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1. Objetivos 

1.1. Maximizar a eficiência da produção através da adoção de uma abordagem coordenada e 
consistente para trabalhar em BIM. 

1.2. Definir as normas, e melhores práticas que garantam a entrega de alta qualidade e melhor 
coordenação nos desenhos técnicos durante todo o ciclo do projeto. 

1.3. Garantir que os arquivos BIM digitais sejam estruturados corretamente e assim permitir um 
compartilhamento mais eficiente de dados num ambiente colaborativo entre as equipes 
multidisciplinares. 

2. Sistema de trabalho em BIM 

2.1. Orientações Iniciais 

 O Estudo Preliminar de Arquitetura deve ser elaborado pela Genop, em formato RVT e 

entregue ao Cenop juntamente com as Famílias porventura criadas, em meio digital; 

 Na falta de desenvolvimento de Estudo Preliminar pela Genop, cabe à Contratada a conversão; 

 O tamanho de cada arquivo não deve ultrapassar 100 Mb; 

 Todas as alterações nos Modelos devem ocorrer em 3D; 

 Os arquivos de projeto não devem ter ativo “o “sistema de compartilhamento” do Revit 
(worksharing); 

 

 O arquivo a ser entregue ao Cenop deve conter somente a opção de leiaute a ser desenvolvida.  

 Diretórios e arquivos devem ser organizados e nomeados estritamente de acordo com o 
disposto neste documento e, em sua omissão, conforme as normas vigentes (AsBEA e ABNT); 

 A unidade de desenho deve ser o metro. A unidade milímetro só deve ser utilizada para 
mobiliário e desenhos mecânicos; 

 Todos os projetos devem ser desenhados no mesmo ponto de origem x=0, y=0, z=0, sendo o 
modelo de base o de arquitetura; 

 Todos os arquivos elaborados deverão ser entregues em extensão “RVT”, “RFA” e “RTE”; 

 Não devem ser modelados detalhes ou elementos com tamanho inferior a 100 mm de forma a 
não comprometer o tamanho do arquivo; 

 Todos os elementos modelados devem ser criados em suas respectivas categorias, isto é, 
paredes devem ser criadas com comando de paredes (Walls), pisos com as ferramentas de 
piso (floor), vigas estruturais na categoria de Viga estrutural (Structural Beam) etc. 
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2.2. Tipos de arquivos 

Os projetos das diversas disciplinas devem ser desenvolvidos nos seguintes tipos de arquivos: 

 Arquivos de Projeto (Modelo BIM) - RVT 

 Arquivos de Biblioteca (Template) – RTE 

 Arquivos de Impressão – PDF ou DWF para 2D e NWC e NWD para 3D 

 Arquivos de Família - RFA 

2.2.1. Arquivos de Templates 

Todos os arquivos de projeto devem ser criados a partir do arquivo de biblioteca (Template 
BB). 

Definições básicas que não devem ser alteradas: 

 Unidades de trabalho 

 Tabela de espessuras  

 Tabela de tipos de linhas 

 Tabela de hachuras 

 Estrutura de navegador de vistas 

 

Formatado: Cor da fonte: Automática
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Sempre que existir a necessidade de se criar uma nova família ou tipo de família deverá ser 
respeitada a normalização definida neste manual. 

2.2.2. Arquivos de Projeto 

O projeto Arquitetônico deve ser desenvolvido com o uso do BIM (Modelagem da Informação 
da Construção), em formato RVT. 

Os modelos devem ser entregues atendendo aos seguintes requisitos: 

 Todos os projetos devem ser entregues ao Cenop em meio digital, com extensão RVT; 

 Todos os elementos devem representar as características físicas e funcionais dos 
componentes utilizados em sua construção (propriedades geométricas – largura, altura, 
profundidade, área, volume; funcionais – identificação e sistema de classificação); 

 Todos os elementos devem ser configurados de forma a fornecer dados para compor 
tabelas de quantitativos e orçamento (Mapa 1); 

3. Organização dos arquivos 

3.1. Disposições gerais 

Esta seção define as regras da estrutura de dados BIM dentro do sistema de arquivamento do 
projeto, juntamente com as normas de nomenclatura associadas. 

