
  
 

COMPATIBILIZAÇÃO NA PRÁTICA 

 

Objetivo 

Neste curso, são exploradas as práticas de gestão, sob a responsabilidade do 

coordenador de projetos e com auxílio das ferramentas digitais proporcionadas pelo 

BIM você terá acesso a um verdadeiro “kit de ferramentas”. 

Inicialmente, exploram-se as atividades de análise crítica, de verificação e de 

validação das etapas de projeto. A seguir, aprofunda-se a compreensão do papel 

da detecção de colisões entre partes do modelo e da compatibilização dessas 

interferências. Discutem-se o procedimento de clash detection e o uso do ambiente 

comum de dados (CDE) como suporte à coordenação de projetos. 

 

Conteúdo 

• Por que existem colisões em um projeto? 

• Identificação das áreas críticas de um edifício com maiores potenciais de 

colisões 

• Estratégias de prevenção da ocorrência de colisões 

• Interoperabilidade: entendendo o esquema IFC e o formato BCF 

• Interface do SOLIBRI OFFICE e regras para verificação de colisões 



  
 

• Criação de modelo federado 

• Validação e análise de modelos BIM 

• Interface do ambiente comum de dados (CDE) Bimsync 

• Criação da matriz de clashes e testes prioritários 

• Testes práticos em modelos usando o SOLIBRI 

• Gerar relatórios de colisões no SOLIBRI em diversos formatos 

• Integração entre o SOLIBRI e o Bimsync 

• Publicação de relatórios de colisão no ambiente comum de dados (CDE) 

Bimsync 

• Aprender a organizar o ciclo de compatibilização com o uso de um CDE, 

Figura 1 

 

 

 

Figura 1: Ciclo de coordenação e compatibilização de projetos BIM 

 

Inclusos 

• Certificado autenticado por QRCode 

• Plataforma de elearning Canvas com todos os recursos didáticos de última 

geração 



  
 

• Download das aulas gravadas 

• Uso do CDE Bimsync 

• Curso online pela plataforma ZOOM 

Não incluso 

Licença de uso do SOLIBRI OFFICE para realizar o curso (você poderá usar licença 

educacional ou trial do software disponível no site da SOLIBRI. 

Horários 

Início: 15 de junho 

Duração: 12 horas - 4 aulas de 3h (Terças e Quintas das 19 as 22h) 

 

 

 

 


