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1. O que é um API? 
A sigla API deriva da expressão inglesa Application Programming 

Interface que, traduzida para o português, pode ser compreendida como 

uma interface de programação de aplicação. Ou seja, API é um conjunto 

de normas que possibilita a comunicação entre plataformas através de 

uma série de padrões e protocolos[1]. 

Por meio de APIs, podemos desenvolver ferramentas, softwares ou 

aplicativos que comunicam com diferentes plataformas. Por exemplo, 

imagina que temos dois softwares A e B e precisamos desenvolver uma 

ferramenta que exporta certos dados do software A e atualiza o software 

B com esses dados de forma automática. Um API é a interface entre esses 

dois programas. 

O API do Femap é uma interface baseada em programação orientada à 

objeto, pra quem nunca viu este paradigma de programação pode parecer 

um pouco confuso e estranho, porém torna a programação mais fácil.  

Quando se desenvolve um script do API do Femap, é importante ter a 

noção de que este não é uma parte do Femap, porém está interagindo 

com o Femap. 

Existem várias linguagens que podem interagir com o Femap como 

Visual Basic, C++, Python, etc. Porém nessa introdução não irei aprofundar 

em outras linguagens apenas utilizarei o Visual Basic. 
 

 

 

2. Programação Orientada à objetos. 
A programação tradicional é geralmente vista como um conjunto de 

funções ou simplesmente como uma lista de instruções. 

A Programação Orientada a Objetos (ou POO) pode ser vista como um 

grupo de Objetos que cooperam entre si. Cada um dos objetos tem seu 

próprio conjunto distinto de recursos. 

 A programação POO é bastante complexa e inclui tópicos como 

herança, encapsulamento, entre outros. Essas ideias mais complexas não 

serão discutidas pois foge do escopo deste tutorial. O API do Femap usa 

POO mas não é necessário conhecer profundamente este paradigma de 

programação uma vez que é bem intuitivo trabalhar neste API. 

Os objetos encontrados na API do Femap se enquadram em duas 

categorias: 
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 “Application Object” e “Stand Alone Objects”. 

“Application Object “possui todas as propriedades necessárias para 

criar coisas. É o objeto que será usado para criar geometria, medir coisas, 

geometria de malha, excluir entidades, etc. 

“Stand Alone Objects” são usados para manipular entidades 

existentes.[2] 
 

3. Programando. 
Através da figura abaixo podemos visualizar a janela por onde 

desenvolveremos as ferramentas onde comunicaremos o Femap com o 

Visual Basic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Janela do API 
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3.1.  “Olá Femap”. 
Neste primeiro exemplo analisaremos um script básico “printando” 

uma mensagem: 

 

Figura 2 Olá Femap 

 

 (I) – Criamos um objeto chamado App que é uma sessão atual 

do Femap (femap.model). É através desse objeto que iremos 

carregar todas as informações do modelo no código e assim aplicar 

as funções neste objeto como é visto na linha 5. 

 

 (II) – O que queremos fazer também exigirá a ajuda de outro 

objeto, denominado objeto Set. Basicamente ele “Carrega” todas 

as propriedades do conjunto. Ou seja, o “App” é apenas um objeto 

que representa o Femap, mas para carregarmos as informações 

específicas que são inerentes ao objeto como elementos, nós, 

características da geometria e etc precisamos criar um conjunto 

“Set”. Agora o Set pode parecer um pouco confuso, mas nos 

próximos códigos o set vai fazer mais sentido e mais fácil de 

entender! 

O método feFemap () está totalmente integrado com FEMAP, pode 

sempre determinar a sessão que lançou seu aplicativo e se 

comunicar diretamente com esse processo[3].  
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 (III) – Agora iremos usar o objeto App, que é o modelo do 

femap para criar um output que será uma caixa de texto: 

 
 

Com objeto Femap temos diversas funções para realizar diversas 

tarefas, como verificar qualidade de elementos, medir distância 

entre nós, etc. Mas neste caso estamos chamando a função  

“. feAppMessage ()”. 

