
RFEM 5
Simples, intuitivo e eficaz

Software de Elementos Finitos 
3D para Todas as Áreas

Trabalho com 
estruturas que 

dá gosto...

Software para Análises  
Estáticas e Dinâmicas

Estruturas de Betão Armado 
Estruturas de Aço
Estruturas de Madeira
Dinâmica
Engenharia Mecânica
Construções Industriais
Sistemas de Condutas

Pontes
Gruas e Pontes Rolantes
Torres e Mastros
Centrais Elétricas
Estruturas de Vidro
Membranas e Têxteis
Estruturas Laminadas etc.



RFEM - Programa de alta capacidade e intuitivo 
para cálculos estruturais 3D segundo o MEF
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Aplicação universal Ferramentas úteis para criação de estruturas

Estruturas com cargas (p. ex. vigas contínuas, pórticos, naves 3D)
Geração de cargas de vento e neve segundo o Eurocódigo
Parametrização de sistemas recorrentes

Interface de utilizador  
intuitiva

Introdução rápida ao software
Criação de dados estruturais e de carrega-
mento em pouco espaço de tempo
Entrada de modelo por gráfico ou tabela
Visualização de alta qualidade da estrutura 
e carregamento

Cálculo de estruturas de apoio em aço, betão, madeira, alumínio, vidro ou 
construções mistas
Normas europeias e brasileiras atuais
Cálculos estáticos e dinâmicos 
Análises lineares e não-lineares
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Análises 
Dinâmicas

Análises de frequências naturais
Cálculos sísmicos
Vibrações forçadas  
Método de histórico de tempo,  
método de espectro  
de resposta multimodal
 Análise não-linear  
de histórico de tempo

© www.ssp-muc.com

Modelação de todo o tipo de estruturas portantes

Elementos de barras, superfícies e sólidos
Não-linearidades de apoios, barras e articulações
Acoplamentos e excentricidades para barras e superfícies
Modelos de material não-lineares (plástico, termo-elástico etc.)

Determinação de formas 
(form-finding)  
e geração de padrões  
de corte de estruturas  
de membranas

Dimensionamento de Ligações

Relatório de impressão  
em várias línguas

13 idiomas (independentes do idioma 
em que a estrutura é introduzida)
Impressão manual ou automática 
(impressão em série) de gráficos
Exportação para ficheiros RFT ou PDF
Criação de modelos de impressão globais
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Vários tipos de barras e superfícies Criação automática de combinações 
de acordo com a regra de combi-
nação selecionada

Representação colorida  
de resultados no modelo

Interfaces diretas com Tekla Structures, Revit 
Structure e Bentley ISM
Outros formatos de troca de dados:  DXF, 
IFC, STP (p. ex. para Intergraph, Advance 
Steel, SEMA, cadwork, hsbcad) e DSTV  
(p. ex. para Bocad e Frilo)

Planeamento  
orientado BIM

1

2

3

Pré-dimensionamento

Planeamento de execução

Planeamento estrutural

Combinações segundo o Eurocódigo, a NBR e outras 
normas internacionais
Consideração de situações de dimensionamento 
acidentais (p. ex. Planície do Norte da Alemanha)
Opções para redução do número de combinações 
geradas
Copiar, adicionar etc. de casos de carga em diálogo 
bem organizado

Gama de valores ajustável livremente
Animação de deformações, tensões e esforços 
internos de superfícies

Viga 
Barra rígida
Nervura
Treliça
Tirante
Escora
Encurvadura
Cabo
Cabo em roldana
Barra resultante
Rigidezes
Acoplamento 
rígido-rígido etc.

Padrão
Sem tração de membrana
Ortotrópico
Vidro
Laminados
Rígido
Membrana
Membrana - ortotrópica
Nulo

Tipo de barra Tipo de superfície



Sobre o RFEM
O software de análise estrutural 
RFEM é a base de um sistema 
de software composto por 
módulos. No programa principal 
RFEM é possível definir a 
estrutura, os materiais e as ações 
para estruturas planas ou espaciais 
constituídas por lajes, pilares, cascas, 
vigas e barras. Sistemas mistos também 
podem ser dimensionados assim como 
elementos de sólidos e contacto.

O RFEM fornece os valores relativos  
a deformações, esforços internos, tensões, 
reações de apoios assim como tensões  
de contacto de solos. Os geradores 
de estruturas e de cargas integrados 
no programa tornam a entrada de dados 
mais simples. Vários módulos adicionais 
permitem a análise de estruturas de lajes 
e vigas assim como ligações de acordo com  
os Eurocódigos, a NBR e várias normas 
internacionais.

O conceito de módulos do software permite 
aos utilizadores compor um pacote  
de programas adequado às necessidades. 
A aquisição de mais módulos é possível  
a qualquer momento.
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Ponte suspensa „Walsersteg“

Cliente: Ingenieurbüro Robert Buxbaum 
Wolfratshausen, Alemanha
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Zepelim de madeira Gulliver

Cliente: TIMBER DESIGN s.r.o.
Česká Skalice, República Checa
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Hemsedal Alpine Suites

Cliente: DBC AS
Oslo/Gol, Noruega
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Retire o maior proveito 
das análises estruturais 
com a Dlubal Software

Além do conforto na utilização dos seus programas, a Dlubal 
é conhecida pelo seu apoio técnico competente e rápido.

Além disso, a Dlubal Software disponibiliza muita informação 
na sua página web, que se pode revelar útil nos trabalhos do 
dia-a-dia: base de dados de conhecimento, seminários web, 
vídeos, manuais, perguntas frequentes e muito mais.

DOWNLOAD  
DE VERSÂO  

EXPERIMENTAL  
DE 90 DIAS
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www.dlubal.com
Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Tiefenbach Alemanha

Telefon:
Fax:
E-Mail:

+49 9673 9203-0
+49 9673 9203-51
info@dlubal.com

https://www.dlubal.com/pt/download-e-informacao/versoes-experimentais-gratuitas/download-versoes-experimentais?bitversion=64-bit-version
https://www.dlubal.com/pt/download-e-informacao/versoes-experimentais-gratuitas/download-versoes-experimentais?bitversion=64-bit-version
https://www.dlubal.com/pt/download-e-informacao/versoes-experimentais-gratuitas/download-versoes-experimentais?bitversion=64-bit-version
https://www.dlubal.com/pt/download-e-informacao/versoes-experimentais-gratuitas/download-versoes-experimentais?bitversion=64-bit-version
https://www.dlubal.com/pt

