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1. Introdução

Acesse a Plataforma BIM BR pelo seguinte

endereço: https://plataformabimbr.abdi.com.br

Recomenda-se utilizar as versões mais recentes

dos navegadores Internet Explorer, Edge, Firefox,

Safari, Opera e Google Chrome. Porém, para

melhor aproveitamento das funcionalidades do

ambiente, aconselha-se a utilização do Google

Chrome.

Além de computadores, o ambiente também é

acessível via dispositivos móveis, tais como tablets

e smartphones.

O acesso ao conteúdo da Plataforma é livre para

visualizações de todos os usuários. No entanto,

para obtenção do acesso completo às funções

restritas (como download de objetos e perfil

profissional), é necessária a realização do

cadastro.

1

https://plataformabimbr.abdi.com.br/


2. Menu Principal

(1) Logomarca da Plataforma: para retornar à
página inicial, clique na logomarca.

(2) Biblioteca Nacional BIM: permite a busca e
download de objetos BIM disponibilizados na
Plataforma.

(3) Profissionais BIM: permite a busca filtrada
de profissionais BIM cadastrados na
plataforma por software, profissão e local de
atuação.

(4) Notícias: exibe notícias relacionadas ao
BIM publicadas na Plataforma.
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(5) Entrar/Registrar-se: área para efetuar o
login ou o registro do usuário para acesso a
funcionalidades restritas.

(6) Ajuda: área de apoio ao usuário onde
estão disponíveis documentos com instruções
pertinentes para navegação e arquivos
necessários para realização de uploads.

(7) Fale Conosco: no rodapé da página

encontra-se a opção “Fale Conosco”, a qual
garante o contato com a equipe de
administradores.



3. Como se cadastrar
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Para se cadastrar e obter acesso às funções
restritas da Plataforma, acesse a opção
“Entrar/Registrar-se” e clique em “Quero me
registrar” (1) da caixa de diálogo exibida.
Confirme que você não é um robô (2). Será,
então, exibido o formulário a ser preenchido,
seguindo os passos apresentados a seguir:

1. Definir a imagem do perfil.

2. Preencher dados do usuário: selecionar
pessoa física, pessoa jurídica ou fabricante.

3. Preencher as informações obrigatórias: Tipo,
Nome, Sobrenome, E-mail, Senha, Confirmar
Senha, Profissão e Áreas de Atuação.

4. Em caso de profissional BIM, preencher as
informações adicionais: Softwares, Uso dos
Softwares para, Locais de Atuação (para
pessoa física e jurídica) ou Locais de Produção
e Revenda (para fabricantes) e Minicurrículo
(para pessoa física e jurídica).

5. Confirmar leitura e concordância dos
Termos e Condições da Plataforma.

6. Selecionar as opções de privacidade (para
pessoa física e jurídica).

7. Ao finalizar, uma mensagem será enviada
para o e-mail informado com um link, que
deverá ser acessado para ativar sua conta na
Plataforma BIM BR.



4. Menu do Usuário
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(3) Minha Biblioteca: possibilita ao usuário
incluir, alterar e excluir os seus Objetos BIM
para serem disponibilizados para download
após validação dos administradores.

(4) Meus Downloads: apresenta todos os
objetos baixados pelo usuário.

(5) Histórico: possibilita ao usuário realizar
consultas no histórico de ações realizadas por
ele.

(6) Sair: realizar logout.

Ao efetuar o login, será exibido o e-mail do
usuário no Menu Principal, na posição onde
antes se encontrava a opção “Entrar/
Registrar-se”. Ao clicar no e-mail, o Menu do
Usuário será exibido conforme a figura abaixo.

(1) Minha Home Page: apresenta os dados
cadastrados, os Objetos favoritos, 10 Objetos
mais baixados, 10 Autores/Responsáveis com
mais Objetos e Usuários favoritos.

(2) Atualizar Perfil: edição do cadastro do
usuário.



5. Upload em Minha Biblioteca

Ao acessar a opção “Minha Biblioteca”, no
Menu do Usuário, serão exibidos todos os
objetos inseridos por ele, possibilitando filtrar a
pesquisa por palavra-chave (1), software (2),
status de validação (3), categoria (4) e
subcategoria (5).

O upload pode ser realizado de forma

individual (6) ou coletiva (7). Para carregar,
siga as instruções a seguir:

Para realizar o upload de um único objeto,
clique no botão “Upload Individual”. Cada
objeto deve conter três arquivos:
arquivo nativo proveniente do software BIM;
arquivo em extensão .ifc proveniente da

exportação do arquivo nativo e
ficha técnica em formato Excel preenchida
com os dados do objeto (ficha-modelo
disponível para download na sessão Ajuda).
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O sistema fará a leitura da ficha técnica e
preencherá automaticamente os campos. Se
os dados da ficha técnica não forem
carregados corretamente, não será possível
prosseguir com a inclusão. O limite máximo
para uploads é de 200mb.

