direito	do	mouse	no	elemento,	e	escolher	a	opção	
MOVER,	há	várias	formas	de	mover	um	elemento,	seja	apenas	arrastando	como	também	
copiando	e	multiplicando	o	mesmo	elemento.

1
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MAPA DE PROJETO E ESTRUTURA DE PISOS

Mapa	de	Projeto

OMapa de Projeto é o primeiro ícone que se
encontra no Navegador, do lado direito da
tela. Ele é a estrutura completa de todos os
pontos de vistas que tem no projeto, os
existentes e os que venham a ser criados.

Quando abrimos um ponto de vista, uma
nova aba aparece com a vista gerada do
ponto escolhido.

É nesta estrutura que definimos os pisos do
nosso edifício.

Definir	Pisos

A estrutura de pisos - quantidades e alturas
entre um piso e outro - é a primeira
informação que deve ser dada ao ARCHICAD
no início do projeto.

É importante sempre deixar o nível 0,00 na
lista, pois ele será sempre uma referência
para o projeto. Um piso pode ser positivo ou
negativo (acima ou abaixo do 0), mas após
criado não pode mais se tornar positivo ou
negativo.

Uma boa prática é sempre se criar um piso
separado para a cobertura, pois queremos
uma documentação específica de cobertura.

Podemos acessar a janela de Definições de
Pisos a partir do Mapa de Projeto clicando
com o botão direito do mouse em Pisos ou a
partir do Menu Modelagem.

2
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Conceito de Vistas

Como falamos anteriormente, o modelo BIM é uma construção virtual do edifício com
informações. Estas informações, geométricas ou não, uma vez inseridas no modelo, podem ser
extraídas em formatos variados. Tudo o que extraímos do modelo são Vistas do Modelo,
formas de olhar e filtrar o modelo BIM.

Os desenhos são Vistas do Modelo. Uma planta-baixa, por exemplo, é um corte horizontal do
modelo a uma altura determinada. Um corte, é, como o nome diz, um corte do modelo, neste
caso vertical, voltado para um lado específico.

Planilhas também são vistas do modelo, uma forma de olhar para o modelo e extrair
informações específicas.

Detalhes, Vistas 3D, Renderes são também Vistas do Modelo.

CONCEITO DE VISTAS
2
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2
Quando trabalhamos em BIM, construímos um modelo
virtual que simula a construção, de onde podemos extrair as
informações inseridas e os desenhos técnicos 2D, que são
vistas de acesso a este modelo e atualizam-se
constantemente a medida que fazemos qualquer alteração.

Corte	horizontal	no	pavimento	térreo

Corte	vertical	no	modelo

Perspectiva	3D

Para acessarmos estes diferentes pontos de vista, basta clicarmos duas vezes sobre eles na
primeira janela do navegador, o “Mapa de Projetos.
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2
CONCEITO DE VISTAS

Nas imagens do BIMx, aplicativo para tablet e smartphone, temos o modelo (em 3D) que está
sendo cortado horizontalmente e verticalmente, conectando assim, dois tipos de vistas: planta
e corte.
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2
TRAÇO REFERÊNCIA

Menu Visualização→	Referência

No ARCHICAD, você pode optar por visualizar duas vistas diferentes simultaneamente, em
qualquer Janela do Modelo ou do Leiaute:

• O Conteúdo Ativo - o modelo ou desenho em que está trabalhando atualmente (“Ativo”)

• A Referência, colocada opcionalmente ao lado, por cima ou por baixo do conteúdo ativo

Você pode escolher qualquer vista do modelo para utilizar como referência, escolhendo
através da paleta (e), ou selecionando o desenho através do navegador e clicando na opção
“Mostrar como Rastreamento e Referência” (f) disponível com o botão direito.

A referência pode ser ativada e desativada quando quiser, através do ícone na barra superior
(a), pode ser arrastada (b), pode ser girada (c) e também pode ser colocada por cima do
conteúdo ativo (d).

(a)

(b)
(c)

(d)

(e) (f)

A paleta Rastreamento & Referência pode
ser afixada na interface para facilitar o uso.
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MODELAGEM: PILAR

Na ferramenta de modelagem Pilar, as opções são muitos semelhantes àquelas que
encontramos na ferramenta Parede. Do lado direito da aba Geometria e Posicionamento
podemos definir:

• Formato	e	Dimensões

• Material	de	Construção

• Revestimento	Espessura	e	Material

• Inclinação

• Se	o	Pilar	vai	herdar	ou
não	o	revestimento	da	
parede	adjacente	
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2
MODELAGEM: VIGA

A ferramenta Viga tem configurações semelhantes à ferramenta Laje.

A linha de referência da Viga é por default centralizada, e o deslocamento, quando inserido,
será sempre em relação ao centro.
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2
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Menu Opções → Atributos do Elemento →Materiais de Construção

Um	Material	de	construção	é	um	“superatributo”,	uma	combinação	de	vários	atributos	com	
propriedades	definidas:

Trama	de	Corte	(a),	Caneta	de	Trama	em	Corte	(primeiro	plano/fundo)	(b),	Prioridade	de	
Interseção	(c),	Orientação	da	Trama	(se	for	usado	por	um	elemento	composto	ou	complexo)	
(d),	Superfícies	(e) e	Propriedades	Físicas	(f).

Ao	editar	o	atributo	Material	de	Construção,	ocorrem	mudanças	em	todo	o	modelo.

Cada Material de Construção tem sua Prioridade de Intersecção, ou seja, um maior
valor neste campo faz com que o elemento prevaleça em uma intersecção entre dois
materiais diferentes, eliminando a parte interceptada do outro elemento dos desenhos
gráficos, perspectiva e quantitativos.

(a) (b)

(c)

(d)

(e)

(f)



CURSO CERTIFICADO ARCHICAD 21

29

ANOTAÇÕES

2
COMPOSIÇÃO

Menu Opções	→	Atributos	do	Elemento	→	Composições

A composição de um elemento reproduz o que temos de real em nossas obras, por exemplo, a
parede. Quais as camadas de uma parede mais comum?

Pintura - Reboco - Tijolo - Reboco - Pintura

Nas Composições conseguimos configurar cada camada com seus materiais de construção,
espessuras e ainda identificar se é revestimento ou núcleo (núcleo = elemento classificado
como estrutural).

As composições podem ser utilizadas em Paredes, Lajes, Coberturas e Membranas.

Nas ferramentas, para usar uma composição criada, basta escolher a estrutura Composta e
selecionar a composição desejada.
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2
PESQUISAR E SELECIONAR

Menu Edição	→	Pesquisar	e	Selecionar

Atalho:	Ctrl/Command +	F

Utilize a Janela Pesquisar & Selecionar para selecionar e desmarcar elementos com base em
critérios definidos.

Os elementos serão selecionados em vegetais visíveis da janela ativa atual.

