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Isenção de responsabilidade 

Todas as estratégias e informações que você vai ler neste guia, e que aprendi quando 

comecei a testar o Advance Steel para projetos de estruturas metálicas, são fruto de 

minhas experiências na área. Embora eu tenha me esforçado ao máximo para garantir a 

precisão e a mais alta qualidade dessas informações, estes métodos e informações não 

foram testados ou comprovados cientificamente, e sim em testes práticos do dia a dia.  

O método apresentado aqui foi cuidadosamente pensado para servir como um 

direcionador, que vai te mostrar um caminho para levar as suas habilidades no Advance 

Steel para o próximo nível. Procurei organizar esse conteúdo de forma simples, direta e 

didática para que todos que desejam possam ter acesso. Mas é preciso que você tenha 

disciplina e comprometimento para aplicar o método, e esteja disposto a se esforçar para 

colher os frutos que virão. Além disso é importante que você adapte as informações 

contidas aqui para a sua necessidade específica. Por este motivo, não existe qualquer 

garantia, pois os resultados podem variar de pessoa para pessoa.  

 

Direitos autorais 

Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados aqui são propriedade de 

seus respectivos donos e são usados somente como referência. Além disso, não existe a 

intenção de difamar, desrespeitar, insultar, humilhar ou menosprezar você, leitor, ou 

qualquer outra pessoa, cargo ou instituição. Caso você acredite que alguma parte deste 

guia seja, de alguma forma, desrespeitosa ou indevida, e deva ser removida ou alterada, 

você pode entrar em contato diretamente comigo através do e-mail 

contato@oprojetistamecanico.com.br 
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Maestria não é uma 

consequência da genialidade 

ou do talento,  

 

mas sim a consequência do tempo 

dedicado a um específico campo 

do conhecimento com foco 

intenso. 

Robert Greene 
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Sobre o Autor 

Olá, eu sou Tiago Carnovali e comecei minha carreira na área de 

projetos em 1998 como estagiário na área de engenharia de produtos 

em uma empresa fabricante de chuveiros e aquecedores elétricos. Mas 

a minha história começou um pouquinho antes, desde criança sempre 

ouvia as histórias do meu pai e via aqueles desenhos enormes que ele 

utilizava e utiliza no seu trabalho. E como consequência desse contato 

precoce com desenho técnico me lembro que no ano de 1997, quando cursava o primeiro 

ano do curso técnico em mecânica na Escola Técnica Federal de São Paulo, dedicava 

muitas manhãs e tardes tentando reproduzir os trabalhos que eu fazia à noite na escola 

no AutoCad R12 for DOS de maneira utilizando uma apostila do SENAI que eu tinha 

ganhado. E foi este pequeno esforço extra que me levou àquele estágio abrindo as portas 

da minha carreira.  

Daí pra frente eu sempre atuei em áreas relacionadas ao projeto de engenharia. E nestes 

mais de 20 anos busquei sempre dar aquele passo a mais, ano após ano. Completei dois 

cursos de graduação: Engenharia Mecânica na Universidade Mogi das Cruzes (UMC) e 

tecnólogo em Automação Industrial pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Além disso 

participei de diversos treinamento nas áreas de elementos finitos, elementos de 

máquinas, cálculo estrutural, processos de fabricação, acionamentos eletromecânicos, e 

softwares CAD/CAM/CAE. Atuei em diversos projetos de destaque para clientes como 

Petrobrás, SABESP, Vallourec, Neoquímica, Pfizer, CSN, Evonik, Novelis, e várias outras. 

Hoje me dedico ao meu próprio escritório que é a DANTI Engenharia, onde forneço 

projetos de estruturas metálicas, de equipamentos em geral. 
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Não vou me estender muito na minha história agora, mas se quiser saber um pouco mais 

sobre a minha carreira profissional e trocar experiências comigo vou deixar aqui o link do 

meu perfil no linkedin  https://www.linkedin.com/in/tiago-pessoa-67a90435/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento sozinho 

não vale nada,  

temos que  

aplicar! 

 

Querer não basta, 

temos que 

 fazer! 

Bruce Lee 
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Como usar este guia 

Antes de qualquer coisa, deixe-me explicar como você deverá usar este guia. O guia está 

dividido em duas partes: 

Parte 1 – Quais as ferramentas e habilidades que melhoram seus resultados no 

detalhamento de estruturas de aço? 

Parte 2 – Como você pode implementar isso no seu trabalho ou no seu negócio? 

Na Parte 1 vou te mostrar as habilidades e ferramentas necessárias para ter performance 

no detalhamento de estruturas metálicas, ou seja, é uma visão geral de tudo que você 

tem que saber antes de buscar mais produtividade e performance. Nela você aprenderá 

diversos macetes e dicas, que embora muitas vezes sejam óbvios, passam 

desapercebidos e não costumam ser ensinados em cursos tradicionais.  

A partir da Parte 2, você vai por a mão na massa e deverá ler, entender e por em prática 

cada um dos seus capítulos na sequência apresentada, um depois do outro. Assim, você 

entrará em um loop infinito de crescimento em forma de spiral, e cada vez que você 

completar este ciclo estará em um nível mais elevado.  

A minha dica é, não tenha pressa. Tenha foco e disciplina! Estude um pouquinho e depois 

execute um pouquinho passando por todas as fases do ciclo da performance. Neste caso 

a direção é mais importante que a velocidade. Lembre-se de que seu objetivo é aumentar 

a sua performance no detalhamento de estruturas metálicas, e não simplesmente chegar 

ao final do guia.  

Se você tiver alguma dúvida ou dificuldade ao longo dos capítulos, entre em contato 

comigo pelo e-mail contato@oprojetistamecanico.com.br, que eu terei o maior prazer 

em ajudá-lo! 
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INTRODUÇÃO 

Se um construtor fez uma casa para um homem, mas 

seu trabalho não é forte e a casa desmorona, 

matando o dono da casa, esse construtor deve ser 

morto. 

- Do Código de Hamurabi, 2150 a.C.  
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Em setembro de 2017 eu estava trabalhando com desenvolvimento de novos 

produtos em um grande fabricante de máquinas de embalar, já havia passado quase três 

anos do meu retorno, que aconteceu em novembro de 2014. Retornei por ocasião de um 

convite, e de uma oportunidade de promoção que aconteceria em breve. Mas o tempo 

foi passando, a situação econômica do país mudando e as vendas caindo. 

Um pesado corte de benefícios e uma sensível redução no quadro de funcionários 

começou a acontecer no final de 2016. E ao longo deste período eu senti na pele uma 

redução de 38,3% nos meus rendimentos e a oportunidade de promoção desaparecer.  

Isso foi uma grande decepção para mim, eu não sentia mais segurança em entregar 

parte do sustento da minha família às atividades daquele lugar. Eu queria mudar esta 

situação e encontrar novas perspectivas que me levassem a prosperar e oferecer o 

conforto e a segurança que eles merecem. E foi isso que eu fiz. 

