
 

 

  

 



 

 

 

A Jornada de Saneamento da BuildLab Academy é um pacote completo 
de treinamentos voltados para os profissionais que procuram se aperfeiçoar 
na área e se destacar no mercado de trabalho. A jornada é composta pelos 
seguintes cursos: Fluxo BIM, Recap Pro, InfraWorks, Civil 3D, Dynamo para 
Civil 3D, Revit, Gestão de Perdas, Autodesk Docs, AutoCAD Map 3D e 
Navisworks. 

 
Esta jornada é de extrema importância pois permite que você tenha uma 

visão geral de como um projeto de saneamento se inicia, de como funciona 
e de proporcionar ideias de possíveis usos no futuro. Uma das grandes 
vantagens de conhecer um fluxo de trabalho macro é estabelecer um 
processo prático e assertivo para as diferentes fases/etapas de projetos de 
saneamento, com isso você poderá aplicar esse conhecimento adquirido de 
forma bastante produtiva e consequentemente irá te preparar para novas 
oportunidades de trabalho.   
 

1. INTRODUÇÃO AO FLUXO BIM PARA SANEAMENTO 

Onde será apresentado os conceitos básicos sobre o fluxo de 
trabalho BIM para o setor de saneamento. 
 

2. RECAP PRO PARA SANEAMENTO 

Aqui, você aprenderá a aplicar os principais fluxos para a criação do 
modelo de nuvem de pontos inserido no fluxo de projetos de 
saneamento com o Autodesk ReCap Pro. Você desenvolverá 
habilidades que o permitem criar, analisar e editar modelos de nuvem 
de pontos para estudos e análises, e posterior criação de traçados para 
redes lineares. 
 

 



 

 

3. INFRAWORKS PARA SANEAMENTO 

O treinamento de InfraWorks para Saneamento busca aplicar os 
principais fluxos para o desenvolvimento de modelos conceituais e 
preliminares para projetos de saneamento. Você aprenderá a criar um 
modelo com visual atraente e imersivo para estudos e análises com 
simulações a partir da inserção de traçados e suas informações, com 
um refinamento da capacidade de tomada de decisão a partir de 
simulações. 
 

4. CIVIL 3D PARA SANEAMENTO 

Tem como objetivo apresentar os conceitos de fluxos de projetos de 
saneamento e estimular a utilização de um método de desenho a 
partir de informações de desenho mais precisa. Ao desenvolver essas 
habilidades, é possível otimizar as atividades diárias relacionadas à 
utilização das ferramentas do Autodesk Civil 3D focadas em fluxos de 
traçados do sistema de distribuição de água e coleta de esgoto. 
 

5. DYNAMO PARA CIVIL 3D 
 
O treinamento oferece uma experiência de imersão a um determinado 
conceito de programação. Voltado para a execução de atividades 
repetitivas, a utilização da programação visual – que não exige do 
usuário uma necessidade de conhecimento de linguagem de 
programação – como meio de transcrição de uma sequência de 
operações é apresentada nesse curso como uma forma de otimização 
da utilização das ferramentas do software. 
 

6. AUTOCAD MAP 3D PARA GEOPROCESSAMENTO 

Busca apresentar os conceitos GIS, a interface da ferramenta AutoCAD 
Map 3D, além de apresentar a integração GeoBIM e as tendências de 
futuro para o geoprocessamento no setor de infraestrutura. Ele é feito 
para você que quer potencializar seus conhecimentos sobre análises 
especiais sobre bando de dados georreferenciadas. Serão abordados 
os principais conceitos e funcionalidades inerentes aos Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG). 
 



 

 

 

7. REVIT PARA SANEAMENTO 

Neste treinamento serão apresentadas as ferramentas de modelagem 
BIM do software Autodesk Revit que é o aplicativo para projetos 
arquitetônicos, hidráulicas, elétricas e estruturais que disponibiliza 
ferramentas apropriadas para projetar, analisar e manter o projeto de 
saneamento sempre coordenado através de um processo BIM – 
Modelagem da Informação da Construção. 
 

