
O módulo ‘Tricalc Advance’ adiciona novas e potentes funcionalidades de geração 
de malhas com um novo motor e novos elementos finitos, automatizado para 
modelos Tricalc. Pilares e vigas são modelados por elementos finitos permitindo 
análise de tensões ao longo da secção.

Novos\Potentes 
Elementos Finitos

Totalmente integrado 
com Tricalc
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Construção 
por Fases

Pushover Análise 
Sísmica

Nova Dimensão 
de Projeto

Alcance uma nova dimensão de engenharia assistida por 
computador nos seus projetos, com módulo ‘Tricalc Advance’! 
Verifique facilmente complexas análises estruturais com 
módulo ‘Tricalc Advance’. A modelação é um passo fundamen-
tal numa análise MEF pelo que módulo ‘Tricalc Advance’ utiliza 
malhas Delaunay capazes de modelar gigantescas estruturas 3D 
em poucos segundos e podendo considerar imposições locais de 

comportamento e refinamento progressivo da malha. Utilização de 
avançados objetos numéricos (T3-Q4 e T6-Q9 elementos finitos). 
Modelação automática realizada diretamente em estruturas Tricalc. 
Os elementos lineares são agora modelados como elementos 
finitos o que permite uma análise da tensão ao longo da secção 
transversal de qualquer barra. É uma nova dimensão de simulação 
estrutural disponível para modelos de Tricalc.

Solução MEF integrada 
para uma nova dimensão 

dos seus Projetos

Novo Módulo! 
Tricalc Advance
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Dimensão de 

Análise Estrutural

Modele o comportamento realístico de interação entre elementos estruturais e 
obtenha soluções para análises não-lineares.  Realize facilmente análises MEF: 
estática, dinâmica, não-linear, grandes deslocamentos, encurvadura generalizada, 
cálculo por fases, etc.

O princípio do método “pushover” é aplicação de cargas laterais à estrutura de 
forma incremental e a monitorização da ocorrência de comportamento não linear 
(em pontos fixos chamados rótulas plásticas). Com Tricalc pode-se utilizar vários 
tipos de carregamentos laterais e definir de forma rápida e precisa as rótulas 
plásticas na estrutura.
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No módulo ‘Tricalc Advance’ modelamos todos os elementos 
lineares como elementos finitos para que possamos ter infor-
mações de tensões em secções e realizar uma análise generaliza-
da de encurvadura para o estudo de cargas amplificadas que 
levam a uma instabilidade elástica correspondente à encurvadura 
euleriana. Resultados representados em curvas e tensões em 
secções. Pós-processamento de resultados em cortes colocados 
nos elementos superficiais. Opção de suavização automática de 
picos de valores para evitar situações de variações bruscas.  

No módulo ‘Tricalc Advance’ podemos modelar rapidamente 
as rótulas plásticas com a ajuda de um assistente que permite 
utilizar os parâmetros FEMA\EUROCODE ou USER nos elementos 
estruturais. Também podemos definir facilmente o tipo de 
carga ‘pushover’ que queremos aplicar na estrutura (de 
pontual a parabólica aplicada no CM ou ao longo das lajes). 
Podemos estudar os deslocamentos da estrutura ou definir um 
nó como ponto de controlo. 

O ponto de desempenho (performance point) é o ponto de 
equilíbrio entre a capacidade estrutural, representada pela curva 
‘pushover’, e a solicitação sísmica, representada pelo espectro de 
resposta. Por fim, mencionar que no módulo ‘Tricalc Advance’ 
podemos definir o número de iterações e a correção de rigidez 
entre cada iteração. Uma análise muito poderosa e completa 
implementada nas estruturas de Tricalc.