Em março de 2017 comecei uma jornada para complementar a minha renda com 

projetos fora do horário de expediente, e no começo de maio eu já estava fazendo as 

minhas primeiras aulas sobre cálculo de estruturas metálicas. Essa ideia me veio à cabeça 

quando descobri que este nicho não é exclusividade dos engenheiros civis e o que os 

engenheiros mecânicos, como eu, também estão habilitados a se responsabilizar por este 

tipo de projeto. 

Foi uma experiência excelente, pois além do conhecimento, também consegui 

estabelecer networking com a turma através da internet. E isso ajudou muito a abrir as 

portas para os meus primeiros projetos nesta área. 

Então aproveitei a grande experiência que eu já carregava na área de projetos, e me 

coloquei à disposição do mercado para executar serviços de cálculo e detalhamento de 

estruturas metálicas. Esse foi um ponto de virada para mim, agora eu tinha uma nova 

perspectiva e sentia que uma grande mudança se aproximava.  
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Voltando a setembro de 2017, onde esta história começou, a situação era seguinte. 

Em paralelo com o meu trabalho eu tinha sido contratado por um dos meus colegas de 

curso para fazer o projeto executivo de um galpão. Eu estava muito feliz, pois este era o 

primeiro galpão do meu portfólio. 

Pois bem, recebi os dados do memorial de cálculo e comecei o trabalho, que tinha um 

prazo máximo de 5 dias (5 noites no meu caso) para ser executado. Fiquei bem tranquilo, 

pois já dominava muito bem diversos softwares CAD do mercado. Apesar de já ter ouvido 

falar dos CAD específicos para estruturas metálicas, eu tinha a convicção que eles seriam 

desnecessários para aquele trabalho. 

Como queria apresentar um trabalho de qualidade e enriquecer o meu portfólio de 

projetos, decidi fazer o trabalho utilizando um conhecido software CAD mecânico. A 

modelagem 3D foi um sucesso, e na segunda noite eu já tinha concluído 100% desta 

etapa. Na terceira noite eu adaptei as legendas de folha, estilos de cotas e as listas de 

materiais e logo em seguida comecei a gerar as primeiras vistas. 

Senti a necessidade de buscar projetos de referência para identificar quais vistas eram 

importantes e entender como o mercado de estruturas metálicas costumava receber 

seus desenhos. E confesso que me assustei um pouco, pois sabia que teria dificuldades 

para gerar com fidelidade aquelas vistas com a ferramenta que estava usando. Apesar de 

serem vistas e detalhes simples, eu teria um grande trabalho para apresentar os 

desenhos naqueles moldes. 

Faltando um dia para o prazo final, entrei em contato com o meu colega para avisar 

que não teria condições de terminar o projeto no prazo combinado e perguntei sobre a 

possibilidade de estender o prazo por mais 2 dias. Para o meu desespero descobri que 

uma reunião já havia sido marcada e que o cliente final usaria os desenhos para solicitar 

o orçamento da construção para três empreiteiros da sua região. 
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Foi então que esse meu colega me fez uma pergunta.  

“Você sabia que se estivesse usando um CAD específico para estruturas metálicas esse 

trabalho não levaria mais que duas noites para ser 100% concluído?” 

E foi essa pergunta que despertou a minha curiosidade em aprender um CAD 

específico para estruturas metálicas. 

Para concluir o trabalho, decidimos gerar as vistas que faltavam em 2D usando um 

CAD bem tradicional, e gerar a lista de materiais manualmente no Excel. Trabalhei a 

madrugada toda e não fui ao meu trabalho no dia seguinte para honrar o combinado. 

Confesso que foi uma experiência frustrante, pois eu havia fracassado em cumprir o 

prazo e estava entregando um projeto com qualidade inferior ao que eu desejava 

entregar. Mas ao mesmo tempo foi enriquecedora, pois agora havia despertado para a 

oportunidade de aprender uma nova ferramenta que traria muito mais agilidade para os 

meus projetos futuros. 

Um novo horizonte estava se abrindo, e agora eu estava decidido a dedicar tempo, 

dinheiro e esforço para aprender a trabalhar com uma ferramenta desse tipo. E então 

comecei a pesquisar qual opção seria a melhor no meu caso. 

E tomei essa decisão por ter sofrido na pele a sensação de não conseguir cumprir o 

prazo de um projeto relativamente simples e com prazo bastante comum neste mercado. 

E também tinha sentido as fragilidades que os softwares CAD mecânicos mais 

generalistas tinham para concluir esse tipo de trabalho, mesmo para um profissional que 

trabalha profissionalmente com eles desde 2005. 

Comecei a minha pesquisa perguntando para as pessoas qual software elas usavam. E 

descobri que haviam basicamente três opções. O líder de mercado, um software italiano 

bastante recomendado e o Advance Steel da Autodesk. 
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 Você deve estar se perguntando agora, porque eu não o escolhi o líder de mercado? 

Vou te responder. Foram três razões principais. 

A primeira foi a curva de aprendizado. A curva de aprendizado do Advance Steel pode 

ser percorrida rapidamente, e com experiência prévia em CAD isso cai para níveis 

ridiculamente baixos.  

A segunda foi a flexibilidade de modelagem 3D do Advance Steel, os comandos de 

modelagem manual para sair de situações complexas é excelente. 

A terceira foi o preço. Como eu já tinha planos de montar o meu próprio escritório de 

engenharia, este ponto foi crucial. Eu tinha que pensar na viabilidade do meu negócio.  

Outras pessoas me recomendaram o software italiano, que também é muito bom e 

bastante utilizado no mercado brasileiro. E neste caso o que me desmotivou foi a falta de 

uma versão educacional gratuita que me permitisse aprender e testar o software por um 

período longo o suficiente. 

Agora você já sabe como e porque eu escolhi o Advance Steel. 

Então chegou a hora de te contar como eu aprendi a usar o software, pois no 

momento em que estou escrevendo este guia (2019) os materiais de Advance Steel em 

português ainda são muito escassos na internet, e em 2017, quando eu comecei, eram 

ainda mais.  

Como eu queria aprender rápido, resolvi buscar ajuda profissional para encurtar a 

curva de aprendizado e aproveitar para pegar os macetes com quem já usava a 

ferramenta no dia a dia. 

Contratei vinte horas de aulas particulares com um profissional muito experiente na 

ferramenta e no mercado, porque o curso disponibilizado pela própria Autodesk aqui no 
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Brasil não me convenceu. Investi um bom dinheiro nessas aulas e comecei a me dedicar 

muito nas noites que eu não tinha projetos para fazer.  

Em 8 horas de dedicação eu já estava dominando o fluxo básico do software e ao fim 

das aulas particulares e mais algumas horas de dedicação eu já tinha concluído aquele 

mesmo galpão com todos os seus detalhes. 

A essa altura os meus problemas pareciam estar resolvidos, mas alguns desafios ainda 

estavam por vir... 