Os valores Selecionado e Editáveis, abaixo, à esquerda, informam sobre os elementos
atualmente selecionados no projeto.
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APOSTILA DO CURSO CERTIFICADO ARCHICAD 21, DESENVOLVIDA POR GRAPHISOFT 
BRASIL E CERTIFICADORAS NATALIA BORGES E RAQUEL SMIDT. TODOS OS DIREITOS 
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MÓDULO 3
ELEVAÇÃO E CORTE, MODELAGEM DE ZONAS, PORTAS, 

JANELAS E COBERTURA, FAVORITOS GRÁFICOS

CONTEÚDO DO MÓDULO:
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§ PALETA VEGETAL EXPRESS
§ MODELAGEM: ZONAS
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§ FAVORITOS GRÁFICOS
§ MODELAGEM: COBERTURA
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CORTES E ELEVAÇÕES

As ferramentas Corte e Elevação têm funcionamento bem semelhantes. Ao criamos temos
várias opções de configuração, que vão desde a representação gráfica dos símbolos à forma
como o modelo é visualizado no corte/elevação.

Visualização do Modelo

(1)	Elementos	Cortados
§ Trama	de	corte	- como	nas	definições:	os	elementos	aparecem	com	a	trama	de	corte	de	
seus	respectivos	materiais	de	construção.	

§ Superfície	Uniforme:	é	possível	escolher	uma	cor	uniforme	para	tudo	que	estiver	
cortado	(ex.	sólido	preto)	

§Cores	de	superfícies	próprias:	os	materiais	cortados	são	representados	com	a	cor	
atrelada	a	sua	superfície.	Ex:	terra	- marrom,	concreto	- cinza.	

§ (2)	É	possível	ainda	atribuir	uma	caneta	de	contorno	uniforme	para	tudo	o	que	estiver	
cortado.	Uma	única	cor/	espessura.

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(7) (6)

(8)
(9)
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3
CORTES E ELEVAÇÕES

(3)	Elementos	Não	Cortados

§ Preencher	superfícies	em	vista	com:	
• Nada - Ao selecionar esta opção, ao inserir o PDF em cima de um fundo, o desenho só
contém linhas, não tem preenchimento nos elementos em vista, apenas nos de corte.
• Cor de caneta uniforme - tudo o que estiver em vista no desenho, será preenchido com
uma cor. Esta opção é utilizada para adicionar “fundo brando” aos desenhos, ou
colorido.
• Cores de superfícies próprias: s materiais cortados são representados com a cor
atrelada a sua superfície.

§ (4)	Também	é	possível	atribuir	uma	cor	uniforme	para	todos	os	contornos	de	elementos	
em	vista.	Ex:	deixar	tudo	em	tom	de	cinza.	

§ (5)	Habilita	as	tramas	vetoriais	do	desenho.	Ex:	tramas	atreladas	às	superfícies:	grelha	
60x60	para	paginação	de	cerâmica,	linhas	horizontais	para	representação	de	tábuas	de	
madeira.	

§ (6)	Habilita	a	transparência.	É	possível	enxergar	através	dos	planos	de	vidro,	por	
exemplo	(desde	que	a	superfície	esteja	configurada	como	transparente).	Do	contrário,	
vê-se	um	plano	opaco.	
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CORTES E ELEVAÇÕES

(7)	Sol	e	Sombras
Podem	ser	habilitados	em	uma	inclinação	pessoal,	ângulos	a	definir,	ou	tal	como	posição	
solar	definida	no	modelo	3D	(localização,	dia	e	horário).	

(8)	Área	distante	marcada
Ao	habilitar,	é	criada	uma	linha	auxiliar	junto	ao	marcador	de	corte	em	planta.	Esta	linha	é	
posicionada	para	que	tudo	que	estiver	a	partir	dela	seja	representado	com	tons	mais	
claros.	É	para	dar	sensação	de	profundidade	ao	desenho.	

Importante:	Quando	utilizada	a	área	distante	marcada,	as	configurações	se	repetem:	você	
deve	configurar	novamente	a	representação	dos	elementos	em	vista	para	os	que	estão	
além	da	linha.	Por	isso,	os	campos	do	item	anterior	aparecem	novamente:	preenchimento	
das	superfícies,	sol	e	sombra,	etc.	Esta	linha	nunca	será	impressa.	

(9)	Contornos	da	Moldura	
Serve	para	criar	uma	linha	fictícia	“emoldurando”	o	corte	onde	ele	foi	interrompido.
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PALETA VEGETAL EXPRESS

Menu	Janelas	→	Paletas	→	Vegetais	Rápidos

A paleta Vegetais Rápidos facilita a visualização dos Vegetais (layers) no dia a dia. Ela traz
opções rápidas como clicar em um elemento e esconder o vegetal no qual ele está, sem
necessidade de abrir a janela de configuração dos vegetais para fazer a mesma operação.

Em Vegetais Selecionados, as opções Esconder, Bloquear e Desbloquear se referem aos
vegetais dos elementos que estão selecionados. Em Outros Vegetais as opções se referem aos
vegetais não selecionados.

Vegetais e Combinações de Vegetais

Atalho Ctrl/Command + L

Esta	janela	permite	que	se	organize	todo	o	modelo,	colocando	cada	item	em	seu	respectivo	
vegetal.	Ela	será	melhor	detalhada	no	módulo	6	do	curso.
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MODELAGEM: ZONAS

As zonas são unidades espaciais do projeto, são compartimentos, setores de um
edifício, bloco de um conjunto ou áreas funcionais. Em 3D podem ser utilizadas para
estudos de Massa simples.

A ferramenta pode ser acessada à partir da barra de ferramentas do lado esquerdo
da interface.

Para inserirmos uma zona no modelo, é
preciso definir a que categoria ela pertence.
As categorias são o critério que nos permite
filtrar futuramente estas zonas, para gerar
por exemplo um quadro de áreas, dividido
pelas tipologias de ambientes que melhor se
adequarem ao projeto.

Para criarmos novas Categorias, podemos
acessar através do Menu Opções -> Atributos
de Elementos -> Categorias de Zonas

A categoria traz a informação do carimbo
(aspecto do selo da zona) e uma cor atribuída
que também pode ser utilizada para
representação em projeto (numa planta com
os ambientes por cores).
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MODELAGEM: PORTAS E JANELAS

Portas, Janelas e Clarabóias são objetos e fazem parte da Biblioteca nativa do ARCHICAD, que
é vinculada automaticamente quando abrimos um novo arquivo. As Portas e Janelas são
elementos vinculados às paredes e não existem se não houver uma parede para hospedá-los.
Estes elementos não possuem vegetal próprio. A Clarabóia é vinculada à cobertura.

A janela de diálogo é um pouco diferente dos outros elementos. Ela traz uma lista de objetos
commuitos parâmetros editáveis, tais como batente, folha, abertura, peitoril, entre outros.

Transferência	de	Parâmetros	entre	Objetos

Atalho Injeção: Ctrl/Command+Alt

Uma vez ajustados os parâmetros de um objeto,
a Transferência de Parâmetros oferece um
modo de transferir as suas preferências para
um objeto diferente do mesmo elemento,
mesmo que seja de tipos diferentes, por
exemplo Porta de Correr e Porta de Batente.
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FAVORITOS GRÁFICOS

Os Favoritos Gráficos são atalhos para configurações salvas dos elementos. A interface gráfica
permite ver estes atalhos ícones 3D, 2D ou lista, facilitando a identificação dos mesmos.

Os Favoritos estão disponíveis:

§ (1) Nas setas que fica à direita de cada ferramenta na barra de ferramentas para acesso
rápido

§ (2) Na janela de diálogo de cada ferramenta – ao clicar no símbolo estrela. É nesta janela
também que salvamos um novo favorito (3)

§ (4) Na paleta de Favoritos: Menu Janelas → Paletas → Favoritos

Os Favoritos são salvos com o arquivo de projeto, e podem ser importados e exportados entre
os projetos. Eles também podem fazer parte do Arquivo Template.