 

 (IV) – Outra forma de criar uma mensagem “printada” é a 

função “MsgBox” que já é bastante usada e conhecida no VBA. 
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3.2. Listando nós do modelo. 
Neste próximo código analisaremos um script que retorna as 

coordenadas nodais de um modelo. 

 

Figura 3 Nós no modelo 

 
 (I) – Assim como criamos um objeto que é a sessão atual do 

Femap(femap.model) também devemos criar outro objeto que 

terá propriedade de nós. Isso nós faremos para todos os objetos 

com características próprias do Femap. Ex:( Nós, elementos, 

pontos, linhas, superfícies e etc). E depois carregaremos esses 

objetos do modelo presente do Femap. 

 (II) – Aqui estamos carregando todos os nós do modelo 

através do “Set”. Lembra lá em cima quando discutimos o “Set” e 

pareceu pouco confuso, agora será mais fácil de entender. Na linha 

4 estamos definindo n como um objeto que é um nó, só que 

precisamos carregar os nós no modelo do Femap. Então, na linha 

5, usamos o “Set” que irá carregar e agrupar esse conjunto de 

objetos(nós). Agora n são todos os nós do modelo! “.feNode” é um 

método que carrega esses nós do modelo 

 (III) – Esta linha já foi explicada anteriormente, essa função 

apenas irá escrever “Nodal Coordinates” no prompt de mensagem 

do Femap. 

 (IV) – Usaremos um loop, nesse caso While, para pegar as 

coordenadas de cada nó do modelo. A função “.Next()” sempre vai 
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retornar o próximo objeto, nesse caso, o nó . Enquanto n.Next() for 

verdade, ele continuará dentro do loop. Essa é uma forma bem 

simples pra varrer todas as IDs de um elemento, nó, propriedades, 

loads, constraints e etc.  

 (V) – Na linha 8 e 9 já foi explicado anteriormente sobre a 

função “.feAppMessage”, estamos apenas printando as 

coordenadas de cada nó usando as funções: “.ID”,“.x”, “.y” e “.z”. 

Que está pegando os ID do nó e as coordenadas em x, y e z 

respectivamente. 
 

 

3.3. Leitura de um arquivo de texto. 
Uma das formas que também podemos fazer é ler um arquivo de 

texto, carregar esses dados e exportá-los para o Femap. No meu caso eu 

criei um arquivo .txt como sendo coordenadas de nós para a API ler e 

carregar esses dados no Femap. 

Muitas vezes, na análise de estruturas, você tem que ter nós em 

coordenadas específicas seja por aplicação de cargas, constraints, regiões 

de contato. Então esse código facilita muito principalmente se for um 

volume grande de dados. 
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Figura 4 Leitura de arquivo de texto 

 

 (I) – Criamos um objeto “ler_arquivo” como um femap.Read 

que é um método que lê os arquivos txt. 

 (II) – Aqui o objeto “ler_arquivo” recebe o método de leitura 

de arquivos do modelo atual do Femap. 

 (III) – Definimos “s“ como uma variável do tipo String 

 (IV) – Nesta linha, o código irá no diretório onde está o 

modelo do Femap para buscar o arquivo “.txt”. Neste caso o 

arquivo tem o nome de “nos.txt”. 

 (V) – Para abrir o arquivo de texto existe o método “.open()”: 
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 (VI) – A função “.AtEOF()”indica se chegou no fim no arquivo. 

Então Nesse loop, enquanto não chegou no fim do arquivo: 

fe_Node.x recebe a posição da primeira coluna do arquivo, 

fe_Node.y recebe a posição da segunda coluna do arquivo e 

fe_Node.z recebe a posição da terceira coluna do arquivo. 

E na linha 20 vão sendo armazenados os nós, suas coordenadas e 

criando seus respectivos IDs.  
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3.4. Quantidade de elementos shell. 
Existe um forma bem simples de verificar o tipo de elemento usando o 

método “.type” e através dele eu fiz um script bem simples que calcula a 

quantidades de elementos shell. 
 

 

 

Figura 5 Elemento Shell 

 

 (I) – Da mesma forma que fizemos anteriormente criando um 

objeto nó, agora é um objeto elemento. 