Aquela situação que eu estava vivendo na empresa se agravou bastante ao ponto de 

inviabilizar a minha permanência. E esta história se encerra com a minha saída da 

empresa em novembro de 2017. 

Mas quando uma porta se fecha outras se abrem, e quase que em paralelo a este 

evento, o meu instrutor de cálculo e estrutural, e hoje meu amigo, me perguntou se eu 

já estava preparado o suficiente para elaborar um curso básico de Advance Steel que 

seria incluído a sua área de alunos.  

Eu aceitei o desafio, e gravei um curso sobre como usar o Advance Steel durante o 

projeto de um galpão de alma cheia, pois um tutorial deste tipo eu já estava totalmente 

apto a realizar.  

O curso foi bastante elogiado pelos alunos que o concluíram. Mas eu percebi que ainda 

ficavam muitas dúvidas e que os resultados oferecidos pelo software podiam ser ainda 

mais rápidos e melhores. 

Mas para que isso se tornasse realidade seria preciso customizar o software. Só assim 

seria possível atender as expectativas dos fabricantes de estruturas metálicas e também 

dos engenheiros estruturais. Mas eu ainda não dominava esta parte do software. 
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E isso seria fundamental para que as atividades da minha empresa, que estava sendo 

criada agora, fossem mais produtivas e confiáveis. Afinal de contas, eu não podia ficar 

reproduzindo aquela experiência de falhar nos prazos e fazer uma correria de última hora 

pelo resto da minha vida. 

Então comecei a coletar todos os materiais possíveis sobre Advance Steel que 

conseguia na internet. Percebi que toda aquela informação desorganizada e em inglês 

tinha pouca aplicação prática, e que eu mesmo teria que organizar aquilo antes de aplicar 

nos meus projetos. 

E foi exatamente isso que eu fiz! Comecei um processo de aprender, executar e 

organizar aquele conhecimento. E esse processo, apesar de muito trabalhoso e em alguns 

momentos até tedioso, foi me levando a níveis cada vez mais altos dentro do software e 

me habilitando a fazer customizações cada vez mais complexas. 

Esse processo foi como caminhar em um labirinto. Você escolhe um caminho e se não 

der certo você volta, marca aquele ponto e segue por outro caminho. E vai repetindo isso 

até que em algum momento você encontra o caminho certo.  

Ao longo desse processo você constrói o mapa do labirinto do Advance Steel, e 

começa a usar esse mapa para estabelecer os melhores caminhos e até atalhos para 

atingir rapidamente os seus objetivos de projeto. 

Com esse mapa na mão eu percebi que existem maneiras mais eficientes de aprender 

Advance Steel e mais do que isso, que existe um ciclo de aprendizado. E que qualquer 

pessoa que se disponha a conhecer e aplicar esse ciclo continuamente na sua vida, pode 

avançar rapidamente no uso e na customização do Advance Steel. 

Eu resolvi chamar este processo de Ciclo da Performance, mas poderia ter dado 

qualquer outro nome. Escolhi esse por simbolizar um ciclo contínuo que te coloca em 

uma espiral positiva de aprendizado e que aumenta gradativamente a sua performance. 
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Venho aplicando este ciclo desde que o descobri em 2018 e posso afirmar que a minha 

performance no uso e na customização da ferramenta vem aumentando 

constantemente. Recentemente comecei a compartilhar essa ideia com alguns amigos 

mais próximos, e eles também já começaram a colher resultados em seus projetos.  

Acredito que o Advance Steel é uma excelente opção de software para todos que 

desejam atuar no mercado de estruturas metálicas. E que ainda não lidera esse mercado 

pela dificuldade que os profissionais encontram quando decidem buscar um treinamento 

que seja prático e efetivo. 
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PARTE 1 

O que dá mais resultado 

no detalhamento de 

estruturas de aço? 
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Você não obtém resultados 

concentrando-se nos 

resultados. 

 

Você obtém resultados  

concentrando-se nas  

ações que produzem  

resultados. 

Mike Hawkins 
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Para eu te contar o que funciona melhor e dá mais resultado para mim no detalhamento 

de estruturas de aço, é importante eu dividir com você a minha visão sobre alguns 

conceitos. 

Detalhamento de estruturas de aço 

Achei importante falar sobre isto neste guia porque dezenas de pessoas já me 

procuraram para conversar sobre este assunto. E diversas perguntas muitos 

interessantes surgiram. Vou te mostrar algumas: 

O que você entrega no projeto executivo? Você detalha todas as conexões? 

Quando você faz o detalhamento de uma estrutura você tem que se responsabilizar pelas 

conexões? 

Você sempre entrega o detalhamento peça a peça? 

E muitas outras... 

Para esclarecer esses pontos, eu resolvi compartilhar com você uma introdução sobre o 

meu entendimento do que é o detalhamento de estruturas de aço, e esclarecer os termos 

que vamos utilizar neste guia. 

E para começar, vamos dividir a atividade de detalhamento de estruturas de aço em duas 

partes: desenhos de projetos e desenhos de detalhes para fabricação. 

Desenhos de projeto 

Os desenhos de projeto são a representação gráfica do memorial de cálculos e são 

entregues pelo escritório de cálculo estrutural. São elaborados para fornecer as 

informações indispensáveis aos desenhistas de detalhes e para outras disciplinas como 

elétrica, hidráulica, HVAC, etc. 
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Uma outra parte importantíssima dos desenhos de projeto é a lista de materiais, que é 

elaborada para fornecer condições para abertura de concorrência para fabricação e 

também possibilitar a compra de materiais enquanto os desenhos de detalhes estão 

sendo executados. 

As informações abaixo costumam ser representadas em desenhos de projeto: 

 As cargas nos elementos estruturais (memorial de cálculos) 

 Locação relativa de todos os membros 

 Seções de todos os membros 

 Centro de colunas 

 Dimensões externas 

 Níveis de piso 

 Detalhes de conexões especiais 

 Indicação do tipo de construção (soldado ou parafusado) 

 Contra flechas 

 Dimensões gerais de escadas, corrimãos e guarda-corpos 

 Lista de materiais preliminar de compra 

O engenheiro calculista deve dar uma atenção especial às conexões, inclusive deverá 

verificar sua resistência sempre que achar necessário, pois é comum que o 

desenvolvimento das conexões seja elaborado durante o detalhamento para fabricação. 

Por este motivo, torna-se indispensável a aprovação destes desenhos por parte do 

escritório de cálculo estrutural, que deve dar a sua concordância com os detalhes, 

conexões, materiais, etc. 
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Desenhos de detalhes para fabricação 

Os desenhos de detalhes para fabricação são normalmente divididos em três partes: 

 Desenho de implantação ou diagrama de montagem 

 Desenho de conjuntos / subconjuntos 

 Desenho de detalhes de peças únicas 

O detalhamento para fabricação normalmente se inicia pelo diagrama de montagem. 

Este desenho é elaborado com base nas informações do desenho de projetos e do 

memorial de cálculo.  