(1)

(2)

(4)

(3)
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MODELAGEM: COBERTURA

A	cobertura	é	mais	um	elemento	construtivo.	Ela	oferece	dois	modos	de	construção:	Simples	e	
o	Multi-Plano.	

O	Cobertura	Simples	é	modelada	com	apenas	uma	“água”	e	Multi-Plano com	várias	“águas”	ao	
mesmo	tempo.

Para	criamos	uma	Cobertura,	primeiramente	inserimos	a	Linha	de	Referência,	em	seguida	o	
sentido	de	Subida	e	só	após	é	que	damos	a	forma	da	Cobertura.	

A	distância	da	Cobertura	ao	Piso	de	Origem	que	fica	do	lado	esquerdo	da	janela	de	diálogo	é	
sempre	referente	à	Linha	de	Referência.
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MODELAGEM: ESCADA

A ferramenta de escada do ARCHICAD 21 permite o projeto e a representação gráfica deste
elemento construtivo em suas mais variadas formas. A modelagem de escadas pode ser
realizada tanto em 3D quanto em planta baixa, e o usuário recebe sempre um feedback
gráfico do resultado final que será obtido simultaneamente à escolha dos pontos do trajeto
que o elemento irá percorrer.

Com método de modelagem semelhante
ao das paredes, as escadas possuem uma
linha de referência cuja posição pode ser
alterada tanto durante como após a
modelagem.

A ferramenta permite que se escolha a
direção ou origem a partir da qual se
inicia a modelagem. Pode-se escolher o
método de desenho de escada
ascendente e, neste caso, o primeiro
ponto escolhido irá corresponder à base
da escada, ou descendente, que irá
resultar em um método de desenho
partindo do topo do elemento.

As escadas consistem de segmentos e
giros, que correspondem,
respectivamente, a linhas e pontos ou
lances e patamares. Os tipos de giro
podem ser escolhidos tanto nas
definições de escada ou nas caixas de
informações. É possível optar entre
patamares, giro com degraus de ângulos
iguais e giro com degraus de passos
iguais.
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As escadas podem ser vinculadas a pavimentos e, portanto, irão sofrer modificações na
medida que alguma alteração seja realizada na janela da Definição de Pisos.

A ferramenta possui regras e
padrões que podem ser
personalizados para atenderem às
legislações locais. As restrições
definidas nesta janela determinarão
os limites geométricos do elemento
que será modelado.
Caso alguma alteração nos
pavimentos seja feita
posteriormente à modelagem de
uma escada, o ARCHICAD irá
identificar se esta segue atendendo
às regras predefinidas.

As escadas são elementos hierárquicos, ou seja, são compostas por sub
elementos que podem ser configurados separadamente. São estes: pisos,
espelhos e estrutura.

Além destes sub-elementos personalizáveis, também é possível
configurar e modificar a representação simbólica das escadas: a linha de
corte pode ser rotacionada e movida, a indicação da linha de subida
pode ser movida, os números dos degraus alterados, a descrição idem,
etc.
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MODELAGEM: GUARDA-CORPO

A ferramenta de guarda-corpo surge na versão 21 do ARCHICAD acompanhando a ferramenta
escada. Assim como sua ferramenta irmã, o guarda-corpo é constituído de nós e segmentos e
também é um elemento hierárquico, ou seja, possui sub-elementos que podem ser
configurados separadamente.

A associatividade é uma das grandes vantagens que esta ferramenta possui e ela contribui
para uma modelagem mais rápida e eficiente. O guarda-corpo pode se associar a diversos
elementos 3D: escadas, lajes, paredes, malhas e coberturas. Se alguma modificação for feita à
geometria de um elemento ao qual o guarda-corpo for associado, este último tem sua forma
alterada para acompanhá-lo.
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A função associativa pode ser
desativada na Janela de Definições.

A associação do elemento guarda-corpo com a escada permite seus sub-elementos
verticais possuam conexões especiais com a escada e que seu comprimento corresponda
ao número de pisos.

O modo de edição
3D permite ativação
e ocultação da
visibilidade de sub
elementos do
guarda corpo.
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OBJETOS

Como quando inserimos Portas e Janelas, ao
inserir um Objeto estamos inserindo uma
representação de um arquivo externo,
localizado em uma biblioteca de objetos. A
Biblioteca nativa do ARCHICAD possui
milhares de objetos editáveis e
personalizáveis (também conhecidos por
Objetos GDL ou itens de Biblioteca).

Os Objetos são paramétricos. Isto significa
que pode modificar livremente o item
colocado, utilizando a caixa de diálogo
Definições de Objeto, ou as caixas de diálogo
associadas às ferramentas tipo Objeto, sem
modificar de fato o arquivo de origem para o
objeto.

Menu Arquivo →	Bibliotecas	e	Objetos	→	
Gestor	de	Biblioteca

Usando-se o Gestor da Biblioteca do
ARCHICAD, pode-se carregar bibliotecas
adicionais do projeto ou do escritório, que
ficam vinculadas ou embebidas no arquivo.

O BIM Components (bimcomponents.com),
é uma página web pública gerenciada pela
GRAPHISOFT que contém objetos GDL e
superfícies. Qualquer pessoa pode acessar
ao portal para listar, procurar, visualizar e
mesmo descarregar estes arquivos grátis.

O ARCHICAD possui uma interface direta
com o site e os objetos assinalados com um
globo podem ser descarregados
diretamente dentro do arquivo.

4
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MORPH

A ferramenta Morph é uma ferramenta de edição livre que permite as mais variadas formas.

Uma Morph pode ser criada à partir de
diferentes métodos de geometria.

Estas, aliadas às opções de edição variadas
e possibilidade de mudanças de plano,
torna possível se chegar a qualquer formato
desejado.

A ferramenta permite a utilização de vários
materiais de construção e superfícies em
uma mesma forma.

A seta de seleção pode ser modificada para
se selecionar apenas uma face ou aresta da
Morph.
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IMPORTAR SKETCHUP
1. Importação

Para importar um objeto do SketchUp basta
baixar o arquivo e arrastá-lo para a área de
trabalho do ARCHICAD. Ao fazer isso o
objeto será automaticamente incluído
biblioteca embebida do seu arquivo.

Dica: Crie um arquivo base somente para a
limpeza de objetos importados. Após a
limpeza, salve o objeto em uma pasta que
pode ser vinculada aos seus arquivos de
projetos.

2.		Limpeza	do	Objeto

Com o objeto inserido no arquivo, com o
botão direito do mouse, clique em:
"converter em morph"

Agora seu objeto é um morph e pode
trabalhá-lo livremente, editando-o como
desejar.

Ao	fazer	a	conversão,	o	objeto	estará	
dividido	em	várias	partes,	sendo	assim,	
selecione	uma	de	cada	vez	e	faça	as	
seguintes	operações	em	cada	uma	na	janela	
3D:

§ Modelagem → Modificar Morph →
Modificar Segmentação

Abrirá uma janela, nela marcar "Menos
Segmentos" e "OK".