 (II) – Criamos um “Set” para acessar os elementos do modelo 

do Femap. 

 (III) – Dentro do loop queremos verificar se o tipo de 

elemento é um shell, se for ele incrementa. Através desse método 

“.type” podemos verificar os tipos de elemento, o tipo de 

topologia e tipo de material. 

 (IV) – Incrementamos o valor de x se o elemento for shell e 

enquanto houver dentro do loop varrendo cada elemento do 

modelo através de “feElem.next()”.  
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3.5. Grupos de elementos parabólicos. 
Neste script criamos um grupo de elementos parabólicos de shell e 

mostra no prompt quantos elementos parabólicos são usados no modelo. 
 

 

Figura 6 Elementos parabólicos 

 

 (I) – O objeto “Set” é usado para conter listas de IDs. Os “Set”, 

uma vez criados, podem ser passados para muitas outras funções 

para operar em grupos de várias entidades. Você também pode 

usar Set objects para seus próprios fins, para facilitar a análise de 

uma lista de IDs[3]. Agora o “Set” pode parecer algo meio confuso, 

porém a partir da linha 16 ele irá ficar pouco mais claro, iremos 

criar uma regra para pegar os elementos parabólicos. 

 (II) – Aqui estamos criando o objeto do tipo “Set” no modelo 

Femap. 



13 
 

Este material pode ser compartilhado livremente 

 (III) – Como queremos criar uma grupo de elementos 

parabólicos, então deve-se criar um objeto do tipo grupo. Por isso 

usamos o método “femap.group”. 

 (IV) – Da mesma forma que fizemos anteriormente com nós, 

elementos, vamos fazer com o objeto tipo “grupo”. Onde no 

modelo atual do Femap que iremos carregar todas as informações 

do grupo. 

 (V) – Na linha 13 e 14 criamos a variável “novogrupoID” pois 

precisamos informar ao script qual serão ID desse novo grupo que 

será criado. O método “.NextEmptyID” irá criar um ID ainda não 

existente, como já foi explicado anteriormente na página 10. 

 (VI) – Agora como explicamos em (I), na linha 16 e 17 é uma 

criação de regra para usarmos o tipo de elemento que queremos: 
 

 
 

 (VII) – Na linha 19 foi usado a função “.title” para adicionar 

um nome ao grupo e na linha 20 a função “.Put” está armazenando 

o ID deste novo grupo. 

 (VIII) – Neste loop, vai incrementando o valor de x toda vez 

que um elemento for parabólico através da função “.IsParabolic()”. 

 (IX) – Retorna no prompt a quantidade de elementos 

parabólicos do modelo. 
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3.6. Criando Output. 
Neste último exemplo deste tutorial iremos analisar um script que 

calcula uma tensão média entre o top e bottom do elemento para X e Y, 

onde chamaremos de “Mid Plane Stress”. 
 

 

 

Figura 7 Criando output 
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 (I) – Criamos uma variável outSetID como Long que será 

usada posteriormente. 

 (II) – Da linha 6 até a linha 17 iremos criar os objetos do tipo 

“Output” pois será neles que guardaremos os valores da tensão 

top e bottom de x e y e depois calcularemos as tensões médias 

“MidX” e “MidY” que também será um output para ser visualizado 

no pós-processador do Femap. 

 (III) – Da mesma forma que criamos os objetos de output, 

agora precisamos criar um objeto de view de onde será mostrado 

do pós-processador os resultados do cálculo de MidX e MidY que 

iremos desenvolver. 

 (IV) – Criamos a variável viewID, que será melhor explicada 

em (V). 

 (V) – Da linha 24, a variável rc recebe o método 

“.feAppGetActiveView()” onde ele recupera o ID da visualização 

ativa no modelo ativo. Aqui dá pra perceber que o viewID não 

recebe nenhum valor específico pois ele é um output deste 

método, por isso criamos uma variável para ele como foi explicado 

em (IV). 

 
Na linha 25, rc recebe o objeto de visualização ativada do modelo 

feito na linha anterior. Na linha 26 usamos a propriedade 

“.outputset” para retornar o ID do conjunto do output ativo. 