É importante apresentar a localização dos elementos suportes que estão ligados às 

fundações de concreto e representar as informações de ancoragem da construção. 

Também devem ser representados os elementos principais da estrutura e suas 

respectivas marcas de montagem e expedição, bem como emendas para transporte e 

içamento. 

Normalmente o diagrama de montagem contém: 

 Distância entre eixos 

 Detalhes de ligações de campo 

 Elevações 

 Marcação de todas as peças a serem montadas 

 Anotações necessárias para elucidação do trabalho de montagem 

 Plano de chumbadores 

 Emendas e divisões para transporte (definir em conjunto com o montador) 

 



 
O PROJETISTA MECÂNICO 
Transformando seu conhecimento em grandes projetos      

 
COMO APRENDER A DETALHAR ESTRUTURAS DE AÇO COM ADVANCE STEEL 

O GUIA DEFINITIVO ©2019 
 

 

PRODUZIDO POR:  TIAGO CARNOVALI TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©2019 21 
 

É comum que haja confusão entre o desenho de projeto e o diagrama de montagem. Eu 

separei aqui abaixo uma imagem que vai ajudar a esclarecer a diferença de uma maneira 

bem prática. 
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Os desenhos de conjuntos e detalhes de peças únicas têm por finalidade fornecer ao 

pessoal da oficina todas as informações necessárias, com detalhes e notas corretas e 

completas para a fabricação.  

 

Algumas partes importantes do projeto de estruturas metálicas que podemos citar: 

 Vigas laminadas 

 Colunas 

 Treliças 

 Contraventamentos 

 Longarinas 

 Terças 

 Tirantes 

 Tesouras 

 Vigas de rolamento 
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Para fechar esta parte eu acho importante frisar novamente que a ideia por trás deste 

tópico não é torná-lo um especialista neste assunto, mas ilustrar e compartilhar o mínimo 

que precisamos saber sobre detalhamento de estruturas metálicas para seguir neste 

guia. Para informações mais detalhadas siga o link 

https://site.abece.com.br/download/pdf/FolderExecucao10.12.pdf 

 

Normas 

O objetivo aqui é simples, compartilhar com você algumas das normas existentes no 

mercado de estruturas metálicas, e que são úteis para entender o que funciona melhor 

no detalhamento de estruturas de aço no Brasil. Uma curiosidade é que no Brasil não 

existem normas específicas para o projeto de ligações, somente recomendações de uso 

de normas internacionais. 

ABNT NBR 7808:1983. Símbolos gráficos para projetos de estruturas. Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, Rio de Janeiro, Brasil.  

ABNT NBR 8800:2008. Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro, Brasil.  

ABNT NBR 8681:2003. Ações e segurança nas estruturas. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de 

Janeiro, Brasil.  

ABNT NBR 14762:2001. Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro, Brasil.  

ANSI/AISC 360-05. Specification for structural steel buildings. American Institute of Steel Construction, 

Chicago, USA.  

ANSI/AISC 360-10. Specification for structural steel buildings. American Institute of Steel Construction, 

Chicago, USA.  

AWS D1.1:2008. Structural welding code-steel. American Welding Society, Miami, USA. 
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As necessidades específicas dos engenheiros calculistas 

Como já deve ter ficado claro até aqui, o detalhamento tem um papel importante no 

mercado de estruturas metálicas. E como projetista, ou futuro projetista você pode ser 

perguntar o seguinte: 

 

Ok! Entendi, mas quem contrata o serviço de detalhamento? 

 

Um tipo de cliente que eu considero e acho que você deveria considerar, são os pequenos 

escritórios de cálculo estrutural e os engenheiros autônomos. 

 

Na minha opinião, estes profissionais estão cada vez mais focados em gerar rapidamente 

os memoriais de cálculo e sem tempo para fazer os desenhos de projeto. Então 

estabelecer parcerias com estes profissionais pode ser muito interessante para os 

profissionais do detalhamento, principalmente os que estão começando. 

 

O Advance Steel pode te ajudar na elaboração de desenhos de projetos e no processo de 

aprovação das conexões e materiais junto ao engenheiro calculista. No meu escritório, 

62,5% dos meus clientes fazem parte desta categoria. 

 

Uma outra vantagem com estes clientes é ajuda-los a estimar com mais precisão o peso 

de uma construção. O nível de precisão dessas estimativas é muito alto e leva em conta 

itens que muitas vezes são negligenciados como os parafusos e porcas. 

 

É sua missão se especializar e ajudar os seus clientes, para que eles sempre se lembrem 

de você quando precisarem de um bom serviço.  
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As necessidades específicas dos fabricantes de estruturas 

Fabricantes de estruturas metálicas é uma categoria de clientes mais exigente. Vamos 

entender isso um pouco melhor.  

Para fabricar e instalar estruturas de aço com eficiência, os fabricantes e instaladores 

exigem padrões muito específicos que determinam a aparência dos documentos. Como 

cada fabricante e instalador possui um conjunto específico de padrões, é essencial que o 

projetista possa personalizar a aparência dos desenhos de fabricação e produzir esses 

desenhos de maneira eficiente.  

Isso pode ser conseguido aplicando os parâmetros e configurações corretos ao modelo 

construído com o Advance Steel e sabendo como personalizar estilos e processos de 

desenho. Para atender essa categoria de clientes, é necessário que você domine um nível 

mais avançado do Advance Steel. 

Por este motivo não recomendo este tipo de cliente para quem está começando. Se este 

é seu caso, procure por fabricantes de porte menor e que não tenham processos internos 

tão bem definidos e ajude-os com isso. 

Este tipo de cliente também tem a necessidade de usar tipos de específicos de conexões, 

seja pela a facilidade de instalação, por redução de custo ou requisitos de resistência, os 

fabricantes e instaladores de aço têm preferências específicas quando se trata de 

detalhes de conexão de aço.  

E para atender esta demanda, o projetista de estruturas de aço deve ser capaz de 

personalizar as conexões e aplicá-las de maneira eficiente durante todo o projeto.  
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Com o Advance Steel, você passa a ter muitas opções para modelagem de conexões e 

cabe a você escolher qual delas atende uma determinada situação de projeto. Esta é uma 

configuração intermediária, mas que pode ser facilmente implementada no seu 

workflow. 

Acredite, usar a ferramenta correta e lapidar as suas habilidades de maneira contínua 

pode te ajudar a fechar contratos mais lucrativos com fabricantes de estruturas 

metálicas.  

Atualmente, menos de 23% dos meus clientes são desta categoria, mas estou em busca 

de aumentar esses números. 

 

O que é o software Autodesk Advance Steel®? 

É um software de modelagem 3D para detalhamento de estruturas de aço construído 

na plataforma AutoCAD. Feito para ajudar profissionais de engenharia estrutural a 

acelerarem o projeto, detalhamento, fabricação e construção em aço estrutural. 