3.2. Estrutura e nomenclatura dos diretórios 

Os arquivos deverão ser localizados dentro da estrutura de diretórios e subdiretórios, 
organizada em níveis, de modo hierárquico, conforme a estrutura constante no Anexo A. Todas as 

entregas em meio digital devem utilizar a mesma estrutura padronizada. 

3.3. Nomenclatura de arquivos 

3.3.1. Nomenclatura de Arquivos de Projeto (RVT) 

Os nomes dos arquivos de base devem conter informações de Nome para a identificação do 
projeto, disciplina, fase de projeto, data e número da revisão. Os campos devem ser separados pelo 
símbolo _ (underline). 

 

 

 

 

 

CAMPO 1 – Prefixo-SB 

CAMPO 2 – Disciplina: 

ARQ = Arquitetura 

CIVIL = Civil 

DADOS = Dados e voz 
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ELET = Elétrica 

HIDR = Hidráulico / Sanitário 

MEC = Mecânica 

PPCI = PPCI 

SEG = Segurança 

CAMPO 3 – Etapa do Projeto: 

ESTUDO = Estudo Preliminar 

EXEC = Projeto Executivo; 

CAMPO 4 – Data no padrão AAAA-MM 

CAMPO 5 - Número da revisão 

R00 = Emissão 

R01 = Revisão 1 

R02 = Revisão 2 

R03 = Revisão 3  ... 

AB = As Built  

Exemplos: 

Arquivo relativo à 1ª. Revisão do projeto executivo de arquitetura da Ag. 0141-00 Marília (SP): 

0141-00_ARQ_EXEC_2014-11_R01.rvt 

Prefixo-SB Disciplina Etapa  Data Revisão 

0141-00 ARQ EXEC 2014-11 R01 

 

3.3.2. Nomenclatura de Famílias  

 
3.3.2.1. Regras básicas para criação de Famílias: 

3.3.2.1.1. As bibliotecas devem ser criadas a partir do template de Família 
  arquivo MÉTRICO.RFT sempre dentro de sua função/categoria; 

3.3.2.1.2. Devem ser utilizados Planos de Referência para todos os sólidos internos 
que constituem a Família; 

3.3.2.1.3. Deve ser utilizado Nível de referência para a correta inserção no ambiente 
do projeto; 

3.3.2.1.4. Regras e restrições devem ser aplicadas sempre que necessário; 

3.3.2.1.5. Parametrização – nem todas as Famílias necessitam de parâmetros que 
controlem ou modifiquem a geometria. Aqueles que necessitarem desse controle 
devem atender as seguintes as regras: 

3.3.2.1.5.1. Todos os Planos de Referência que estejam associados a um parâmetro 
dimensional devem ser classificados com um Nome claro e objetivo Formatado: Fonte: Não Negrito
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(Exemplo: Topo da Mesa – nome aplicado ao Plano de Referência que irá 
controlar a altura da mesa); 

3.3.2.1.5.2. As medidas do objeto devem ser tomadas sempre com referência aos 
Planos e nunca sobre as faces da geometria; 

3.3.2.1.5.3. Os parâmetros criados dentro da Família deverão refletir seu objetivo 
(Exemplo: a cota entre os Planos de Referência Lado Esquerdo e Lado 
Direito de uma mesa deve ser nominada Comprimento); 

3.3.2.1.5.4. A biblioteca de objetos padronizados deverá conter informação interna à 
Família de acordo com o arquivo fornecido pelo Banco, sempre inserida pela 
forma de Parâmetros Compartilhados do Revit (PBMS, Configurações etc); 

3.3.2.1.6. Dimensão mínima a ser desenhada: deve-se excluir do objeto os detalhes 
com dimensões iguais ou inferiores a 1,0 cm; 