8. GESTÃO DE PERDAS COM INFOWORKS 

Será apresentado a metodologia para gestão de perdas de água, 
utilizando o software InfoWorks da Innovyze Você estará 
capacitado para construir e calibrar modelos hidráulicos e 
elaborar cenários de análise das ações operacionais e seus 
impactos na gestão das perdas do sistema de abastecimento de 
água.  

9. NAVISWORKS PARA COORDENAÇÃO DE PROJETOS 

Apresentará os principais conceitos de coordenação BIM durante o 
desenvolvimento de um projeto e preparação para a obra. Você 
passará por uma introdução das atividades que envolvem o papel, 
bem como da ferramenta Navisworks. Em seguida, será conduzido 
pelas principais etapas envolvidas na Coordenação BIM: Modelo 
federado, validação de qualidade de modelos BIM, detecção de 
interferências e sessões de design review. 

 
10. AUTODESK DOCS 

Tem como objetivo apresentar o fluxo de gestão de documentos com 
a ferramenta. É uma plataforma que oferece gerenciamento de 
documentos e controle para toda a equipe. Você aprenderá a utilizar 
o ambiente colaborativo do Autodesk Construction Cloud, realizar a 
gestão de controles de documentos 2D e 3D, gerenciar a comunicação 
entre os stakeholders de seus empreendimentos, controlar e organizar 
as pastas e apoiar na coordenação do modelo BIM. 
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certificado da Autodesk. Autor dos livros AutoCAD Civil 3D 
2014, AutoCAD Civil 3D 2016 e Autodesk Civil 3D 2020, atua 
como consultor em implantação BIM com especialização 
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de soluções BIM Autodesk, com solida experiência em treinamentos, 
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InfraWorks, Revit e Navisworks. Atuou na Gestão técnica de 
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Marlon Gildo é Especialista técnico 
graduado em Engenharia Civil e com 
especialização em BIM, com 6 anos de 
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para clientes dos mercados de Rodovias, Ferrovias, Real Estate, Óleo 
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é reconhecido como influenciador na evolução do BIM no 
Brasil, sendo palestrante por 3 vezes no Autodesk 
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o Responsabilidades e papéis  

o Permissões nas pastas 

o Tabelas de permissões 

o Compartilhamento com usuário externo 

o Visualização no Docs 

o Publicação de folhas 

o Visualização 2D 

o Macroestrutura do CDE 

o Plano de execução BIM 

o Convite e permissionamento de usuários 

o Processo de revisão do modelo 

o Transmissão 

o Criação de Issues 

o Criação de Reports 

o Partilha de informações entre projeto 



 

 

o Configurações 

o Publicação e arquivamento 

o Integração com o Revit 

o Criação de novo versionamento 

o Análise comparativa de arquivos 

o Integração com o Civil 3D 

o Integração com o InfraWorks 

o Integração com o Recap PRO 

o Integração com o Navisworks 

o Estudo de caso - Sabesp 

o Estudo de caso - HDR 

o Frase final 

o Power BI com Docs 

o Prova final 

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

o Fluxo BIM para Saneamento Exclusivo no pacote 

o Recap Pro para Saneamento R$479 

o InfraWorks para Saneamento R$719 

o InfoWorks para Gestão de perdas d’água R$649 

o Civil 3D para Saneamento 

o Dynamo para Civil 3D                                                

R$779 

R$649 

o AutoCAD Map 3D para Infraestrutura R$479 

o Revit para Saneamento R$649 

o Navisworks R$779 

o Autodesk Docs R$599 

  
 R$5.781,00 
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https://pay.hotmart.com/C73087122N


 

 

  



 

 

 

 
 
 

+55 11 97815-9632 
 

buildlab@ff.solutions 

https://www.linkedin.com/company/buildlab-academy
https://www.instagram.com/buildlabacademy
https://www.facebook.com/buildlab.academy
https://www.youtube.com/channel/UCiECSeRZrQvAZsOhWD4E-vw