Depois desta breve descrição, gostaria de deixar claro neste guia que não tenho 

qualquer vínculo comercial com a empresa Autodesk® e que também não recebi 

qualquer tipo de patrocínio para desenvolver este material. 

Como eu já disse antes, a minha missão aqui é compartilhar com você a minha 

experiência e te mostrar como você pode se beneficiar do Advance Steel nos seus 

projetos, assim como eu tenho me beneficiado.  

Então deixa eu te mostrar algumas ferramentas que podem ser muito úteis no seu dia a 

dia como projetista de estruturas metálicas. 

Bora lá! 



 
O PROJETISTA MECÂNICO 
Transformando seu conhecimento em grandes projetos      

 
COMO APRENDER A DETALHAR ESTRUTURAS DE AÇO COM ADVANCE STEEL 

O GUIA DEFINITIVO ©2019 
 

 

PRODUZIDO POR:  TIAGO CARNOVALI TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©2019 27 
 

O Advance Steel oferece basicamente três tipos de ferramentas, e todas elas partem de 

uma única palavra! AUTOMAÇÃO.  

Hoje em dia, principalmente em mercados competitivos como o de estruturas metálicas, 

automatizar processos não é mais um grande diferencial e sim questão de sobrevivência. 

Os três tipos de ferramentas são: 

 Para modelagem 3D específica para estruturas de aço. 

 Para detalhamento e documentação de projeto 

 Para interoperabilidade com outros softwares 

As ferramentas específicas de modelagem 3D te ajudam a economizar tempo na 

construção de modelos com alto nível de detalhes. A proposta desse pacote de 

ferramentas é utilizar o máximo possível de recursos paramétricos pré-programados, 

também chamados de macros. Existe uma variedade muito grande de recursos pré-

programados dentro do Advance Steel. Vou citar alguns deles: 

 Pórticos de uma ou duas águas 

 Terças 

 Treliças 

 Contraventamentos 

 Escadas 

 Guarda corpos 

 Escada caracol 

 Escada marinheiro 

Um destaque dessa categoria de ferramenta é a galeria de conexões, dentro dela você 

pode ter à sua disposição itens como: 

 Placas de base 
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 Conexões viga-coluna 

 Conexões viga-viga de diversos tipos 

 Conexões com chapa gusset 

 Conexões para estruturas tubulares 

São muitas ferramentas e não é o nosso foco aqui mostrar como elas funcionam nos 

seus detalhes. Mas sim, te mostrar que elas existem. 

O segundo tipo de ferramenta está focado em automatizar o detalhamento e a 

documentação do seu projeto. E para gerar documentos de maneira mais automática 

possível você deve parametrizar itens como: 

 Processos de desenhos (criação de múltiplas pranchas simultaneamente) 

 Vistas 

 Anotações 

 Cotas 

 Margem e legenda 

 Cortes 

 Detalhes 

 Listas de materiais 

 Listas de cortes 

 Arquivos DXF 

 Arquivos DSTV 

Todos estes parâmetros podem ser controlados através dos estilos de desenho e dos 

processos de desenho. Além disso, o Advance Steel tem a capacidade de gerenciar 

esses documentos, suas revisões e o status dentro de um projeto. 

O terceiro tipo de ferramenta vem para facilitar a comunicação com outras equipes de 

trabalho, são as ferramentas de interoperabilidade. 
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A interoperabilidade é um assunto abrangente, mas é importante que você saiba que o 

Advance Steel tem a capacidade de se comunicar com diversos softwares, sejam eles da 

própria Autodesk® ou não. 

Para falar um pouco mais de interoperabilidade nós precisaríamos começar falando de 

BIM (Building Information Modeling), e além desta não ser a minha especialidade, eu 

não tenho espaço suficiente para tratar o que sei sobre este assunto aqui. Então vou 

deixar um link para que você possa se aprofundar um pouco mais caso se interesse. 

https://www.autodesk.com/solutions/bim/structural-engineering 

 

O Advance Steel é um software de cálculo estrutural? 

Essa é uma pergunta que recebo constantemente aqui, e a resposta é não. 

Não, o Advance Steel não é um software CAE.  

É muito provável que você saiba o que é um software CAE. Mas mesmo assim eu vou 

registrar aqui que o Advance Steel é um software CAD (computer aided design) e não 

um software CAE (computer aided engineering). Mas eu recomendo que você leia o 

artigo do link abaixo. 

https://www.simscale.com/blog/2017/04/difference-between-cad-and-cae/ 

Se você já teve algum contato com o Advance Steel, talvez você esteja se fazendo a 

seguinte pergunta: 

Eu sei que o Advance Steel é capaz de calcular alguns tipos de conexão, isso não faz 

dele um software de cálculo estrutural?  

A resposta para essa pergunta também é não.  



 
O PROJETISTA MECÂNICO 
Transformando seu conhecimento em grandes projetos      

 
COMO APRENDER A DETALHAR ESTRUTURAS DE AÇO COM ADVANCE STEEL 

O GUIA DEFINITIVO ©2019 
 

 

PRODUZIDO POR:  TIAGO CARNOVALI TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©2019 30 
 

Mas você está certo, o advance steel consegue calcular alguns tipos de conexões 

usando as normas AISC e Eurocode 3. Só que isso não faz dele um software de cálculo 

estrutural. 

O ponto é que esta é uma ferramenta de PRODUTIVIDADE que tem o objetivo de ajudar 

as atividades de detalhamento. Talvez você se lembre que no início da parte 1 eu 

mencionei que na maioria das vezes o desenvolvimento das conexões fica por conta do 

detalhamento. Essa é mais uma vantagem do CAD específico. Integrar algumas funções 

de CAE no seu workflow para ajudar os seus usuários.  

Recentemente a Autodesk iniciou uma parceria com a Idea Statica para potencializar 

essa funcionalidade de cálculo de conexões dentro do Advance Steel.  

Se você ainda não conhece o Idea Statica veja o link abaixo. Este é simplesmente o CAE 

mais poderoso para calcular conexões atualmente. 

https://www.ideastatica.com/resource/Content/04_BIM/Advance_Steel/Advance_Steel

_Tutorial.htm 

https://www.ideastatica.com/ 

Quando o assunto é cálculo estrutural, existem diversas opções de software para 

cálculo de estruturas de aço no mercado, e o objetivo destes softwares é produzir o 

memorial de cálculos. A Autodesk também atua neste mercado e disponibiliza o 

Autodesk Robot Structural Analysis®, que apesar de não estar configurado para 

trabalhar com NBR 8800 ainda, é um software muito poderoso. Veja no link: 

https://www.autodesk.com/products/robot-structural-analysis/overview 

Agora que você já sabe bastante sobre o que é, e também sobre o que não é o Advance 

Steel, eu vou te mostrar como você pode instalar a versão educacional no seu 



 
O PROJETISTA MECÂNICO 
Transformando seu conhecimento em grandes projetos      

 
COMO APRENDER A DETALHAR ESTRUTURAS DE AÇO COM ADVANCE STEEL 

O GUIA DEFINITIVO ©2019 
 

 

PRODUZIDO POR:  TIAGO CARNOVALI TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©2019 31 
 

computador e usa-la gratuitamente por três anos. Eu te garanto que é tempo suficiente 

para aprender. O link da página de download está aqui em baixo. Basta você se 

cadastrar, baixar e instalar a versão que desejar. 

https://www.autodesk.com/education/free-software/advance-steel 

É importante que antes de instalar você verifique se o seu computador tem uma 

configuração mínima para rodar o software satisfatoriamente. 

https://knowledge.autodesk.com/support/advance-steel/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-

requirements-for-Autodesk-Advance-Steel-2019.html 

E caso você precise de uma ajudinha com o processo de download e instalação, você 

pode assistir este vídeo no meu canal do Youtube. 

