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CURSO DE BIM 1.0 
Modelagem 3D para compatibilização digital 

automática e gestão da produção. 
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Objetivo, benefícios e metodologia. 

O curso de BIM 1.0 pretende inserir o profissional ao mundo da Modelagem da 
Informação da Construção (BIM), capacitando-o para a elaboração de 
modelos 3D para fins de compatibilização automática e gestão de custos da 
produção. 

Os principais benefícios de aplicação de BIM é a possibilidade de redução de 
tempo e custo mediante resolução de conflitos ainda na fase de projetos, e pela 
disponibilidade de informações integradas em um único local. 

Para alcançar os objetivos e benefícios de BIM é necessário que o modelo 3D 
seja utilizado ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento: desde a 
concepção até a manutenção. Porém, é muito comum que cada projetista 
desenvolva seu modelo pensando apenas em sua área específica. Isto resulta 
em modelos que não podem ser utilizados como base para a gestão da obra, 
sendo necessário, então, a elaboração de um novo modelo 3D que seja capaz 
de suportar os procedimentos da gestão da produção. 

No curso de BIM 1.0 será ensinada a modelagem 3D da arquitetura, estrutura, 
hidráulica, elétrica e o processo de compatibilização automática. Além disso, 
será apresentado para o profissional um método de como elaborar o modelo 
para que este possa ser útil na gestão da obra, durante a execução, sem ter que 
refazer o modelo desenvolvido pelos projetistas. 

Os profissionais construirão um modelo de cada disciplina de um edifício real. O 
modelo arquitetônico será elaborado no REVIT e os modelos estrutural, elétrico e 
hidráulico no REVIT MEP. Ao final será realizada a compatibilização digital com a 
união de todos os modelos. Para a compatibilização será utilizado o software 
Navisworks. 

Também serão feitos exercícios para que o profissional entenda como deve ser 
realizada a modelagem na fase de elaboração de projetos, de modo que o 
modelo possa ser aproveitado desde a concepção até a execução da obra. Os 
processos de modelagem, troca de informações e interoperabilidade estarão 
em evidência ao longo de todo o curso, a fim de que o profissional entenda o 
que realmente é BIM, assim como, vantagens e limitações.  

43 – 9 9966 3065 (whats) ou 9 9995 9511   (Londrina-PR) 

www.intitutomagfen.com 

https://www.facebook.com/InstitutoMagfen/ 

i.magfen@gmail.com 
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Modelagem 3D da arquitetura I 

 

 

1.1 Ementa  

1.0 Apresentação à interface do REVIT; 2.0 Interoperabilidade; 3.0 Ferramentas 
de objeto: Paredes, portas, janelas, lajes, pisos, escadas, etc; 4.0 
Documentações; 5.0 Configurações de documentação; 6.0 Referências;  

 

1.2 Carga Horária Total  

25 horas/aula.  

 

1.3 Objetivos  

Apresentar as ferramentas básicas do REVIT para que o profissional seja capaz 
de elaborar um modelo paramétrico arquitetônico para fins de documentação 
e compatibilização digital automática. 

 

1.4 Metodologia  

Aulas expositivas com aplicações práticas. Será modelado em sala um 
pavimento de um edifício de 8 pavimentos. Os demais pavimentos deverão ser 
modelados pelo profissional fora do horário de aula. 

 

1.5 Bibliografia Recomendada  

EASTMAN, C., et al. Manual de BIM – Um guia de modelagem da construção 
para arquitetos, gerentes, construtores e incorporadores. Bookman, 2014, 503 p 

NETTO, C. C. Autodesk Revit Architecture 2016. Conceitos e Aplicações. Editora 
erica. 1ª ed. 2015. 

1.6 Currículo do professor 

Professor: Roberto Herodek (mais informações em breve) 
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Modelagem 3D da estrutura 
 

 

1.1 Ementa  

1.0 Criação do template de estrutura; 2.0 Link com arquitetura; 3.0 Eixos 
estruturais; 4.0 Lançamento dos elementos estruturais (pilares, vigas, lajes e 
escadas); 5.0 Recursos para repetições; 6.0 Lançamento de armaduras; 7.0 
Detalhamento (nomenclatura, cotas, cortes, etc); 8.0 Montagem de pranchas.  

 

1.2 Carga Horária Total  

10 horas/aula.  

 

1.3 Objetivos  

Apresentar as ferramentas básicas do REVIT MEP para modelagem estrutural 
para que o profissional seja capaz de elaborar um modelo paramétrico 
estrutural, assim como as limitações do programa. 

