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O que importa de verdade:

✓ NÃO sou vendedor de software

✓ NÃO implanto o BIM em empresas

✓ Não sou BIM Manager

Portanto:

✓ Mostrarei minhas conclusões em casos reais

✓ Tudo o que mostrarei está baseado na prática

✓ Falarei a verdade

✓ Estou convencido de que ainda não entendo 100% do que o BIM pode proporcionar

✓ Todas as imagens apresentadas foram elaboradas sobre projetos reais



AGENDA:

✓ Vantagens encontradas no uso do BIM

✓ Como foi a Implantação do BIM na minha empresa

✓ Fluxo de trabalho sugerido

✓ Casos reais

✓ 7 Dicas aprendidas

✓ Perguntas e respostas (?)



VANTAGENS ENCONTRADAS NA UTILIZAÇÃO DO BIM
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PD: Pré-projeto 
SD: Estudo preliminar / Anteprojeto
DD: Anteprojeto / Projeto básico
CD: Projeto executivo
PR: Contratação da obra
CA: Obra
OP: Operação

Gráfico cortesia de Patrick MacLeamy AIA / HOK / (CURT, 2007)
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VANTAGEM DO BIM EM MINHAS OBRAS



Acreditação do projeto

Custo da obra





O RISCO INCLUÍDO NO BDI PODE SER UMA OPORTUNIDADE ?

✓ Quem assume o risco?

✓ O contratante?

✓ O contratado?



COMO FOI A IMPLANTAÇÃO DO BIM NA MINHA EMPRESA

✓ Como engenheiro conhecia muito pouco o AutoCad;

✓ Por necessidade busquei uma nova plataforma de projetos;

✓ Havia pouca informação no Brasil sobre BIM;

✓ Em 2011 fomos convidados a mostrar o que estávamos fazendo no Autodesk University em SP;

✓ Nos reuniamos aos sábados pela manhã para estudar;

✓ Consultava Livros em inglês adquiridos na Amazon.



1ª DICA

✓ Somente trabalhe com softwares legítimos, com a
responsabilidade devida e necessária;

✓ No âmbito profissional não é correto utilizar-se de
versões estudantis dos softwares, bem como de
versões de avaliação pois muitas ferramentas não
estão incluídas;

✓ Busque sempre a versão mais atualizada de seu
software pois o avanço do BIM a cada ano é muito
grande;

✓ Verifica se o software está com todos os seus
“Updates” atualizados.



Nomeada em homenagem ao seu 
projetista, o engenheiro Gustave Eiffel



O ENGENHEIRO COMO PROJETISTA E DETALHISTA









2ª DICA

✓ Somente detalhe o projeto depois do ante projeto estar
100% aprovado por todos envolvido!!





Exemplo de nível de detalhamento da base de uma 
coluna metálica - Fonte: BIM Forum

Level of Development (LOD) 
Specification

Especificação do nível de 
detalhamento do projeto

Com BIM temos condições 
de elaborar projetos no 
nível de detalhamento LOD 
400



3ª DICA

✓ Não detalhe seu projeto mais do que o necessário para
o fim da qual ele se destina poi seu modelo ficará cada
vez mais “pesado” para processar!!



• Isto não precisa detalhar. O montador soldador já sabe como deve fazer!
• Esquecemos de colocar no caminhão 20 contraventos. O montador está parado!
• A furação da peça veio errada. Vamos abrir o furo com o maçarico!
• As colunas do caminho da Ponte Rolante cedeu. Vamos fazer uma mão francesa para 

reforçar!

USAR BIM É NÃO TER QUER OUVIR FRASES COMO:

TEMOS QUE SER COMPETITIVOS EM UM MERCADO
GLOBALIZADO!







➢ Inicie o projeto
➢ Crie os eixos do projeto
➢ Defina as cotas do projeto
➢ Projete a arquitetura
➢ Projete a engenharia
➢ Analise arquitetura x engenharia
➢ Desenvolva os projetos complementares
➢ Analise as interferências totais do modelo
➢ Quantifique e orçe a obra
➢ Construa o modelo 4D (cronograma da obra)

WorkFlow Sugerido para o Projeto em BIM:



4ª DICA:

✓ Monte seu “Template” baseado em um projeto Real!
✓ Mantenha seu “Template” atualizado conforme as

necessidades vão aparacendo;
✓ Enquanto vai se montando a documentação do projeto vai

conferindo para identificar possiveis erros ou enganos;
✓ “Template” tem que ser elaborado e montado por quem o vai

utilizar...
Eu não compraria um “Template” pronto!

✓ Copiar itens comuns entre projetos de um projeto para outro..
Exemplo: Bloco de sanitários



Everest Fonte BBC



➢ Workflow estrutural



Não existe um único software que:

✓Modela a estrutura;
✓Analisa a estrutura;
✓Compatibiliza a estrutura com as outras disciplinas;
✓Quantifica;
✓Detalha a estrutura;
✓Elabora desenhos da estrutura;
✓Exporta arquivos CNC para fabricação;
✓Elabora o cronograma 4D da estrutura;
✓Elabora imagens renderizadas da estrutura;

✓Interoperabilidade entre os softwares é importante.



5ª DICA:

✓ Monte seu “DataBase” próprio e crei seu mapeamento de
denominações entre os seus softwares de uso;

✓ Confira as “DataBases” existentes, principalmente os dados que
possam interferir no dimensionamento estrutural;

✓ Teste se a Interoperabilidade entre os softwares tem perfeição.



Obra Volare – Simulador cargas de vento Fonte: arquivo pessoal.

Obra Nova Aliança – Análise 
interação arquitetura/estrutura
Fonte: arquivo pessoal.

Obra Neugebauer – Detalhamento 
estrutural metálico LOD 400
Fonte: arquivo pessoal.



Obra Volare – Produção de pilares e placas pre
moldadas na própria obra _- Fonte: arquivo pessoal. 



6ª DICA:

✓ Busque dentro do possível famílias prontas que os fornecedores
disponibilizam na internet (Tigre, Gerdau, etc...)

✓ Busque em sites como “Revit City”, “BIM Object” e outros...



Primeira montadora de veículos do estado do Espírito Santo
Volare Veículos Ltda. - Grupo Marcopolo SA.
Área total do projeto: 66.000,00m²
Terreno: 82 hectares.



Modelo total do parque industrial em 3D



PROJETO E EXECUÇÃO DE BASES ESPECIAIS
Volare Veículos LTDA – ES. Projeto especial de fundação para linha de pintura.

Modelagem da fundação. Fonte: arquivo pessoal.

Detalhamento da ferragem em 3D. Fonte: arquivo pessoal.
Foto da construção da base. Fonte: arquivo pessoal.



Volare Veículos LTDA – ES. Projeto especial de fundação para linha de pintura.

Modelagem da fundação.- Fonte: arquivo pessoal.

Vantagens da modelagem 3D:

▪ Pré visualização de problemas e resolução dos 
mesmos antes do inicio da construção;

▪ Melhores condições de detalhamento 
estrutural otimizando o modelo estrutural;

▪ Melhor entendimento na interação 
base/equipamento minimizando as condições 
de erro entre as partes;

▪ O engenheiro pré dimensiona os elementos 
estruturais no próprio modelo e já os modela 
em suas dimensões muito bem aproximadas.

▪ O modelo estrutural torna-se o seu melhor 
amigo.



PROJETOS 3D COM COMPATIBILIZAÇÃO

Modelagem BIM proporciona perfeitas condições de compatibilização entre os projetos arquitetônicos, estruturais, hidro
sanitários, elétricos, ar condicionado, PPCI, mobiliário, dentre outros.

Modelagem Prédio administrativo Volare Veículos Ltda. 
Fonte: arquivo pessoal.



OBRAS REALIZADAS
Neugebauer – Fábrica de chocolates – Arroio do Meio– RS.



COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS EM 3D

Obra Neugebauer – Recebemos o projeto
do layout de equipamentos da empresa
suiça Buhler, elaboramos os projetos de
suportação metálico de equipamentos e
tubulações e compatibilizamos os
modelos em 3D proporcionando “zero
erro” na sua execução.









6ª DICA: UTILIZE O DWG COMO BASE DE PROJETO





ÚLTIMA DICA:

✓ “Quem não Faz poeira Come poeira”
✓ “O bom piloto passa nas Curvas e não nas retas!!”
✓ Portanto atualização profissional constate está cada vez mais

necessária!!!





➢ GENERATIVE DESIGN COM OTIMIZAÇÃO PARAMÉTRICA

Fonte Autodesk





angelo@refeengenharia.com.br