§ Modelagem → Modificar Morph →
Suavizar e Agrupar Faces

Se ainda conter arestas, prosseguir:

§ Clicar em uma aresta do objeto, na paleta
flutuante, selecionar a opção:

Personalizar Definições Aresta

Abrirá uma janela, nela marcar
“Invisível“, “Todas as arestas similares” e
"OK".

4

3. Configuração

Com o objeto limpo agora pode-se configurar superfícies, lembre-se que cada parte do objeto
terá uma superfície diferente, sendo assim, faça a operação para cada face:

Na janela de Diálogo da Ferramenta Morph:

§ Escolher qual material será feito seu objeto (se for necessário crie um novo).

§ Escolher qual superfície terá seu objeto (se for necessário crie uma nova), e em "ARESTAS"
marque a opção "INVISÍVEL" (assim arestas não importantes ficarão invisíveis).

§ Marque a caixa com o texto: "Aplicar alterações, também, a faces/aresta personalizadas".
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4
SALVAR COMO OBJETO

Menu	Arquivo	→	Bibliotecas	e	Objetos	→	Salvar	Seleção	como...

Para salvar um novo objeto, escolha a opção "salvar seleção como”

É possível salvar uma forma qualquer como um Objeto, como parte de um objeto - folha de
porta, maçaneta, puxador, etc – ou como parte de um elemento – espelho e piso de escada,
elemento de guarda-corpo e parede cortina, personalizando assim sua biblioteca paramétrica.
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MÓDULO 5
MODELAGEM DE PAREDE CORTINA E TERRENO, CRIAÇÃO E 

EDIÇÃO DE SUPERFÍCIES 

CONTEÚDO DO MÓDULO:

§ MODELAGEM: PAREDE CORTINA
§ TERRENO: IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS
§ MODELAGEM: MALHA
§ OPERAÇÃO DE ELEMENTOS SÓLIDOS
§ PERFIL COMPLEXO
§ ALINHAR, DISTRIBUIR E MULTIPLICAR
§ SUPERFÍCIES: CRIAÇÃO E EDIÇÃO
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5
MODELAGEM: PAREDE CORTINA

A Parede Cortina é um elemento individual que consiste de uma Estrutura, Painéis, Junções e
Acessórios: estes são os Membros da Parede Cortina, organizados em um esquema ortogonal
com dois tipos de painéis diferentes, que se repetem no comprimento e altura.

A Parede Cortina, assim como a Escada e o Guarda-Corpo, é também um elemento complexo
que tem partes em objetos GDL, sendo possível um alto nível de personalização destas partes.

Após a criação da parede Cortina, é
possível mudar os membros de forma
individual ou em grupo a partir do modo
de edição gráfica em 3D, Corte ou
Planta. A partir deste modo também
conseguimos editar o esquema da
grelha, os contornos da Parede Cortina.
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TERRENO: IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS EXTERNOS

Existem várias formas de se importar um
arquivo de terreno. Aqui vamos apresentar
o DWG e a Importação dos Dados do
Topógrafo.

DWG

1. “Drag & Drop”

Um arquivo DWG pode ser arrastado
diretamente do Windows Explore ou Finder
para dentro da Área de Trabalho ou Folha de
Trabalho independente. Desta forma ele
será inserido como um desenho.

Ao se colocar o arquivo, o ARCHICAD abrirá
uma janela para que ajustar a a unidade
correta do desenho. A escala de modelagem
do ARCHICAD é sempre 1:1, portanto se o
desenho original estiver em metros, esse
ajuste deverá ser feito na importação.

2. Menu Arquivo → Conteúdo Externo →
Colocar Desenho Externo

O processo é exatamente igual ao descrito
no item 1, mas ao invés de arrastar do
explorador, abrimos o arquivo.

3. Menu Arquivo	→	Conteúdo	Externo	→	
Anexar	Xref

É possível anexar um arquivo DWG como um
Xref. Neste caso temos um controle maior
sobre as opções de importação, como por
exemplo o ponto de origem e os layers
importados, e podemos criar vistas distintas
com os layers do arquivo, sem que estes se
misturem com nossos próprios vegetais.

5
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4. Menu	Arquivo	→	Interoperabilidade	→	
Agrupar

A opção Agrupar permite a importação do
Model Space ou Paper Space do DWG,
podendo ser importado diretamente para o
layout.

Importação	dos	Dados	do	Topógrafo	(.xyz)

É	 possível	 ainda	 trazer	 os	 dados	 do	
topógrafo	 diretamente	 para	 o	 ARCHICAD	 e	
gerar	 o	 modelo	 do	 terreno	
automaticamente.	

Arquivo	 →	 Interoperabilidade	 →	 Colocar	
Malha	a	partir	de	Dados	Topográficos	

5
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5
MODELAGEM: MALHA

As Malhas são modelos criados pela definição das cotas de nível dos seus pontos e pela
interpolação destes. Na Planta, é mostrado apenas o contorno e as curvas de nível da Malha.
Em 3D, dependendo do método de construção selecionado, irá obter malhas criadas apenas
como a sua superfície topo.

Edição

Para adicionar novos pontos a uma Malha existente, basta selecioná-la e acionar novamente a
ferramenta Malha. Com a Malha selecionada, ao se clicar em um ponto ou curva de nível
temos a a abertura da paleta de edição com opção de edição da altura do ponto z.
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5
OPERAÇÃO DE ELEMENTOS SÓLIDOS

MenuModelagem	→	Operação	de	Elementos	Sólidos

Operação de Elementos Sólidos são operações Booleanas entre duas ou mais formas através
da subtração, intersecção ou adição.

As Operações Sólidas podem ser realizadas em elementos em qualquer janela de modelo.

Distinguem-se em dois papéis:

§ Alvo é um elemento cuja geometria será modificada pela operação sólida.

§ Operador é um elemento que afeta a geometria do elemento a que está ligado.

Obs: A operação não modifica ou apaga o elemento Operador. Pode-se esconder os vegetais
dos elementos Operadores depois que a operação tenha sido realizada sem redefinir a forma
modificada. A ligação permanece viva mesmo que o(s) elemento(s) sejam editados ou
movidos.

Tipos de Operações:

§ A Subtração corta a forma do Operador no Alvo.

§ A Subtração com Extrusão para Cima corta a forma do Operador no Alvo e também a sua
projeção vertical, da base da forma do Operador ao topo do Alvo.

§ A Subtração com Extrusão para Baixo corta a forma do Operador no Alvo e também a sua
projeção vertical, do topo da forma do Operador à base do Alvo.

§ Interseçãomantém apenas a parte comum ao Alvo e ao Operador.

§ Adição adiciona a forma do Alvo à forma do Operador.
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5
PERFIL COMPLEXO

Menu Opções	→	Perfil	Complexo	→	Gestor	de	Perfil

O gestor de perfil é utilizado para criar diferentes formas para os elementos Parede, Viga,
Pilar, Escada, Guarda-Corpo e Objetos, à partir da extrusão de um perfil.

Este perfil deve ser desenhado dentro do gestor com a ferramenta Trama. É possível usar mais
de uma trama para um único perfil e ela pode associar diferentes materiais de construção
e/ou superfícies.

Podemos partir também de um perfil existente também, de uma parede por exemplo. Para
isso, basta Capturar o Perfil de Seleção do elemento, disponível em Opções → Perfil
Complexo → Capturar o Perfil de Seleção.