 

1.4 Metodologia  

Aulas expositivas com aplicações práticas. Será modelado em sala um 
pavimento de um edifício de 8 pavimentos. Os demais pavimentos deverão ser 
modelados pelo profissional fora do horário de aula. 

 

1.5 Bibliografia Recomendada  

WHITEBREAD, S. Mastering Autodesk REVIT MEP 2016. 1 ed. Symbex. 205. 
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Modelagem 3D de instalações hidráulicas 
 

 

 

1.1 Ementa  

1.0 Criação de template de hidráulica; 2.0 Link com arquitetura; 3.0 
Desenvolvimento do projeto (Tubulações, conexões, equipamentos hidráulicos, 
traçado de esgoto, inclinações); 4.0 Nomenclatura de diâmetros e sentido de 
fluxo; 5.0 Criação de vistas isométricas e pranchas.  

 

1.2 Carga Horária Total  

20 horas/aula.  

 

1.3 Objetivos  

Apresentar as ferramentas básicas do REVIT MEP para modelagem das 
instalações hidráulicas para que o profissional seja capaz de elaborar um 
modelo paramétrico de hidráulica, assim como as limitações do programa. 

 

1.4 Metodologia  

Aulas expositivas com aplicações práticas. Será modelado em sala um 
pavimento de um edifício de 8 pavimentos. Os demais pavimentos deverão ser 
modelados pelo profissional fora do horário de aula. 

 

 

1.5 Bibliografia Recomendada  

 

WHITEBREAD, S. Mastering Autodesk REVIT MEP 2016. 1 ed. Symbex. 205. 
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Modelagem 3D de instalações elétricas 
 

 

1.1 Ementa  

1.0 Criação de template de elétrica; 2.0 Link com arquitetura; 3.0 Criação de 
plantas de piso e de forro. 4.0 Inserção dos pontos elétricos (tomadas, 
interruptores, etc); 5.0 Traçado de eletrodutos e eletrocalhas. 6.0 Detalhamento 
de quadro, fiação e diagrama unifilar; 7.0 Quantificação. 8.0 Montagem de 
pranchas.  

 

1.2 Carga Horária Total  

20 horas/aula.  

 

1.3 Objetivos  

Apresentar as ferramentas básicas do REVIT MEP para modelagem das 
instalações elétricas para que o profissional seja capaz de elaborar um modelo 
paramétrico de elétrica, assim como as limitações do programa. 

 

1.4 Metodologia  

Aulas expositivas com aplicações práticas. Será modelado em sala um 
pavimento de um edifício de 8 pavimentos. Os demais pavimentos deverão ser 
modelados pelo profissional fora do horário de aula. 

 

1.5 Bibliografia Recomendada  

 

SATO, F. I. Revit MEP 2015: Elétrica – criando templates para projetos elétricos. 
Editora Viena. 2015. 

WHITEBREAD, S. Mastering Autodesk REVIT MEP 2016. 1 ed. Symbex. 205. 

 

1.6 Currículo do professor 
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Renato de Oliveira é engenheiro civil graduado pela Unicesumar, está 
cursando a especialização em Engenharia Digital e Tecnologia BIM pela 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a especialização do curso 
International Master BIM Manager pelo instituto Zigurat (Espanha). O profissional 
tem atuado nos mais diversos tipos de obras, desde pequenas obras públicas até 
na implantação de grandes plantas industriais, comerciais e centros turísticos. No 
total somam-se aproximadamente 1 milhão de m² construídos, com destaque 
para as obras da Refinaria Agropalma em Limeira-SP, ampliação da Marina da 
Glória para as Olimpíadas no Rio de Janeiro-RJ e construção do shopping 
Estação em Cuiabá-MT. O profissional também possui amplo conhecimento em 
gerenciamento de projetos (via metodologia PMBOK), gerenciamento da 
qualidade (via normas ISO e PBQP-H) e gerenciamento produtivo (via 
metodologia TQC e LEAN) que aliada a sua experiência o torna uma referência 
em gerenciamento de grandes obras e gestão de qualidade na construção civil. 
O profissional também atuou como professor de cursos técnicos nas respectivas 
áreas e como consultor de gestão de qualidade na construção civil e 
gerenciamento de obras. Atualmente tem focado sua experiência na área de 
soluções tecnológicas para construção civil, sendo especialista em soluções 
Autodesk e responsável pelos serviços BIM da Buysoft do Brasil, onde atua como 
BIM Manager, coordenador de desenvolvimento de projetos e consultor em 
soluções e processos BIM. No momento é o responsável pela implementação de 
BIM na Prefeitura Municipal de Arapongas e no Instituto de Planejamento Urbano 
de Curitiba (IPUC) 
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Compatibilização digital I  
 

 

1.1 Ementa  

1.0 Princípios de compatibilização de projetos e importâncias. 2.0 Softwares BIM 
para compatibilização de projetos. 3.0 Ferramenta Navisworks. 4.0 Simulações 
práticas utilizando o software Navisworks. 