Além das três extensões obrigatórias, podem
ser anexados adicionalmente manuais do

objeto em formato .pdf.

Extensões obrigatórias

ARQUIVO 

NATIVO

+ +



5. Upload em Minha Biblioteca
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Para realizar o upload coletivo, o requisito das
três extensões de arquivos obrigatórias por
objeto permanece. Crie um .zip que contenha

todos os trios de objetos (e arquivos em .pdf
adicionais) que deseja publicar.

Atenção! Não crie subpastas. Todos os
arquivos devem estar no mesmo diretório.

Clique no botão “Upload Coletivo” e carregue
o .zip criado. Caso haja alguma interferência
técnica que impeça o upload de objetos
contidos no .zip, será gerado um relatório de
erro, que posteriormente será enviado para e-
mail cadastrado pelo usuário (1).

Uma vez aceito o upload, os objetos passarão
por um processo de validação por parte da
equipe de especialistas da Plataforma BIM BR.
Caso haja reprovações nessa etapa, o usuário
receberá um e-mail individual sobre cada

situação - o qual apresentará solicitações de
adequações a serem realizadas, quando

necessárias (2).



5. Como nomear os arquivos

Os três tipos de arquivos obrigatórios que farão
parte do upload devem receber o mesmo
nome, que será composto pelos seguintes
metadados (separados por underline e

grafados sem espaços, sendo cada palavra
iniciada por letra maiúscula):

Categoria: Identificação da Categoria do
objeto na aba "Dados" da Ficha Técnica
BNBIM, ou da “Tabela de nomenclatura
BNBIM”, ambas disponíveis na sessão “Ajuda”
(instruções na página 8 deste manual).
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Subcategoria: Identificação da Subcategoria
do objeto na aba "Dados" da Ficha Técnica
BNBIM, ou da “Tabela de nomenclatura
BNBIM”, ambas disponíveis na sessão “Ajuda”
(instruções na página 8 deste manual).

Livre: Informação de conteúdo livre, podendo
corresponder a medidas, materiais ou outras
informações complementares do objeto.

Responsável/Autor: Empresa responsável pelo
objeto ou autor de seu desenvolvimento.

extensões obrigatórias

Categoria

Subcategoria

Livre

Autor/
Responsável

Paisagismo_MobiliárioExterno_BancoMadeiraL=120cm_MariaSilva



6. Como preencher a Ficha Técnica

Para preenchimento da Ficha Técnica em
formato Excel, realize o download da “Ficha
Técnica BNBIM”, disponível na sessão “Ajuda”
e localize, dentro da Ficha, na aba “Dados”
(1) a Categoria (2) e a Subcategoria (3)
correspondentes ao objeto sob adequação.
Após localização da Categoria e
Subcategoria, selecioná-las na aba “Ficha” (4)
em seus respectivos campos (5). Para
preenchimento dos demais campos, consultar
as “Instruções para Preenchimento” (6) na
aba “Ficha”.
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A consulta de categoria e subcategoria
também pode ser realizada na “Tabela de
nomenclatura BNBIM”, disponível na sessão
“Ajuda”.

Caso a categoria ou subcategoria ideal para
seu objeto não esteja contemplada na Ficha
Técnica, entrar em contato por meio do “Fale
Conosco”, localizado no rodapé da página
da Plataforma. Conforme avaliada a situação,
a informação pode vir a ser adicionada ao
banco de dados.



7. Parâmetros de Informação
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Há Parâmetros de Informação que devem estar obrigatoriamente atrelados à modelagem do
objeto BIM em seu software nativo para que a aprovação e a publicação sejam validadas. Segue
abaixo descrição resumida dos campos a serem criados e preenchidos (para informações
completas, consulte a Ficha Técnica):

Nome do arquivo: Copiar nome exato do
arquivo

Característica do objeto:
- Genérico
- Personalizado
- Proprietário

Categoria: Identificação da Categoria do
objeto na aba "Dados" da Ficha Técnica.

Subcategoria: Identificação da Categoria do
objeto na aba "Dados" da Ficha Técnica.

Responsável/Autor: Nome do fabricante ou
do autor do objeto.

URL Informação do produto: Genéricos ou
Personalizados: preencher N.A. Proprietários:
URL para maiores informações do objeto.
Exemplo: catálogos técnicos.

URL Responsável/Autor: Endereço eletrônico
(URL) válido do site do Responsável/Autor. Em
caso de o dado não estar disponível,
preencher com N.A.

CodNCM: Genéricos ou Personalizados:
preencher N.A. Proprietários: Código de
produto da Tabela NCM ou TIPI.