Após	salvar	o	Perfil,	ele	ficará	disponível	na(s)	respectiva(s)	
ferramentas,	no	modo	de	geometria	Perfil	Complexo.
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ALINHAR, DISTRIBUIR E MULTIPLICAR

Menu Edição	→	Alinhar

Utilize a ferramenta para alinhar os
elementos selecionados uns com os outros,
ou para uma linha de fuga pessoal
desenhada, utilizando uma variedade de
critérios. No exemplo abaixo, as janelas
foram alinhadas na vertical pelo centro:

Menu Edição	→	Distribuir

Utilize a ferramenta para distribuir os
elementos selecionados de forma uniforme,
utilizando uma variedade de critérios. Os
comandos de Distribuição estão apenas
ativos se você tiver selecionado pelo menos
dois elementos. No exemplo abaixo, as
janelas foram distribuídas ao longo do X:

Menu Edição	→	Mover	→	Multiplicar

O	comando	Multiplicar	cria	um	número	
ilimitado	de	cópias	exatas	de	elementos	
selecionados,	de	acordo	com	o	padrão	e	o	
método	definido	por	você.	Primeiro	escolha	
a	Ação	e	depois	o	Método	Gráfico	de	
Entrada.
§ Incrementar e	Desdobrar

Graficamente:	Define	o	ponto inicial e	
distância entre	cada elemento.

§ Incrementar
Pré-definir:	O	número	de	elementos
Graficamente:	Define	a	distância

§ Desdobrar
Pré-definir:		O	espaçamento	entre	os	
elementos
Graficamente:	O	número	de	cópias

§ Distribuir
Pré-definir:	O	número	de	cópias
Graficamente:	O	ponto	final	

5
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SUPERFÍCIES: CRIAÇÃO E EDIÇÃO

Menu Opção → Atributos do Elemento →
Superfícies

Para visualizar o seu desenho com realismo,
você pode aplicar superfícies aos seus
elementos. As Superfícies contêm cores,
texturas, efeitos luminosos e tramas
vetoriais. Estas podem ser visualizadas na
Janela 3D, na Janelas de Corte/Elevação e
Documento 3D, e nas Renderizações.

As definições dos Motores Básico e Open GL
se referem às superfícies nas janelas de
modelagem – 3D, Cortes e Elevações,
Documento 3D. As definições do Motor
CineRender se referem às imagens
renderizadas.

O ARCHICAD vem com um catálogo de
superfícies configuradas para o CineRender
que podem ser importadas da Biblioteca, à
partir da Janela de Definições da Superfície:

Para definir a orientação e a origem das
texturas nos elementos, utilizamos o
comandos Documentação → Imagem Final
3D → Alinhar Textura 3D. Estes comandos
só estão disponíveis na Janela 3D, para
elementos selecionados e afetam a
representação da trama vetorial.

5
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Menu Janela → Paletas → Pintor de Superfície

O Pintor de Superfícies é uma ferramenta de aplicação de superfícies na janela 3D que
permite a pré-visualização da superfície antes de efetivamente pintar, facilitando a aplicação e
a visualização dos estudos de acabamentos.

O Pintor de Superfícies já está disponível na interface do Perfil de Visualização do Ambiente de
Trabalho do ARCHICAD 21

5
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MÓDULO 6
FILTROS, ORGANIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE VISTAS 

CONTEÚDO DO MÓDULO:

§ CRIAÇÃO DE VISTAS
§ FILTRO: VEGETAIS E COMBINAÇÃO DE VEGETAIS
§ FILTRO: CONJUNTO DE CANETAS
§ FILTRO: OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO DO MODELO (OVM)
§ FILTRO: SOBREPOSIÇÃO GRÁFICA
§ FILTRO: RENOVAÇÃO
§ NAVEGADOR
§ ORGANIZADOR
§ ÍNDICE DE VISTAS
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6
NAVEGADOR

O	Navegador	é	por	onde	navegamos	pelo	nosso	
projeto,	da	modelagem,	à	criação	das	vistas,	criação	
das	pranchas	e	publicação.	

Ele	é	composto	por	quatro	janelas	-Mapa	de	Projeto,	
Mapa	de	Vistas,	Livro	de	Leiautes e	Conjuntos	de	
Publicador	– e	pode	ser	acessado	no	canto	direito	
superior	da	área	de	trabalho.	O	Navegador	Pop-up,	
para	acesso	rápido,	não	dá	acesso	ao	Publicador.

Mapa	de	Projeto Mapa	de	Vistas Livro	de	Leiautes Publicador
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6
NAVEGADOR: MAPA DE PROJETO

A	primeira	janela	do	Navegador,	o	Mapa	de	Projetos	reúne	os	Pontos	de	Vista	do	Projeto.

Corte	Horizontal	do	Pavimento	Térreo

Vista	Vertical

Perspectiva	3D

NAVEGADOR
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Mas	um	mesmo	Ponto	de	Vista	pode	ter	tipos	de	visualização	diferentes:

Por	exemplo,	a	partir	do	Pavimento	Térreo	podemos	ter:

Mas	então,	como	podemos	criar	visualizações	diferentes?	Através	de	Filtros que	são	aplicados	
aos	Pontos	de	Vista.	

6

Uma	Planta	de	Arquitetura

Uma	Planta	de	Forro

Uma	Planta	de	Piso
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6
FILTROS DE VISTAS

O	ARCHICAD	possui	8	filtros	diferentes,	que	combinados	permitem	uma	infindável	variação	de	
visualizações	para	cada	Ponto	de	Vista	diferente:

Estes	filtros	podem	ser	acessados	através	da	barra	inferior	da	interface:

Ou	através	da	Paleta	de	Opções	Rápidas,	localizada	no	Menu	em	Janelas/Paletas/Opções	
Rápidas.

Estilos	3D

Combinação	de	Vegetais

Visualização	da	Estrutura

Conjunto	de	Canetas

Opções	de	Visualização	do	Modelo

Sobreposição	Gráfica

Renovação

Preferências	de	Projeto	- Unidades
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6
FILTRO: COMBINAÇÃO DE VEGETAIS

O	filtro	de	Combinação	de	Vegetais	permite	criar	combinações	de	layers que	vão	mostrar	e	
esconder	elementos	de	acordo	com	a	visualização	que	se	deseja.

Nesta	Planta	de	Piso,	por	exemplo,	os	vegetais	Piso	e	Parede	da	Combinação	07	Projeto	
Executivo	|	Piso	estão	visíveis,	enquanto	os	vegetais	Viga	e	Terreno	estão	invisíveis.
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6
FILTRO: VISUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA 

Este	filtro	permite	selecionar	as	camadas	que	queremos	de	ver	da	estrutura/composição.
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FILTRO: CONJUNTO DE CANETAS

Os Conjuntos de Canetas do ARCHICAD permitem que você varie a cor e espessura de linhas
dos elementos por vista e não por elemento. Isso possibilita uma infinita variação de linhas e
cores por escala ou qualquer resultado de desenho desejado. Cada posição de caneta
correspondente às linhas dos elementos está descrita para facilitar. Os materiais de
construção também têm canetas atribuídas o que garante a coerência de desenho por todo o
projeto.
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6
FILTRO: OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO DO MODELO (OVM)

Define	como alguns	elementos	construtivos	são	representados.

Exemplo:	Portas
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6
FILTRO: SOBREPOSIÇÃO GRÁFICA

Sobrepõe Tramas	e	Canetas	Definidas	Originalmente	nos	Elementos.