 

https://youtu.be/wDi2M5RwOts 

Chegamos ao final, agora é hora de fechar a parte 1 e de te contar qual é a resposta da 

pergunta inicial. 

O que dá mais resultado no detalhamento de estruturas metálicas? 

Resposta: DECISÃO E FOCO! ISSO MESMO.  
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Primeiro você precisa decidir se quer estar no nicho de detalhamento de estruturas 

metálicas, e depois se quer utilizar o Advance Steel como sua ferramenta CAD. 

Se sua resposta for sim, é só manter o foco em expandir e aprimorar as suas habilidades 

no uso da ferramenta para colher os frutos. 

Se a sua resposta for não, sugiro que você pare imediatamente de ler este guia e invista 

o seu tempo em algo que tenha mais valor pra você. 
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PARTE 2 

Como você pode 

implementar isso no seu 

trabalho ou negócio. 
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Você não pode ter tudo 

no presente. O caminho 

para o domínio requer 

paciência. Você terá que 

manter seu foco em 

cinco ou dez anos, 

quando colher os frutos 

de seus esforços.  

 

O processo de chegar 

lá, no entanto, é 

cheio de desafios e 

prazeres. 

Robert Greene 
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Nesta segunda parte do guia eu quero dividir com você o método que eu uso para evoluir 

continuamente a minha performance com o Advance Steel. Este é um processo contínuo 

e infinito, sempre é possível dar um passo além e usar as ferramentas do software de um 

jeito diferente e que dá mais resultado. 

E quando eu falo de resultado, eu não falo de algo genérico! Você não pode gerenciar 

aquilo que não pode medir. Então você precisa medir para avaliar os resultados que você 

como projetista pode extrair de um software CAD. 

Eu gosto de usar o termo performance para definir os níveis que um usuário pode ter 

enquanto faz um tipo específico de projeto utilizando um determinado software. 

Para entender melhor como isso funciona, vamos dividir a experiência do usuário que faz 

projetos de estruturas de aço usando o Advance Steel em três níveis de performance: 

 Baixa performance 

 Mediano 

 Alta performance 

O usuário de baixa performance normalmente pensa que seria melhor ter feito o projeto 

em 2D ou ter usado algum outro recurso que domina melhor. E chega no ponto de se 

arrepender de ter conseguido o projeto.  

Este tipo de usuário ainda não desenvolveu habilidade suficiente para preparar e operar 

o Advance Steel, e mesmo que domine plenamente projetos de estruturas de aço, não 

vai conseguir ter performance para atender as demandas dos seus clientes. Muitas vezes, 

justificam seu fracasso momentâneo apontando alguma deficiência do software. 

O usuário mediano consegue fazer modelos 3D bem convincentes e completos, mas tem 

dificuldades em gerar desenhos e listas de boa qualidade automaticamente. As suas 

habilidades no software ainda precisam ser lapidadas. Ele começa a perceber que só 
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modelar não vai leva-lo muito longe, é preciso ter critério na hora de modelar e aprender 

um pouco mais sobre customização. Normalmente este usuário entrega o projeto no 

prazo combinado, mas trabalha mais horas do que tinha previsto. E isso faz com que o 

valor que ele recebe por hora diminua significativamente. 

O profissional de alta performance tem uma visão global do que vai fazer antes mesmo 

de começar a modelar, a sua habilidade está tão desenvolvida que consegue antecipar 

os próximos passos da sua modelagem. Ele vai configurando o software à medida que 

evolui no projeto, pois sabe exatamente como os desenhos e listas que vai gerar devem 

parecer.  

Este profissional não fica reclamando das imperfeições do software, ele está sempre 

pronto para contornar os problemas. Normalmente ele está com o projeto pronto e 

conferido um ou dois dias antes do prazo final. E isso faz com que o valor que ele receba 

por hora aumente significativamente. 

Vamos comparar a dinâmica de um mesmo projeto hipotético sendo realizado pelo 

profissional mediano e o de alta performance. Valor do projeto R$ 2.000,00. Prazo de 

entrega 5 dias. 

O profissional mediano terminou no último dia fazendo porque fez uma correria para 

concluir, e não terminou de revisar todos os pontos. Ele consumiu 50 horas para concluir 

(10 horas por dia durante 5 dias). Ele recebeu R$ 40,00 por hora trabalhada. 

Já o profissional de alta performance terminou o trabalho no dia 3 e usou mais 2 horas 

do dia 4 para revisar. Ele consumiu 20 horas para concluir (6 horas durante 3 dias). Ele 

recebeu R$ 100,00 por hora trabalhada. 

Não importa em qual nível você esteja agora, o ciclo da performance quando 

devidamente aplicado vai te levar do seu nível para o próximo. 
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Conhecendo o ciclo da Performance 

O ciclo da performance é uma ferramenta que descobri acidentalmente. Durante o 

processo de aprendizado, onde eu dispunha apenas de informações desorganizadas e em 

inglês, eu precisei criar um método próprio de avançar. Este método tinha que me 

permitir entregar os meus projetos enquanto evoluía na curva de aprendizado. 

 Após um período de tentativas e erros, eu consegui sistematizar uma forma que me 

permite evoluir continuamente, registrar os meus avanços, e entregar os meus projetos. 

O ciclo da performance é um processo contínuo composto por 5 partes e sua ideia central 

é a melhoria continua.  

A primeira chave da evolução é manter o foco na construção de um template, mesmo 

durante a execução de projetos. Você não deve deixar passar nenhuma oportunidade de 

salvar as suas evoluções no seu template. É por isso que esta é a primeira e última parte 

do ciclo da performance.  

A segunda chave é seguir um fluxo de trabalho que evita o desperdício de tempo. E isso 

acontece de duas formas: aproveitando os pontos fortes da ferramenta e contornando 

os pontos fracos. As outras quatro partes do ciclo da performance se concentram neste 

ponto. 

Para usar o ciclo a seu favor é preciso ter em mente que ele funciona como um loop 

infinito, sempre que for usar o Advance Steel identifique em que ponto do ciclo você está 

e siga na direção apontada até que seja possível salvar alguma coisa no seu template. 