E na linha 28, apenas como uma forma de segurança, se houver 

algum ID do output, o código começará a fazer a extração de 

cargas. 

 (VI) – Precisamos deum vetor de saída para visualizar no pós- 

processamento, logo usaremos o método 

“.InitScalatAtElement()”,onde este método inicializa o objeto atual 

para prepará-lo para a criação de um vetor de saída contendo um 

único valor escalar em cada elemento. 
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 (VII) – Da linha 33 até 36 estamos definindo os IDs  set de 

output para as variáveis. 

 (VIII) – Como anteriormente (VII) definimos os IDs dos sets 

das variáveis, agora colocamos quais serão os seus respectivos IDs.  

7020 -> Top X Stress 

7021 ->Top Y Stress 

7420 -> X Stress 

7421 -> Bot Y Stress 

 (IX) – Agora temos um loop onde calculará as tensões MidX e 

MidY de cada elemento. Na linha 48 verifica se o tipo de elemento 

é do tipo placa, então ele faz o cálculo. 
 

 

 (X) – Como foi visto em (V) rc é um objeto do tipo 

“visualização” no pós-processador. Agora rc armazena os dados de 

MidX e MidY nos seus respectivos IDs. 
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4. Conclusão.  

E assim finalizamos este pequeno tutorial do API do Femap. O 

principal objetivo dele foi dar uma pincelada por cima e como um pontapé 

inicial.  

Existem centenas de métodos e funções que podem ser usados, e seria 

praticamente impossível e conhecer todos aqui. Para isso há o Femap API 

Help, que embora não seja o mais didático, mostra todas as 

funcionalidades desta poderosa ferramenta. 

Agora basta colocar a mão na massa e começar a programar! Esta é a 

única forma possível para aprender a desenvolver scripts. Uma forma bem 

útil de aprender é fazer o que eu chamo de canibalização de programas. 

Pegar partes de programas já prontos e desenvolver sua própria 

ferramenta como se fosse um Frankenstein de várias partes de outros 

códigos já prontos. Na própria pasta onde o Femap é instalado há uma 

pasta API onde há uma série de scripts já prontos, e sabendo o básico de 

como funciona o API você será apto a entender o código e desenvolver 

suas próprias ferramentas. 

 

 

5. Apêndice 

Código Olá Femap: 

Sub Main 

    Dim App As femap.model 

    Set App = feFemap() 

 

    App.feAppMessage(0, "Olá Femap") 

    MsgBox("Olá Femap") 

 

     

End Sub 
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Código Listando nós do modelo: 

Sub Main 

    Dim App As femap.model 

    Set App = feFemap() 

    Dim n As femap.Node 

    Set n = App.feNode 

    App.feAppMessageStartListing() 

    App.feAppMessage( FCM_NORMAL, "Nodal Coordinates" ) 

    While n.Next() 

    App.feAppMessage( FCM_NORMAL, Str$(n.ID) + " xyz=" + _ 

    Str$(n.x) + " " + Str$(n.y) + " " + Str$(n.z) ) 

    Wend 

    App.feAppMessageEndListing() 

End Sub 

 

Código Leitura de um arquivo de texto: 

Sub Main 

    Dim App As femap.model 

    Set App = feFemap() 

 

    Dim ler_arquivo As femap.Read 

    Set ler_arquivo = App.feRead 

 

    Dim fe_Node As femap.Node 

    Set fe_Node = App.feNode 

 

    Dim s As String 

    s = MacroDir + "\nos.txt" 

 

    leitura = ler_arquivo.Open( s, 80 ) 

        While Not ler_arquivo.AtEOF 

            leitura = ler_arquivo.Read 

            fe_Node.x = ler_arquivo.RealField( 1, 0.0 ) 

            fe_Node.y = ler_arquivo.RealField( 2, 0.0 ) 

            fe_Node.z = ler_arquivo.RealField( 3, 0.0 ) 

            nos = fe_Node.Put( fe_Node.NextEmptyID) 

        Wend 

 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Este material pode ser compartilhado livremente 

Código Quantidade de elementos shell: 