Conformidade técnica: Genéricos ou
Personalizados: preencher N.A. Proprietários:
conformidade às normas ABNT de
especificação do produto, codificada por cor.

Revisão: Preencher “0” no 1º upload.

Versão: Preencher “1” no 1º upload.

Ano do Software: Campo opcional: versão do
software em que o objeto foi modelado.

ND/LOD: Campo opcional: seleção do Nível
de Desenvolvimento (Level of Development)
do objeto.



7. Parâmetros de Informação

Como exemplo da aplicação
dos parâmetros de informação
ao objeto dentro do software
BIM, foi utilizada a interface do
software Revit, da Autodesk. A
Figura 1 ilustra a edição de tipo
de um objeto, função na qual
agrupam-se os parâmetros

citados após sua inserção pelo
usuário.

Para instruções direcionadas a
softwares específicos, consulte
o manual respectivo, quando

disponível, na sessão Manuais e
Normas (link disponível na Home
Page da Plataforma), conforme

Figura 2.
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Além desses manuais, a Plataforma disponibiliza parâmetros
compartilhados de determinados softwares na sessão “Manuais e
Normas”. Estes parâmetros podem ser baixados pelo usuário para
facilitação da inserção dos parâmetros obrigatórios no momento
da adequação dos objetos BIM.

A Plataforma BIM BR está aberta a parcerias com Softwares BIM
para o desenvolvimento de manuais específicos e parâmetros
compartilhados. Caso haja interesse, o usuário pode entrar em
contato por meio do "Fale Conosco".



8. Requisito Geometria
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Limite do Objeto: Elementos que se encontrem fora dos limites da modelagem do objeto devem ser
deletados ou ocultados, ainda que sejam cotas referentes a parâmetros.

Para a aprovação de um objeto, sua modelagem dentro do software nativo precisa atender a
determinados requisitos de geometria. Estes requisitos definem o estado de funcionamento geral do
objeto, além de avaliar sua percepção visual. Seguem alguns exemplos do que será observado:



8. Requisito Geometria
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Ponto de inserção: O objeto deve ser modelado/atrelado ao ponto de origem, correspondendo à
sua forma de funcionamento. Dessa maneira, poderá ser locado na posição correta sem esforços
adicionais quando for inserido no projeto.



8. Requisito Geometria
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Material: Quando houver descrição de material no nome do arquivo do objeto, o mesmo material
deve ser atribuído à sua modelagem.

1. Componente de modelagem selecionado: Encosto/assento.

2. Material descrito no nome do arquivo: “Madeira”.

3. Material aplicado à modelagem: “Ferro”

1. Componente de modelagem selecionado: Encosto/assento.

2. Material descrito no nome do arquivo: “Madeira”.

3. Material aplicado à modelagem: “Madeira”



8. Requisito Geometria
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Relação com outros componentes: O objeto deve se relacionar de madeira ideal com outros
componentes de projeto e, quando aplicável, com seu hospedeiro. Seguem dois dos exemplos:

Moldura do ralo entra em conflito com o piso: não foi definido “corte automático” da

superfície do piso ao aplicar o objeto.

Bacia sanitária foi modelada tendo seu componente vertical um piso como hospedeiro, e

não uma parede.



8. Requisito Geometria
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Parâmetros de dimensão: Parâmetros que alteram de forma automatizada as dimensões de um objeto

devem funcionar perfeitamente. Não deve haver parâmetros sem influência sobre partes da modelagem

(parâmetros em que ao digitar um valor, nada ocorra), ou mesmo parâmetros com nomes que não

correspondam ao componente do objeto sobre o qual exercem influência (exemplo: um parâmetro

atrelado às pernas de uma cadeira não deve alterar a dimensão de seu encosto).

Observação: a existência de parâmetros não é obrigatória em um objeto. Pode-se utilizar deste
artifício em casos em que sua aplicação simplifique a utilização do componente.

Alteração de valor não gera resultado sobre a modelagem.



8. Requisito Geometria
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Funcionamento Geral: Além dos requisitos mínimos exemplificados, outros fatores definidores para o
funcionamento geral da geometria do objeto serão avaliados conforme necessário, dentre eles:

Ao ser carregado no projeto, os

componentes do objeto não

devem se desconfigurar.

A geometria deve respeitar a

escala e proporção de ambientes

nos quais o objeto poderá ser

inserido.



8. Requisito Geometria
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Objetos devem estar localizados

dentro da Região de Corte.

Ao gerar a imagem que integrará a

Ficha Técnica em Excel, a visualização

do objeto não deve ser

comprometida de forma alguma. Na

imagem, exemplo de objeto

configurado em escala diferente de

1:1 (situação em que suas linhas ficam

espessas e obstruem a visão).



a opção “Entrar / Registrar-se”. Ao clicar sobre, o menu do usuário será exibido

conforme figura a seguir:


