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Formado em Processamento de Dados pela FATEC-SP, atuou em 

multinacionais de Tecnologia da Informação como IBM e Xerox do Brasil 

 

Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

 

Pós-graduando em Tecnologia e Gestão na Produção de Edifícios pela 

USP – Poli-Integra 

 

Atualmente como VDC/BIM Manager, atua na quattroD há 8 anos com: 

 

 Coordenação dos processos de compatibilização de projetos em BIM 

 Modelagem e gestão de projetos em BIM 

 Consultorias de implementação de ferramentas e processos BIM 

 Desenvolvimento de rotinas em Dynamo 

 Desenvolvimento e coordenação de projetos. 



 O que é o Dynamo? 

 Vantagens de utilização do Dynamo 

 Funcionamento do Dynamo e interface com o Revit 

 Casos reais e práticos de utilização do Dynamo 

 Antes do Dynamo 

 Depois do Dynamo 

Agenda 



O que é o Dynamo? 



API x Dynamo 

            foreach (Element curtainWall in walls) 
            { 
                foreach (Element curtainMullion in mullionCollector) 
                { 
                    if (curtainMullion.Location != null) 
                    { 
                        LocationPoint = curtainMullion.Location as LocationPoint; 
                        double endPoint0 = locationPoint.Point[0]; 
                        double endPoint1 = locationPoint.Point[1]; 
                        FamilyInstance instFamily = curtainMullion as FamilyInstance; 
                        if (instFamily.Level != null) 
                        { 
                            string mullionLevel = instFamily.Level.Name.ToString(); 
                            instFamily.get_Parameter("Nível").Set(mullionLevel); 
                        } 
                        else 
                            curtainMullion.get_Parameter("Nível").Set("Nível indisponível"); 
                        double handOrientX = instFamily.FacingOrientation.X; 
                        double handOrientY = instFamily.FacingOrientation.Y; 
                        double handOrientZ = instFamily.FacingOrientation.Z; 
                        int mullionParent = instFamily.Host.Id.IntegerValue; 
                        if (handOrientZ != 1) 
                        { 
                            curtainMullion.get_Parameter("Orientação XY").Set((Math.Round(handOrientX, 12)) + " " + (Math.Round(handOrientY, 12))); 
                            curtainMullion.get_Parameter("Posição XY").Set((Math.Round(endPoint0, 12)) + " " + (Math.Round(endPoint1, 12))); 
                        } 
                        curtainMullion.get_Parameter("Posição XY").Set((Math.Round(endPoint0, 12)) + " " + (Math.Round(endPoint1, 12))); 
                        curtainMullion.get_Parameter("ID CurtainWall").Set(mullionParent); 
                    } 
                } 

Para você que tem conhecimentos de 

programação este é um código 

desenvolvido sobre a API do 

Autodesk Revit 

 



API x Dynamo 

Mas se você não tiver conhecimentos de 

programação, provavelmente ficará 

assim...  

 



API x Dynamo 

Com o Dynamo não é necessário envolver 

programação! A rotina abaixo realiza a 

mesma tarefa que o código anterior 

 





Você já se deparou com os seguintes necessidades? 

 “Se eu pudesse alimentar meu modelo de forma dinâmica com planilhas 

externas para automatização de processos de projeto eu agilizaria muitas 

etapas de projeto em Revit...” 

 “Se houvesse um botão para inserção de famílias com base em 

coordenadas contidas em uma planilha externa eu não despenderia tanto 

tempo para concluir esta tarefa...” 

 “Se eu pudesse automatizar a modelagem de rodapés eu reduziria o 

tempo de desenvolvimento de projeto...” 

 “Se eu pudesse automatizar o agrupamento de elementos com base em 

condições geométricas eu facilitaria muito a compatibilização em 

Navisworks...” 

 

 

Mas afinal: o que é o Dynamo? 



 O Dynamo é uma ferramenta open source (código aberto) de programação 

visual que utiliza a API (Interface de Programação de Aplicativos) para 

automatização de tarefas sem a necessidade de conhecimentos de 

programação. 