3.3.2.1.7. Materiais: só serão utilizados os materiais definidos e entregues em arquivo 
digital, pelo Banco:  

3.3.2.1.7.1. Dentro da Família não devem ser criados parâmetros de controle associados 
aos materiais, OU SEJA, OS MATERIAIS DE UM OBJETO NÃO PODERÃO 
SER ALTERADOS APÓS ELE SER INSERIDO NO AMBIENTE DO 
PROJETO; 

3.3.2.1.7.2.  Todos os elementos modelados devem ter um material associado, de 
acordo com a padronização do Banco; 

3.3.2.1.7.3. Caso seja necessária a criação de algum material (somente se não constar 
no arquivo fornecido), deve seguir as regras para nomenclatura definidas 
neste Manual e ser informado ao CONTRATANTE para que possa ser 
incluído na biblioteca.  
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3.3.2.1.8. Ficha do objeto – para cada objeto projetado deve ser elaborada uma Ficha 
com as especificações e informações, conforme modelo entregue pelo Banco. 

3.3.3.3.3.2.1.9. Check-list do objeto – Para cada objeto criado deve ser aplicado o check-list 
entregue pelo Banco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2.1.10. Nomenclatura: 

3.3.4.  

3.3.2.1.11. As Famílias de Sistema devem seguir a regra de nomenclatura 

 
 

Formatado

Formatado: Fonte: 11 pt

Formatado: Normal, À esquerda,
Espaço Antes:  0 pt, Depois de:  0 pt, 
Sem marcadores ou numeração
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3.3.4 Nomenclatura de Ambientes 

Com vistas à padronização dos projetos e das informações geradas pelos projetos, os 
ambientes devem ser nominados de acordo com a tabela abaixo: 
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Anexo A Normalização de nomes arquivos 

 
 

A1. Nome ou código de projeto 

 

A codificação deve ser definida no início do projeto, e não deverá sofrer qualquer 

alteração. 

 
 

A2. Lista de Arquivos de Templates rvt 
 

BB–ARQ-2014-V3.0.RTE – Arquivo base para projeto arquitetônico 

BB–STR-2014-V3.0.RTE – Arquivo base para projeto Estrutural 

BB-HID-2014-V3.0.RTE -  Arquivo base para projeto Hidro sanitário 

BB-MEC-2014-V3.0.RTE -  Arquivo base para projeto Instalação Mecânicas – Ar 

Condicionado 

BB-ELE-2014-V3.0.RTE -  Arquivo base para projeto Elétrico e Telemática 

BB-PARAMETROS-COMPARTILHADOS.txt – Arquivo de Parâmetros utilizados nos 

“templates”. 

BB-exportlayers-dwg-AsBeaV1.0 – Arquivo de configuração das exportações para DWG.  

BB-Folha A0.RFA – Carimbo e margem normalizada formato A0 

BB-Folha A1.RFA – Carimbo e margem normalizada formato A1 

BB-Folha A2.RFA – Carimbo e margem normalizada formato A2 

BB-Folha A3.RFA – Carimbo e margem normalizada formato A3 

Planilha orçamentaria.xls – Arquivo exemplo de orçamento que inclui extrações de 

quantitativos dos modelos 

 
A3. Estrutura das Vistas – Organização do navegador 

No navegador de vistas (Project Browser) as vistas de trabalho ficam separadas das 
de impressão a serem colocadas nas pranchas. 

Neste sentido foram criados novos tipos (types) na família das vistas de forma a 
estruturar e sequenciar todas as vistas do projeto. Estas são as regras na utilização e 
criação das vistas em Revit: 

 Estruturação em dois níveis: Existente e Projeto; 

 O nível Existente deve conter as vistas do último projeto executado para a 

dependência.  

 O nível Projeto deve conter a nova proposta a ser executada; 

 O nível Projeto contém diversos subníveis que não devem ter seus nomes alterados.  
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 Cada vez que se iniciar um novo projeto para uma dependência, todos os elementos 
demolidos devem ser apagados e então os demais elementos devem ser selecionados 
em uma vista 3d e ter sua fase alterada para “Existente” . Só então deverá ser iniciado o 
novo projeto no nível “Trabalho”. 