Sub Main 

    Dim App As femap.model 

    Set App = feFemap() 

    Dim feElem As femap.Elem 

    Set feElem = App.feElem 

 

    Dim x As Integer 

    x=0 

 

     While feElem.Next() 

           If feElem.type = FET_L_PLATE  Then 

           x= x+1 

           End If 

     Wend 

 

App.feAppMessage(0,"Há" + Str$(x) + " Elementos Shell ") 

 

End Sub 

 

 

Código grupos de elementos parabólicos: 

Sub Main 

    Dim App As femap.model 

    Set App = feFemap() 

 

    Dim elemSet As femap.Set 

    Set elemSet = App.feSet 

 

    Dim feElem As femap.Elem 

    Set feElem = App.feElem 

 

    Dim novogrupo As femap.Group 

    Set novogrupo= App.feGroup 

    Dim novogrupoID As Long 

    novogrupoID =novogrupo.NextEmptyID 

 

    elemSet.AddRule(FTO_TRIA6,FGD_ELEM_BYSHAPE) 

    elemSet.AddRule(FTO_QUAD8,FGD_ELEM_BYSHAPE) 

    elemSet.AddRule( 

    novogrupo.SetAdd(FT_ELEM,elemSet.ID) 

    novogrupo.title=" Elementos Parabolicos" 

    novogrupo.Put(novogrupoID) 

 

    Dim elemID As Long 

    Dim j, x As  Integer 

    x=0 

    j=1 

 

    While feElem.Next() 

    If feElem.IsParabolic()=True Then 

     x=x+1 

    End If 

        j=j+1 

    Wend 

 

    If x>0 Then 

 App.feAppMessage(0,"Há" + Str$(x) + " Elementos parabólicos") 

 Else 
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     App.feAppMessage(0,"Não há elementos parabólicos") 

    End If 

 

End Sub 

 

Código Criando output: 

Sub Main 

    Dim App As femap.model 

    Set App = feFemap() 

 

    Dim outSetID As Long 

    Dim TopX As femap.Output 

    Set TopX = App.feOutput 

    Dim TopY As femap.Output 

    Set TopY = App.feOutput 

    Dim BotX As femap.Output 

    Set BotX = App.feOutput 

    Dim BotY As femap.Output 

    Set BotY = App.feOutput 

    Dim MidX As femap.Output 

    Set MidX = App.feOutput 

    Dim MidY As femap.Output 

    Set MidY = App.feOutput 

 

    Dim feView As femap.View 

    Set feView = App.feView 

 

    Dim viewID As Long 

 

    rc = App.feAppGetActiveView( viewID ) 

    rc = feView.Get( viewID ) 

    outSetID = feView.OutputSet 

 

    If outSetID > 0 Then 

 

    MidX.InitScalarAtElem( outSetID, 9000000, "Mid X-Stress", 

FOT_STRESS, False ) 

    MidY.InitScalarAtElem( outSetID, 9000001, "Mid Y-Stress", 

FOT_STRESS, False ) 

 

    '7020 Top X Stress 

    '7021 Top Y Stress 

    '7420 Bot X Stress 

    '7421 Bot Y Stress 

 

    TopX.setID = outSetID 

    TopY.setID = outSetID 

    BotX.setID = outSetID 

    BotY.setID = outSetID 

 

    rc = TopX.Get( 7020 ) 

    rc = TopY.Get( 7021 ) 

    rc = BotX.Get( 7420 ) 

    rc = BotY.Get( 7421 ) 

 

    Dim feElem As femap.Elem 

    Set feElem = App.feElem 

    Dim elemID As Long 
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    While feElem.Next 

        If feElem.type = FET_L_PLATE Then 

            elemID = feElem.ID 

            MidX.Value(elemID) = (TopX.Value(elemID) + 

BotX.Value(elemID) ) / 2.0 

            MidY.Value(elemID) = (TopY.Value(elemID) + 

BotY.Value(elemID) ) / 2.0 

        End If 

    Wend 

 

    rc = MidX.Put( 9000000 ) 

    rc = MidY.Put( 9000001 ) 

 

    End If 

 

End Sub 
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