Esta	sobreposição	é	baseada	em	regras	que	podem	utilizar	como	parâmetros	propriedades	
não	geométricas	personalizadas

Definição	original	do	elemento

Elementos	com	
Sobreposição	Gráfica
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6
FILTRO: RENOVAÇÃO

O Filtro de Renovação controla projetos de reforma. Com a paleta Renovação controlamos o
estado do elemento: Existente, A demolir ou A construir. Os filtros mostram a combinação
destes estados. Eles podem ser editados ou novos filtros serem criados.

Planta	Existente

Planta	de	
Demolições

Após	Demolição

Nova	Construção

Planejado

Paleta	de	Renovação	
para	classificação	dos	
elementos
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6
FILTRO: PREFERÊNCIAS DE PROJETO
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6
FILTRO: ESTILOS 3D

Um	Estilo	3D	é	uma	coleção	de	definições	(Motor	3D,	sombreamento,	fundo,	etc.)	que	
determinam	a	exibição	do	modelo	na	Janela	3D.
O	Estilo	3D	é	salvo	com	Definições	de	Vista.	Toda	vez	que	você	edita	um	Estilo	3D,	todas	as
visualizações	usando	o	Estilo	3D	são	atualizadas	instantaneamente.
Use	Visualização	>	Opções	de	Visualização	3D	>	Estilos	3D	para	abrir	esta	caixa	de	diálogo.
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6
Motor	3D
OpenGL: Pode exibir imagens de textura (de Superfícies) e aproveita as placas gráficas
OpenGL de alto desempenho.
Motor	3D	Vetorial	:	Produz	uma	vista	3D	não	foto-realística,	sem	imagens	de	textura.	Mostra	
padrões	vetoriais	(de	Superfícies)	e	pode	ser	impresso	em	qualquer	escala.

Modo	de	vista	3D
Escolha	o	Modelo	Estrutural	(wireframe),	o	Modelo	Opaco	(branco)	ou	as	Sombras	Próprias	
(cores)	para	esse	estilo	3D.

Transparência
Marque	esta	caixa	para	habilitar	a	transparência	das	superfícies	determinadas	como	tal.	Se	
desmarcada,	mesmo	um	vidro	pode	aparecer	como	um	plano	opaco.

Modelo	Monocromático
Marque	a	opção	Modelo	Monocromático,	e,	então	defina	com	cor	uniforme	todas	as	
Superfícies	e	Contornos.	Caso	contrário,	a	cor	da	superfície	do	modelo	dependerá	dos	
Materiais	de	Construção	dos	elementos.

Fundo
Clique	nos	campos	Cor	do	Céu	e	Cor	do	Solo	para	escolher	cores	de	fundo	para	a	Janela	3D.

Contornos
Marque	isto	para	fazer	os	contornos	dos	elementos	do	modelo	visíveis	em	imagens	
Sombreadas.	Você	pode,	por	exemplo,	reforçar	a	silhueta	dos	elementos	na	opção	de	Motor	
Vetorial,	efeito	ótimo	para	diagramas.

Trama	Vetorial	(apenas	Motor	Vetorial)
Exibe	Trama	Vetorial	Padrão	nas	imagens	de	Modelo	Opaco	e	sombreados,	desde	que	você	
tenha	selecionado	Hachuras	3D	na	caixa	de	diálogo	de	Superfícies.

Sombras
Sombras	do	Sol:	Marque	esta	caixa	para	ativar	a	capacidade	de	lançamento	de	sombras	do	
ARCHICAD.
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6
NAVEGADOR: MAPA DE VISTAS

Aplicados	os	Filtros	é	a	hora	de	Salvar	a	Vista	
para	acesso	rápido	e/ou	utilização	nos	layouts	e	
entregas.	As	vistas	são	salvas	na	segunda	janela	
do	Navegador,	o	Mapa	de	Vistas.

Existem	algumas	formas	de	se	Salvar	uma	Vista:

§ A	partir	do	Mapa	de	Projeto,	clicando-se	com	
o	botão	direito	sobre	o	ponto	de	vista	e	
selecionando	Salvar	Vista	Atual

§ A	partir	do	Mapa	de	Vistas,	clicando	com	o	
botão	direito	na	pasta	que	se	deseja	salvar	a	
vista	e	selecionando	Salvar	Vista	Atual

§ A	partir	do	Organizador

O	Mapa	de	Vistas	pode	ser	organizado	
livremente	com	pastas	e	subpastas	para	facilitar	
o	acesso	e	a	organização	das	diferentes	fases	de	
projeto.	Ao	criar	uma	nova	vista	é	importante	
ser	descritivo	no	nome,	do	contrário	ela	assume	
o	nome	do	Ponto	de	Vista	e	você	terá	várias	
vistas	com	o	mesmo	nome,	dificultando	a	
navegação	entre	elas.

O	nome	da	vista	pode	ser	usado	como	texto	
automático	no	título	do	Desenho	ao	ser	
colocado	no	Layout.
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ORGANIZADOR

O	Organizador reúne	duas	janelas	do	Navegador	lado	a	lado.	Como	o	nome	diz	ele	é	usado	
para	organizar	o	fluxo	do	projeto	e	permite:

• Criar	várias	vistas	ao	mesmo	tempo

• Criar	vários	layouts	ao	mesmo	tempo

• Criar	conjuntos	publicadores

• Importar	vistas	e	layouts	de	outros	arquivos
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ÍNDICE DE VISTAS

O	Índice	de	Vistas	é	uma	tabela	de	controle	das	vistas	que	permite	visualizar	e	editar	os	filtros	
aplicados	a	cada	vista	salva	do	projeto.	Ele	pode	ser	acessado	a	partir	do	Mapa	de	Vistas,	em	
Índices	de	Projeto.
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MÓDULO 7
DETALHAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E MAPAS 

CONTEÚDO DO MÓDULO:

§ FERRAMENTA DETALHE
§ IMPORTAR E EXPLODIR PDF
§ DOCUMENTO 3D
§ RÓTULOS
§ COTAS E COTAS DE NÍVEL
§ MAPAS
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7
DOCUMENTAÇÃO: DETALHE

A ferramenta detalhe faz parte das ferramentas de documentação e pode ser acessada
na barra de ferramentas do lado esquerdo da interface. Ela cria um ponto de vista 2D
ampliado do modelo que permite a inserção de outras informações 2D mantendo-se
conectado ao modelo, isto é, se o modelo se altera, o detalhe pode acompanhar esta
alteração.
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7
IMPORTAÇÃO DE PDF

Assim como o DWG, a importação do PDF é muito facilitada: basta arrastar o arquivo para a
área de trabalho ou folha de trabalho independente. O PDF entra então como um desenho
que pode ser explodido em linhas, curvas e textos – desde que seja um PDF criado a partir de
um arquivo vetorizado e não a partir de uma imagem. Os elementos resultantes da explosão
podem ter suas linhas e cores configurados e seus textos editados.
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7
DOCUMENTO 3D

O Documento 3D é uma ponto de vista de documentação que transforma uma vista 3D em um
documento que pode receber cotas, rótulos e textos. O documento 3D permanece ligado ao
modelo.

Para criar, a partir de uma vista 3D, vá ao Item Documento 3D no Mapa de Projetos e com o
botão direito do mouse selecione Novo Documento 3D a partir do 3D...