 As propostas devem ser elaboradas no  subnível “Trabalho”, que deve ser utilizado 
durante todo o Estudo Preliminar. 

 As vistas definitivas somente devem ser criadas nos demais subníveis depois de 
concluídas as proposições no subnível Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os nomes dos desenhos nas pranchas devem ser iguais aos nomes das vistas nos 
subnívies, no Project Browser. Não deve ser utilizada a funcionalidade “Title on Sheet” na 
guia Identity Data; 

 Caso seja necessário adicionar mais tipos de vistas deve-se observar as regras para sua 
hierarquia e denominação: 

 O nome da vista deve ser escrito sempre em maiúsculas. Deve ser objetivo, claro e 
refletir exatamente o seu conteúdo e sua representação. Por exemplo: PLANTA 
BAIXA TÉRREO; PLANTA LEIAUTE 1º PAVIMENTO; DETALHE FORRO DE GESSO 
SAA 
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 As vistas de trabalho devem ficar separadas das vistas de impressão ou exportação, 
conforme tabela a seguir: 

 
 

 
Tabela de tipos de vistas criados para o “template”: 
 
 

Número Nome do tipo Descrição 

00 Trabalho 
Vistas de trabalho (sem colocação nas pranchas 
ou utilizadas em exportação ou importação) 

05 Implantação ou situação Vistas de situação ou implantação da edificação 

06 Norte Verdadeiro 
Posicionamento correto do projeto, com o Norte 
Verdadeiro do Revit,  para estudo de orientação 
solar 

10 Planta Baixa Plantas baixas com diferentes apresentações 

15 Planta Baixa Demolição 
Plantas baixas com elementos a serem 
demolidos 

20 Planta Forro Plantas forro  

30 Vista 3D 
Perspectivas e vistas com colocação nas 
pranchas 

40 Elevação externa Elevações externas ou fachadas  

45 Elevação interna Elevações internas  

50 Cortes Cortes ou seções  

60 Detalhes Detalhes ou ampliações 

65 Detalhes CAD Vistas com detalhes importados de CAD 

70 Área Construída Plantas de medição de área  

71 Área Coberta Plantas de medição de área  

72....79 Nome da área 
Colocar sequencialmente as diferentes 
medições de áreas necessárias com nome 
adequado 

80 Imagens  Imagens “Renderizadas” 

90 Temporárias 
Vistas criadas de teste ou avaliação de 
informação que não serão colocadas em 
pranchas 
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A4. Materiais em Revit 

 

As especificações dos materiais devem 
ser preenchidas no Explorador de 
Materiais do Revit, da seguinte forma: 
 
Name - Nome do Material deve ser 

descrito de uma forma objetiva e mais 
abreviada possível, subdividido em três 
campos: 
 
MATERIAL (metal, pedra, vidro etc) 
TIPO (alumínio, aço, PVC, porcelanato 
etc) 
DETALHE ( cor, espessura, uso etc). 
 
Exemplo de nome de Material:  
 
METAL - chapa de aço 1,5mm - pintura 
eletrostática Pantone 432C 
 
Description – Descrição deve conter a 

especificação do material completa. 
 
Class – Organizador interno do Revit por 

tipo de material deve ser respeitado 
 
Comments – Descrição reduzida do 
material para utilizar em algumas planilhas 
 
Manufacturer – Deverá colocar, no 

mínimo, 3 referencias de 
fabricantes/fornecedores 
 
Model – indicar referências de modelo associado ao respetivo fabricante sempre que possível. 
Cost – não preencher 

 
URL - Deverá colocar mais informação via utilização do campo URL 
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A5. Lista de Parâmetros adicionais 

 
Nome Parâmetro Tipo Grupo Descrição 
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A6. Carimbo e preenchimento 
 
Todos os templates têm uma vista inicial predefinida que será visualizada sempre que se abrir 
o arquivo RVT.  
 