Pare o que está fazendo, salve o template e continue de onde parou.  

Construir um template poderoso e completo vai levar a sua produtividade e performance 

para o próximo nível, e depois para o próximo, o próximo...e esse processo nunca acaba. 

E logo você vai perceber que está bem à frente dos seus concorrentes e pares. 
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Agora vamos ver juntos as partes do ciclo da performance de maneira mais detalhada e 

entender como as ferramentas do Advance Steel se agrupam dentro de cada uma dessa 

partes.  

 

 

CICLO DA PERFORMACE 

a sua maior arma na busca pela 

produtividade 
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Foco na construção de um bom Template 

Por que um bom template é a parte mais importante do ciclo da performance? 

Porque manter a sua mente focada nisso faz com que avance de maneira organizada no 

seu aprendizado e no seu projeto. E como bônus te ajuda a preparar uma biblioteca de 

customizações e configurações. 

Tá, mas como eu sei se já tenho um bom template? 

O primeiro ponto é que um template sempre pode melhorar, mas existe uma métrica 

que ajuda a estabelecer essa evolução. E essa métrica é a seguinte: 

Só podemos gerenciar aquilo que podemos medir. E para avançar em qualquer área de 

vida é preciso estabelecer metas específicas. 

A primeira meta que eu sugiro para você é o 

tempo total de projeto. Isso vai te ajudar a 

perceber se você é capaz de antecipar o 

passo-a-passo do projeto antes de iniciar, ou 

se fica andando em círculos.   

A segunda meta é o percentual de tempo 

gasto na modelagem e no detalhamento. O 

detalhamento não deve ser maior que 25% 

do total. 

O que pode ser inserido ou alterado em um template? 

 Ferramentas de gerenciamento 

 Protótipos 

 Estilos de desenhos 

Detalhamento
• 25% do tempo

Modelagem
• 75% do tempo
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 Processo de desenho 

 Função de modelos 

 Formatos de listas de materiais 

 Prefixos de marcação para montagem e expedição 

 Materiais 

 Acabamentos 

 Perfis de catálogos específicos 

 Pisos 

 A lista é grande... 

Se eu pudesse te dar uma dica, uma só, seria: Nunca pare de construir o seu template. 

 

Insista na modelagem 3D até que seu modelo esteja “perfeito” 

Nesta frase “perfeito” está entre aspas porque sabemos que nada é perfeito. 

Um modelo 3D “perfeito” é aquele que é construído do jeito certo, com as ferramentas 

certas, tem todas as informações necessárias, e foi feito no mínimo tempo possível. 

Na descrição acima é fácil de ver que as características que tornam um modelo “perfeito” 

são concorrentes. E que seria impossível atendê-las simultaneamente. 

Por isso a dica aqui é prioridade. Se a sua meta é investir 75% do seu tempo na 

modelagem. Priorize tomar ações que vão reduzir o seu tempo de detalhamento no 

futuro. No começo isso vai tornar o tempo total do seu projeto mais longo.  

Mas pense nisso como um investimento, logo o retorno estará na sua conta. Tenha 

persistência, a maioria das pessoas desistem antes de vencer esta etapa.  
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Para dar os primeiros passos na direção de poupar tempo na modelagem sem abrir mão 

de construir o modelo de jeito certo, com as ferramentas certas, de inserir todas as 

informações necessárias e ainda enriquecer o seu template eu vou indicar algumas 

ferramentas que você deve dominar. 

 Aprenda a usar a biblioteca da galeria de conexões 

 Aprenda a criar e inserir conexões customizadas 

 Use grupos de conexões típicas 

 Domine as ferramentas específicas de corte de perfis e chapas 

 Sempre que possível use as bibliotecas das macros 

Estes são os passos fundamentais que eu recomendo para começar certo, são 

ferramentas muito poderosas e produtivas e de bônus te ajudam a criar o mindset 

correto desde o início. 

Antes de concluir esta parte eu vou tocar em alguns pontos importantes. Algumas 

perguntas criam um tabu na cabeça das pessoas, e impedem que elas tomem coragem e 

deem o primeiro passo. 

É possível tornar o Advance Steel funcional aqui no Brasil? 

Sim, não há nada que impeça o bom funcionamento do software exceto o nível de 

performance do usuário. 

Imagine por um momento que o seu grande sonho é ser piloto de F1, e que você tem 

todos os recursos necessários. Seus pais aprovam o seu sonho e vão patrocinar você. 

Mesmo com todas as condições favoráveis, você sabe, dentro de você que não será fácil. 

Você vai precisa mostrar habilidade nos treinos e dar resultado nas corridas para subir de 

categoria e conseguir patrocínio para chegar lá. Os outros pilotos, seus concorrentes, tem 

os mesmos recursos e capacidades. São todos seres humanos.  
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Os carros são praticamente iguais, todos vão correr na mesma pista, sob as mesmas 

condições ambientais e obedecendo as mesmas regras. 

O que muda então...O piloto! 

O piloto é quem muda de categoria, não o carro! É a pessoa, quem leva a máquina ao 

máximo desempenho. E supera as adversidades. 

O Advance Steel é um carro de F1 que compete com tantos outros no campeonato de 

detalhamento de estruturas metálicas. 

Você como piloto precisa treinar, aprender a preparar o carro, buscar o melhor tempo 

para largar em vantagem. Só assim é possível aumentar as chances de sucesso nas 

corridas.  

O Advance Steel tem um problema de banco de dados que inviabiliza o seu uso no Brasil? 

Não! Não há nada de errado com o banco de dados do Advance Steel. Recentemente 

(versão 2018) a Autodesk promoveu um avanço importante no banco de dados, passando 

de Microsoft Access para Microsoft SQL Server. Essa pequena mudança mostra 

seriedade, robustez e confiabilidade. 

É possível criar perfis, parafusos, telhas, pisos, materiais, revestimentos, peças especiais, 

conexões, e chumbadores dos catálogos e normas brasileiros e utiliza-los dentro das 

macros e da galeria de conexões. É uma questão de preparar o carro. 

O Advance Steel é pouco usado no mundo? 

Não. Existem estudos de caso no mundo todo! Principalmente na Europa. Vou deixar um 

link de estudos de caso aqui em baixo. A quantidade e variedade é enorme. 

https://www.graitec.com/references/ 
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Você pode escolher o Advance Steel para fazer os seus projetos no Brasil sem problemas, 

basta que você se comprometa com isso.  

 

Colaboração e Revisão 

Um projeto de estrutura de aço é um trabalho feito em equipe. E você como membro 

desta equipe no papel de projetista responsável pelo detalhamento vai ter que submeter 

o seu trabalho a avaliação e revisão dos seus clientes, parceiros e superiores. 

A forma como você deve lidar com essas revisões no Advance Steel é uma das dicas mais 

valiosas desse guia. Anota aí! 