Suavização de valores extremos pode ser utilizada nos seguin-
tes elementos: apoios pontuais e elementos lineares (pilares). 
Análises sísmicas especializada como pushover, time history, 
etc. Análises avançada que lhe permitem responder às exigên-
cias de projetos maiores e mais complexos.  O módulo ‘Tricalc 
Advance’ adiciona à análise de estruturas Tricalc ferramentas 
de verificação como animação, gravação de vídeo, visuali-
zações pós-processamento e documentação mais detalhada 
para o seu projeto. Uma nova dimensão de análise e docu-
mentação para os projetos de Tricalc.
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Fases Construção
A análise das fases de construção é realizada para simular etapas cruciais de uma 
estrutura em construção e obter deformações e forças em cada uma dessas fases.
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Análises 
Sísmicas 

Especializadas

Da frequência harmónica à intensidade pelo tempo passando pelo método do 
acelerograma, as estruturas Tricalc podem ser testadas para a análise sísmica mais 
exigente.

Definição fácil das fases construtivas e respetivos elementos. 
Estudo de cada etapa da estrutura individualmente. Resistên-
cia do betão em função do tempo para uma análise mais 
exata. Betonagem, fim da cura, transferência de pré-esforço, 
aplicação de pós-tensionamento, adição de laje, fim da cura

húmida, adição de cargas extras, longo prazo, etc. Análise estática 
não linear com diversas aplicações: estruturas com travamentos 
somente à tração, estruturas de cabos, ou qualquer outra análise 
estática que necessite considerar o comportamento geométrico não 
linear.

A análise da resposta à frequência harmónica é uma análise 
dinâmica em que a variação da função de intensidade no tempo 
é definida pela função harmónica sen. É utilizada para determi-
nar a resposta estacionária do sistema para estruturas periodi-
camente excitadas. A análise da história no tempo com o acele-
rograma é uma análise dinâmica onde a variação da função 
intensidade no tempo pode ser definida pelo diagrama da 

aceleração no tempo (que geralmente é baseado em registos 
reais de sismos).  Este método é recomendado quando os 
procedimentos de análise sísmica simplificados sugeridos 
pelos códigos não são utilizáveis. Análise da história no tempo, 
intensidade no tempo, é uma análise dinâmica linear onde a 
variação da função intensidade no tempo pode ser definida 
através de uma função de tempo arbitrária.
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PowerPacks
para Revit

Fluxo de trabalho BIM com os Powerpacks para REVIT. A melhor experiência BIM 
em Autodesk Revit. PowerPacks para Revit, módulo de extensão de 
dimensionamento para elementos de betão e aço. Funções de sincronização, 
funções de dimensionamento e detalhamento de armaduras em betão a partir dos 
esforços

Dimensionamento de Armaduras
O dimensionamento de armaduras, disponível no PowerPack 
da GRAITEC para o Autodesk Revit®, permite aos utilizadores 
criar, atualizar e modificar armaduras para lajes, paredes, 
vigas, pilares e sapatas. As armaduras podem ser realizadas 
automaticamente, com base em inúmeros parâmetros, que 
podem ser importados ou definidos manualmente.

Desenhos automáticas de Armaduras
Geram-se automaticamente desenhos, tabelas e folhas 
completas de armaduras. Copie facilmente armaduras de um 
elemento para outro de forma ou tamanho semelhante. Utilize 
parâmetros de camadas para simplificar a visualização das 
armaduras nos desenhos e na criação de esquemas. Coloque 
rapidamente linhas de dimensão para um conjunto de armadu-
ras, associado a uma etiqueta de marcação.

50 escritórios 
em todo 
o mundo 550

funcionários 
especializados

100.000
clientes 
satisfeitos

125.000
clientes 
formados

125.000
utilizadores

150
desenvolvedores 
de Software 

"Nós ajudamos os profissionais da 
construção e da fabricação a alcançar com 

sucesso a sua transformação digital. 
Combinamos Soluções Autodesk, 

tecnologias Graitec e serviços altamente 
especializados para fornecer valor 

acrescido a mais de 100.000 utilizadores 
em todo o Mundo."

Manuel Liedot / Graitec CEO

30+
anos de 
desenvolvimento

 Milhares de projetos em todo o mundo realizados com produtos GRAITEC 

Tricalc é a solução mais completa e 

produtiva para projetos estruturais!...

Agora com o módulo Advance.