O ARCHICAD oferece diversas opções de visualização do modelo que podem ser configuradas
nas definições do Documento 3D.
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7
RÓTULOS

A	ferramenta	Rótulo	serve	para	adicionarmos	as	informações	do	modelo	à	documentação	do	
projeto.	Há	vários	padrões	de	rótulos	disponíveis,	além	do	rótulo	baseado	em	autotexto.
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7
COTAS E COTAS DE NÍVEL

Ao	 inserir	 Cotas	 são	 criados	 pontos	 de	 referência	 temporários	 sobre	 os	 elementos	 do	
ARCHICAD	 que	 desaparecem	 depois	 de	 colocada	 a	 cadeia	 de	 cotas.	 Pontos	 de	 referência	
redondos	resultam	em	cotas	associativas.	Pontos	de	referência	retangulares	são	estáticos	(os	
valores	das	cotas	não	serão	atualizados	automaticamente).	

A	 Cadeia	 de	 Cotas	 aparece	 depois	 de	 clicar	 com	 o	 cursor	Martelo,	 no	 final	 do	 processo	 de	
dimensionamento.	

As	 Cotas	 de	 Nível	 são	 associativas	 e	 estão	 disponíveis	 na	 Planta	 e	 nas	 janelas	 Folha	 de	
Trabalho/Detalhe.	 Se	 a	 Gravidade	 é	 ligada,	 a	 Cota	 de	 Nível	 só	 pode	 ser	 colocada	 sobre	 o	
elemento	 especifico	 que	 esteja	 usando	 a	 gravidade	 (seja	 Laje,	 Cobertura,	 Membrana	 ou	
Malha).	

Na	cota	Linear,	Radial	e	Angular,	você̂	tem	a	opção	de	
Mostrar	Apenas	o	Texto	de	Cota.	
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7
MAPAS

Os Mapas são Tabelas que organizam e trazem as informações do modelo com critérios e
campos definidos.

O ARCHICAD tem 3 Tipos de Mapas distintos:Mapa de Elemento, que trazem informações dos
elementos, Mapa de Componentes, que trazem informações dos materiais de construção e
Mapa de Superfícies que trazem informações das superfícies de acabamento.

O ARCHICAD vem com vários Mapas pré-configurados. Para criar ou alterar um Mapa
existente devemos configurar os Critérios de Pesquisa e selecionar os Campos que serão
listados.
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MÓDULO 8
LIVRO DE LEIAUTES, CINERENDER, PUBLICADOR, BIMX 

CONTEÚDO DO MÓDULO:

§ LIVRO DE LEIAUTES
§ CINERENDER
§ CONJUNTO PUBLICADOR
§ TRADUTOR DWG
§ BIMX 
§ FONTES DE PESQUISA
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8
LIVRO DE LEIAUTES

O Livro de Leiautes é onde criamos e organizados as pranchas do projeto. Ele pode ser
organizado com pastas e subpastas. O ARCHICAD conta com Leiautes Mestres, com formatos
definidos pelo usuário que podem conter as informações que não se alteram, como por
exemplo o desenho do carimbo, e também informações com autotexto que assumem as
informações do projeto ou do leiaute – na imagem abaixo os itens do leiaute mestre estão em
vermelho.

Os leiautes podem ter Ids e nomes automatizados com regras de nomeação editáveis.

Para	inserir	uma	vista	em	um	leiaute,	basta	estar	com	ele	aberto	e,	
no	navegador,	selecionar	a	vista	do	Mapa	de	Vistas	e	arrastá-la para	
o	leiaute.

As vistas também podem ser incluídas nos leiautes a partir do
Organizador.

Vistas	salvas	no	Mapa	de	Vistas

Título	automático	– nome	da	vista



CURSO CERTIFICADO ARCHICAD 21

85

ANOTAÇÕES

8
CINERENDER

Para iniciar o processo de produção das imagens, pode-se aplicar à área de trabalho o perfil de
Visualização, onde temos algumas barras de ferramentas úteis que podem acelerar o
processo. Menu Opções -> Ambiente de Trabalho - > Aplicar Perfil -> Perfil de Visualização 21.

Criar e Salvar Perspectivas/Câmeras

Existem	duas	formas	de	salvar	uma	cena:	(1)	posicionando	uma	câmera	ou	(2)	salvando	a	
perspectiva	pelo	navegador.	

1.	Inserir	uma	câmera	– Ferramenta	Câmera

O	primeiro	clique	na	planta	define	localização	da	câmera.	Desenhe	uma	linha	de	referência	
para	definir	a	direção	da	vista.	 Quando	esta	operação	estiver	concluída,	aparece	o	ícone	Sol,	
com	as	definições	de	origem.	Selecione	a	Câmara	e	ative	a	Janela	3D	(F5).	

2.	Salvar	através	do	navegador	

Orbite	o	modelo	3D	para	chegar	no	ângulo	desejado	e	clique	com	o	botão	direito	no	local	do	
Mapa	de	Vistas	onde	deseja	salvar	a	cena.	

Na	ferramenta	câmera,	podemos	definir	a	posição	do	sol	do	modelo.	Ao	salvar	a	perspectiva	
no	Mapa	de	Vistas,	o	sol	armazenado	é	o	que	está	configurado	na	janela	3D.
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Configuração das Superfícies para o Motor CineRender

Opções > Atributos do elemento > Superfícies

As superfícies são formadas por canais e texturas. Temos 12 canais que podem ser aplicados
às superfícies, onde cada um representa uma propriedade específica: cor, difusão, luminância,
transparência, reflexo, ambiente, névoa, colisão, normal, alfa, brilho, deslocamento, grama.

8

No	campo	Textura,	dentro	de	cada	
canal,	podemos	adicionar	uma	
Imagem,	ou	diversos	tipos	de	
sombreadores (sobreposições	de	
efeitos).

Dentre	os	canais	mais	importantes,	podemos	destacar	luminância (propriedade	que	faz	com	
que	as	superfícies	emitam	luz),	transparência	e	reflexos	(sempre	ativos	em	superfícies	como	
vidros),	colisão	(sensação	de	profundidade	entre	diferentes	texturas),	deslocamento	(efeito	de	
profundidade	com	deslocamento	entre	as	texturas,	por	exemplo	nas	arestas)	e	grama	(efeito	
de	grama	real).	
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Configurações	Básicas

Documentação	>	Imagem	Final	3D	>	Definições	de	Fotorenderização

Qualidade

Qualidade	de	renderização:	A	qualidade	que	você	definir	aqui	terá	um	efeito	nos	processos	
antialiasing (suavização	dos	contornos)	e	Iluminação	Global	(GI),	que	produzem	melhor	
qualidade,	mas	requerem	mais	tempo.	

Sombras:	Define	qualidade	das	sombras,	que	pode	ser	global,	ou	obedecer	à	definição	de	cada	
luminária.	

Luzes

Cada	controle	deslizante	pode	substituir	uma	intensidade	de	fonte	de	luz	específica	que	é	
definida	em	outro	local	do	projeto.	O	ponto	médio	do	controle	deslizante	em	“Por	
configurações”,	corresponde	a	100%:	isso	significa	que	a	renderização irá	usar	a	intensidade	
do	sol	exatamente	correspondente	ao	ajuste	de	intensidade	do	sol	ou	da	lâmpada	definida	em	
outro	local	do	projeto.	