 

1.2 Carga Horária Total  

5 horas/aula.  

 

1.3 Objetivos  

Promover conhecimento sobre a importância da compatibilização de projetos 
e o quando a precisão dos clashs é importante. Capacitar o profissional para 
compatibilizar e ordenar projetos de diferentes disciplinas. Promover o 
conhecimento do uso da ferramenta e indicar outras ferramentas existentes no 
mercado. 

 

1.4 Metodologia  

Aulas expositivas com promoção de reflexões sobre o tema; Apresentação e 
discussão de exemplos práticos e casos reais. Aplicação de atividade prática 
em grupo com elaboração de compatibilização de projetos.  

 

 

1.5 Bibliografia Recomendada  

EASTMAN, C., et al. Manual de BIM – Um guia de modelagem da construção 
para arquitetos, gerentes, construtores e incorporadores. Bookman, 2014, 503 p 

GRAZIANO, F. P. Compatibilização de projetos. Instituto de Pesquisas 
tecnológicas – IPT (Mestrado Profissionalizante), São Paulo, 2003. 
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GOLÇALVES, J. F. Guia para Compatibilização de Projetos com BIM. Ebook - Mais 
engenharia –AltoQi. Disponível em: . Acesso em: 30 de novembro de 2016. 

CAMPESTRINI, T. F.; et al. Entendendo BIM: Uma visão do projeto de construção 
sob o foco da informação. 1a edição, Curitiba, 2015.  

MORDUE, S., et al. Bulding Information Modeling for Dummies. 1a. edição. 
Wiley&Sons, 2016, 408 p. 86  

COMITÊ DE OBRAS PÚBLICAS. Caderno de Apresentações de Projetos em BIM. 
Secretaria de Estado do Planejamento – Governo de Santa Catarina. 

SOLIBRI. Solibri Model Checker. Disponível em: Acesso em: 29 de Janeiro de 2017. 

 

1.6 Currículo do professor 

Marco Deouro Deritti é especialista em docência do ensino superior pela 
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), com especialização em andamento 
em Engenharia Digital e Tecnologia BIM pela Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR), formado em engenharia elétrica pela UNOPAR. Sua 
experiência profissional se desenvolveu na área de elaboração de projetos 
elétricos em CAD e BIM no escritório de engenharia elétrica Engebrazil há 7 anos, 
também atua como Tutor eletrônico nas áreas de engenharias e tecnologias 
pelo grupo KROTON. 
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Modelagem para processo de gestão 

 

 

1.1 Ementa  

1.0 Métodos de gestão de custos; 2.0 Métodos de planejamento de obras; 3.0 
Processo de modelagem para gestão de obras; 4.0 Extração de quantitativos 

 

1.2 Carga Horária Total  

5 horas/aula.  

 

1.3 Objetivos  

Apresentar uma metodologia de modelagem para que o modelo elaborado 
pela arquitetura possa ser utilizado para a gestão de obras na fase de execução. 

 

1.4 Metodologia  

Aulas expositivas com exercícios práticos de modelagem 

 

1.5 Bibliografia Recomendada  

EASTMAN, C., et al. Manual de BIM – Um guia de modelagem da construção 
para arquitetos, gerentes, construtores e incorporadores. Bookman, 2014, 503 p 

 

1.6 Currículo do professor 

Thalmus Magnoni Fenato é Mestre em engenharia pela Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), com MBA em Gestão de projetos pela FGV, formado em 
engenharia civil pela UEL e técnico em edificações pela UNICAMP. Sua 
experiência profissional se desenvolveu na área de Gestão de custos, sendo 
atualmente responsável pela implementação do processo de gestão de custos 
na Favoreto Construtora. Atuou como coordenador de planejamento e controle 
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de custos do Grupo Plaenge, desenvolvendo também modelos BIM 5D para fins 
de efetivar o uso do orçamento operacional na gestão da obra. Atuou como 
consultor desenvolvendo o processo de gestão de custos do setor de obras 
industriais na Belagrícola e implementação do processo de gestão de projetos 
na Construtora Bertuci e Garcia. Ao longo de sua carreira ele participou do 
processo de gestão de custos de mais de 77 torres que somadas aproximam-se 
de 1.000.000 m2. 

 