Não se preocupe em gerar desenhos com alto grau de acabamento nesta fase, você vai 

desperdiçar o seu tempo. Use o Navisworks Freedom e envie um modelo 3D 

extremamente leve para revisão. Se for preciso ensine o seu cliente a instalar e utilizar 

este software gratuito e poderoso, eu te garanto que é mais rápido. Isso funciona muito 

bem com os engenheiros estruturais.  

Se você estiver lidando com um fabricante de estruturas faça o mesmo processo durante 

a etapa de aprovação do modelo. A aprovação de pranchas detalhadas deve ser deixada 

para uma próxima etapa. Convença o seu cliente a revisar o modelo 3D, mas se for 

necessário gere algumas vistas utilizando câmeras, apenas com as informações 

necessárias. 

Só comece a detalhar o projeto depois que o modelo 3D estiver 100% aprovado. 

 O Advance Steel tem um gerenciador interno de documentos capaz de gerenciar as 

revisões de desenho, no entanto é muito comum que haja um considerável retrabalho, 

de limpeza e reposicionamento de cotas durante estas revisões. 
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Aconselho fortemente que você faça testes neste sentido. Sinta como o software se 

comporta nesta situação e considere isto quando estiver preparando os seus 

orçamentos. 

 

Preparação para o detalhamento 

Agora que você já está com o seu modelo 3D “perfeito” e 100% aprovado pelo time do 

projeto, chegou a hora de você se organizar e preparar o Advance Steel para a automação 

do detalhamento. 

Esta etapa é fundamental, pois nela você vai conseguir liberar os superpoderes do 

Advance Steel.  

Cumprir bem esta etapa é o que separa os homens dos meninos. 

Antes de te contar como esta etapa do ciclo da performance funciona, deixa eu te contar 

uma outra coisa. 

Imagine que você está trabalhando para um fabricante de estruturas metálicas bastante 

consolidado no mercado. Este cliente é bastante exigente quanto à forma que os 

desenhos são apresentados na prancha, e eu não estou falando apenas de margem e 

legenda de folha ou notas de projeto. 

Eu estou falando da apresentação das vistas, onde e como as cotas são colocadas, como 

funciona o sistema de marcação de peças para montagem e expedição, como os dados 

se apresentam nas listas de materiais. 

Este fabricante já tem um sistema de trabalho, e para garantir a sua produtividade, ele 

precisa ter desenhos compatíveis com a experiência do seu pessoal. 
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Pois bem, ele te mandou diversos projetos de referência para que você possa seguir. E te 

convidou para uma reunião onde te apresentou esta necessidade colocando-se à 

disposição para esclarecer as suas dúvidas. 

E agora? Você vai ter que fazer todos os desenhos manualmente? Não seria melhor usar 

um software 2D? 

Pois é por isso que muitas pessoas perdem dinheiro em projetos. Isso dá muito trabalho. 

Por outro lado, isso é uma boa oportunidade para quem consegue criar automações com 

facilidade.  

A saída para este problema e eu vou te contar qual é: configurar e parametrizar o Advance 

Steel. Isso mesmo, acertar o carro. Focar no seu template. 

Imagine que agora você tem na mão uma ferramenta para atender esse seu cliente 

tranquilamente. Que ferramenta é essa? 

Uma automação especialmente preparada para o caso específico dele. É isso que você 

deve construir para atender este contrato. 

Para que possamos falar de automação, deixa eu te apresentar uma parte do vocabulário 

do Advance Steel. 

 Estilo de desenho – é a configuração de vistas para peças únicas, subconjuntos e 

montagens no Advance Steel. Em um estilo de desenho pode ter uma ou mais vistas 

contendo os seus respectivos objetos, etiquetas e cotas. 

Função do modelo – É usada pelo Advance Steel para definir como um determinado item 

do modelo (viga, coluna, contraventamento, etc...) deve aparecer em um desenho 

gerado automaticamente. 
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Mapa de estilos do detalhe – Define qual estilo de desenho deve ser utilizado para cada 

função do modelo em um processo de desenho. 

Processos de desenho – É a ferramenta que o Advance Steel utilizada para gerar múltiplas 

folhas de desenho automaticamente. 

Todos esses termos, que podem parecer estranhos agora, devem ser dominados quando 

você se aprofundar na preparação para o detalhamento. 

O que é possível customizar para criar automações no Advance Steel? 

Existem muitas ferramentas e possibilidades, vou citar algumas aqui embaixo:  

 O sistema de marcação de peças 

 A criação de vistas e detalhes para desenhos de projetos 

 A apresentação dos desenhos de fabricação 

 Os formatos de listas de materiais 

A flexibilidade é enorme. Você pode criar e combinar estilos de desenho, processos, 

câmeras, funções do modelo, entre outros. E com essas combinações gerar diferentes 

tipos de apresentações de documentos atendendo diferentes necessidades dos clientes. 

Documentação final do projeto 

Com o modelo 3D “perfeito”, 100% aprovado e com a sua automação configurada, 

chegou a hora de você gerar os documentos finais para o seu cliente. 

Esta etapa é para ser a mais simples do processo e não deveria levar mais que 25% do 

tempo total de projeto. 

Tá, mas o que eu preciso fazer agora? 
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Você precisa usar a automação que você criou para gerar os documentos baseados no 

modelo que você construiu. 

E depois dos documentos gerados é hora de conferir. E sempre há trabalho. 

Se você cumpriu bem as etapas anteriores, você vai ter pouco trabalho aqui. Basta fazer 

uma pequena limpeza e organização nos documentos gerados e prepará-los para envio. 

Você poderá enviar desenhos e listas em diversos formatos. 

Mas, se você ainda não tiver construído um template robusto ou tiver deixado as etapas 

anteriores sem a devida atenção, você terá um trabalho enorme nesta fase. 

Imagine que você vai ter que gerar vistas manualmente e depois inserir cotas, cortes e 

detalhes para completar o seu desenho. A mesma coisa vale para as listas. E se você tiver 

pouco tempo para o fim do seu prazo você vai se desesperar. E vai sentir na pele o preço 

de ter baixa performance no Advance Steel. 

 

 

 

Conclusões Finais  

Estamos chegando ao fim da apresentação do ciclo da performance. Espero 

sinceramente que você tire proveito dessas informações na sua jornada com 

detalhamento de estruturas metálicas e com o Advance Steel. 

 

Próximos passos 
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Caso você tenha interesse em saber mais sobre detalhamento de estruturas metálicas e 

sobre Advance Steel, eu te convido a conhecer o nosso blog e nos seguir nas redes sociais. 

 

    

https://www.oprojetistamecanico.com.br/ 

https://www.facebook.com/oprojetistamecanicooficial/ 

https://www.youtube.com/channel/UCeflp6VrgaMhxRNcFIdqODg?view_as=subscriber 

https://www.linkedin.com/in/tiago-pessoa-67a90435/ 

https://www.instagram.com/tiago.carnovali/?hl=en 

 

 

Um grande abraço, 

 

Tiago Carnovali Pessoa 
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