Esta vista contém dados do projeto.  Devem ser preenchidos de maneira completa e 
correta, pois as informações serão utilizadas de maneira automática nos carimbos 
das pranchas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A7. Especificações e Acabamentos 
 

A especificação dos acabamentos deve obedecer à simbologia a seguir discriminada e a 
convenção deve ser apresentada em todas as pranchas.  

Na planta do pavimento principal, o quadro de especificações deve conter todas as 
informações, e nas demais pranchas apenas os acabamentos nelas usados. 
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O preenchimento dos acabamentos deve ser feito nas planilhas respetivas para piso, parede e 
teto, atribuindo-se um código sequencial com a  discriminação completa (tipo, cor, textura, 
acabamento, linha/código/referência do fabricante), conforme figura abaixo: 

 

Simbologia: 

1. Círculo: deve ser utilizado para indicação dos materiais de piso,  escolhendo no elemento 
“ROOM” do respetivo ambiente no seu interior. 

Exemplos:  

1   Carpete Reviflex boucle, azul, ref. XXXX, da Fademac, ou similar,  

2   Granito cinza, tipo andorinha, placas de 50x50x2 cm  

3 Cerâmica Eliane, PEI 5, Cargo Plus White, 41X41cm (Rodapé mesmo material, 
8x41cm), junta de assentamento 3mm, rejunte Quartzolit cor Cinza Ártico; 

2. Triângulo: deve ser utilizado para indicações dos materiais de revestimento de paredes, 
escolhendo no elemento “ROOM” do respetivo ambiente, no seu interior. A convenção 
gráfica, quando colocada no centro do compartimento, representa os acabamentos 
circunjacentes; quando colocada junto à parede refere-se ao acabamento desta (neste 
caso deve-se preencher no campo de acabamento diferenciado de parede 1, 2 ou 3) 

Exemplo:  

1  Cerâmica cinza, linha tradicional, opaca, cinza, referência xxxx ou similar, rejunte de 
xxx mm, na cor cinza, ref. xxx).  

3. Quadrado: deve ser utilizado para indicações de forros e dos acabamentos de forro e/ou 
teto, com numeração sequencial.  

Exemplo:  

1  Forro Paraline bandeja, aço, padrão liso, placas perfuradas, cor branco acetinado, 
referência EBJ/20, da Eucatex ou similar); 
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5. Arquivos Padronizados de Referência 

 
Os arquivos necessários para desenvolvimento dos projetos se encontram em DVD fornecido à 
Contratada. 
 
O comunicado de versionamento dos arquivos será formalizado por correspondência à 
Contratada. 
 
Versionamentos de menor repercussão de “famílias”, “templates” e “materiais”, poderão ser feitos 
via “e-mail”. 
 
 
 

6. Projetos Executivos 

 

 Projeto Executivo (última versão do projeto): 

o Arquivos de projetos e complementares:  
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o Arquivos de Projeto: Revit “*.rvt” ou Plataforma BIM “*.ifc”; 

o Arquivos de Famílias: Revit “*.rfa” ou similares compatíveis com o Revit – 

para todas as famílias não entregues pelo Banco ou alteradas –; 

o Arquivos de Pranchas: AutoCAD 2010 “*.dwg” – para envio aos 

concorrentes às obras; 

 Arquivos de Impressão: 

o Adobe Acrobat Reader “*.pdf” das pranchas; 

o Especificações e Memórias de Cálculo em formato MS Word Versão 97 

(*.doc). 

o Orçamentos em MS Excel Versão 97 (*.xls). 

 Arquivos de Compatibilização: Autodesk Navisworks “*.nwc” e “*.nwd” ou 

similares compatíveis com o Navisworks. 

 Pranchas impressas e assinadas, carimbo e identificação dos profissionais 

responsáveis pelos projetos. 

 
 
 

 
 
 
 