Intensidade	do	Sol.	Pode	substituir	a	definição	de	intensidade	do	Sol	do	objeto.	

8

Intensidade	das	Lâmpadas:	Pode	substituir	as	configurações	de	Intensidade	Principal	definidas	
em	Configurações	da	Lâmpada	para	todas	as	lâmpadas	colocadas	no	projeto.	
Intensidade	das	superfícies	iluminantes:	Esta	definição	substitui	o	canal	de	Luminância de	
nível	de	superfície.	

Efeitos
Efeito	Modelo	Branco:	Todas	as	superfícies	são	brancas,	exceto	aquelas	que	usam	
transparência	ou	canais	alfa.	A	aplicação	desse	efeito	envolve	a	alteração	de	todas	as	
superfícies	do	modelo.	

Profundidade	de	campo:	Este	parâmetro	controla	a	nitidez	da	visualização	de	profundidade,	
ou	seja,	até	que	ponto	deve	borrar	sobre	a	distância.	Por	padrão,	isso	é	definido	como	nítida.	
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8
Ambiente
DEFINIÇÕES	DE	CÉU	
Céu	físico:	inclui	vários	objetos	com	propriedades	(sol,	
tempo,	nuvens...).	O	Céu	Físico	proporciona	efeitos	de	
uma	imagem	de	fundo	e	de	iluminação.	
Predefinição	do	Tempo:	para	selecionar	um	conjunto	de	
parâmetros	meteorológicos	que	combinam	céu,	
atmosfera,	nuvens,	neblina,	arco-íris	e	raios	de	sol.	
A	predefinição	do	tempo	de	Céu	Físico	também	inclui	
dados	de	Hora	e	Local.	
Usar	a	Posição	do	Sol	ARCHICAD:	define	a	hora	e	o	local	
de	acordo	com	o	posicionamento	do	sol.	Use-o	para	o	
ajuste	das	predefinições	de	tempo	para	corresponder	às	
condições	no	local	do	projeto.	
Céu	HDRI:	para	selecionar	uma	imagem	que	forneça	um	
pano	de	fundo	e	uma	fonte	de	luz	ambiente	para	a	
renderização.	Deve	ser	uma	visão	esférica.	

Fundo
O	fundo	pode	ser	uma	cor	sólida	ou	uma	imagem	estática.	
Em	contraste,	o	Ambiente	(disponível	com	CineRender)	é	
um	verdadeiro	ambiente	3D	que	cobre	o	fundo.	Assim,	se	
você	estiver	usando	um	ambiente	com	CineRender,	o	
Fundo	não	tem	nenhum	propósito.	Apenas	terá	efeito	
caso	no	Ambiente	esteja	selecionado	“Nenhum”.	

Cenas
Todas	estas	informações	das	definições	básicas,	ainda	
somadas	com	as	configurações	detalhadas,	definem	uma	
tipologia	de	Cena.	Esta	cena,	após	configurada,	pode	ser	
armazenada	para	ser	utilizada	em	outras	câmeras	ou	até	
mesmo	exportada	para	ser	utilizada	em	outros	modelos.
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8
CONJUNTO PUBLICADOR

Os Conjuntos Publicadores servem para automatizar o processo de emissão de entregáveis. É
possível ter vários conjuntos publicadores que podem ser organizados por tipo de arquivo,
destino da entrega ou qualquer outro critério. O ARCHICAD BRA permite o salvamento em
vários formatos de arquivo diferentes e vem com quatro conjuntos publicadores configurados,
entre o eles o do BIMx. É possível publicar leiautes, vistas e mapas.

Nas Propriedades a Publicar de cada conjunto definimos se
queremos Imprimir, Salvar ou Salvar na Nuvem (BIMx). No caso de
salvamento temos que definir o caminho no computador.

Podemos Publicar de uma única vez
todos os conjuntos, conjuntos
selecionados, um único conjunto
com todo o seu conteúdo, leiautes
selecionados e leiautes da emissão
atual.
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8
TRADUTOR DWG

Menu Arquivo→ Interoperabilidade→ DXF-DWG→ Configurar Tradutor DXF-DWG

Ao Salvar ou Importar um arquivo DWG do e para o ARCHICAD precisamos definir de que
forma os atributos Linhas, Tramas, Textos, Layers, etc serão convertidos. Para isso o ARCHICAD
conta com os Tradutores, que permitem diferentes configurações de exportação e
importação. Alguns exemplos:

Unidade de Desenho
Define a unidade que o arquivo
será será salvo ou a unidade do
arquivo de origem

Salvar Leiaute em
Define se o leiaute irá ser salvo no
Model Space ou no Model Space e
no Paper Space, e neste caso qual
conteúdo vai para oModel.

Arquivo Template
Permite usar um arquivo dwg
template para mapear os atributos
do ARCHICAD para o DWG ou vice-
versa

Salvando Planta
Como os objetos e elementos
complexos serão convertidos
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8
BIMx

O BIMx é um aplicativo, GRATUITO e premiado, de visualização do modelo BIM do ARCHICAD
para tablets e smartphones disponível na Google Play ou App Store. O BIMx integra o modelo
3D e a documentação 2D do projeto. O BIMx é compatível com os óculos de realidade virtual
Google Cardboard 2.0.
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Salvando o arquivo BIMx

Você pode salvar o arquivo BIMx de duas formas:

§ A partir do Conjunto Publicador Hiper-Modelo BIMx

Nas propriedades do Conjunto Publicador você pode optar pelo carregamento do arquivo
na nuvem BIMx da GRAPHISOFT com o seu GRAPHISOFT Id. Esta opção vai permitir
compartilhar o link com outras pessoas e receber notificações no dispositivo quando o
arquivo for atualizado e republicado.

8

No salvamento é possível definir
quais são as informações que serão
mostradas no modelo BIMx. É
possível ter uma Mpa específico de
informações (em Mapas), ou ter as
Classificações e Propriedades
associadas.
Também é possível colocar os
créditos do arquiteto, com link para
uma webpage, o logotipo, e
informações do projeto e uma
imagem de pré-visualização.

§ A partir de uma vista 3D, em Arquivo
→ Publicar o Hiper-modelo BIMx

Nesta opção você pode escolher
rever ou usar o conjunto publicador
pré-configurado ou criar um novo a
partir da vista 3D
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8
FONTES DE PESQUISA E REFERÊNCIA

Site:	www.graphisoft.com/br

Facebook
www.facebool.com/archicadbrasil
Grupo	ARCHICAD	Usuários	no	Brasil
Grupo	ARCHICAD	Brasil

Instagram:	www.instagram.com/archicadbrasil

Blog:	graphisoftbr.blogspot.com

Plataforma	Educacional:	Graphisoftbreduca.matrixlms.com

Tutoriais	
Manual	de	Ajuda	do	ARCHICAD:	Ajuda	→	Manual	de	Ajuda	ARCHICAD	21	(pdf pesquisável)
Manual	de	Colaboração:	Ajuda	→	Manual	de	Colaboração	da	GRAPHISOFT	(pdf pesquisável)
Help	Center	(em	inglês):	helpcenter.graphisoft.com
Youtube:	www.youtube.com/archicad

Objetos
Vários	repositórios:	http://www.graphisoft.com/downloads/parametric_objects.html