 

 

Mas afinal: o que é o Dynamo? 



Mas afinal: o que é o Dynamo? 





Vantagens em se utilizar o Dynamo 

  



 Linguagens de programação: embora isto seja possível, o usuário não 

deverá ter conhecimento de nenhuma linguagem de programação para criar 

rotinas no Dynamo, apenas conhecimentos de lógica. 

 Contratação de empresas para desenvolvimento de add-ins: a 

automatização de procedimentos simples pode ser criada facilmente na 

maioria dos casos, evitando a necessidade de aquisição ou contratação de 

desenvolvimento de add-ins. 

 Ganho de tempo: o tempo economizado com a automatização de tarefas 

permite que mais tempo seja despendido no desenvolvimento do projeto de 

fato deixando o trabalho repetitivo para o computador. 

Pontos positivos 



 Ferramenta Open Source (código aberto): como toda ferramenta com 

código aberto, o Dynamo é constantemente alimentado com atualizações 

pela comunidade. 

 Formas complexas: o Dynamo pode ser utilizado para estudos conceituais 

de Arquitetura, como estudos de fachada. 

 Atualizações no modelo: o Dynamo mantem uma relação “viva” com o 

modelo do Autodesk Revit. Isto permite que atualizações no modelo sejam 

reconhecidas em tempo real pelo Dynamo de modo a ativar a execução da 

rotina a cada alteração, caso desejado pelo projetista. 

 Consistência dos dados: a automatização de tarefas manuais potencializa 

a redução de erros e garantia de maior consistência dos dados e, 

consequentemente, maior precisão das informações obtidas a partir do 

modelo. 

 

 

Mais pontos positivos 



Casos de uso 



Separação de tubulações 

verticais e horizontais 

 Tabelas 

 Filtros para visualização 

 Compatibilização 

 

 

 

Caso de uso I 



Obtenção do elemento 

Hospedeiro de portas e janelas 

 Tabelas 

 Filtros para visualização 

 Compatibilização 

 

 

 

Casos de uso II 



Hospedeiro informado 

Casos de uso II 



Modelagem de estacas com 

base em lista externa de 

coordenadas 

 Precisão e rapidez 

 Fácil alteração de projeto 

 

 

 

Casos de uso III 

NOME COORD. X COORD. Y DIÂM. COTA COMPR.

EST29F 354454,39 7541436,19 70 613,00 15,00

EST29F 354450,98 7541441,14 70 613,00 15,00

EST30F 354447,84 7541446,27 70 613,00 15,00

EST31F 354442,39 7541456,97 70 613,00 15,00

EST32F 354438,08 7541468,19 70 613,00 15,00

EST33F 354434,97 7541479,80 70 613,00 17,00

EST34F 354433,09 7541491,67 70 613,00 17,00

EST35F 354432,46 7541503,67 70 613,00 17,00

EST36F 354433,09 7541515,67 80 612,40 17,00

EST37F 354434,97 7541527,53 80 612,40 16,00

EST38F 354438,13 7541539,13 80 612,65 16,00

EST39F 354442,44 7541550,34 80 612,65 16,00

EST40F 354447,89 7541561,04 80 612,65 16,00

EST41F 354454,43 7541571,12 80 612,65 16,00

EST42F 354461,99 7541580,45 80 612,65 17,00

EST43F 354470,48 7541588,94 80 612,65 17,00

EST44F 354479,82 7541596,50 80 612,65 17,00

EST45F 354489,86 7541603,09 80 612,40 17,00

EST46F 354500,57 7541608,54 80 612,40 17,00

EST47F 354511,80 7541612,80 80 612,65 17,00

EST48F 354523,41 7541615,91 80 612,65 17,00

EST49F 354535,27 7541617,79 80 612,65 17,00

EST50F 354547,26 7541618,42 80 612,65 17,00

EST51F 354559,26 7541617,79 80 612,65 17,00

EST52F 354571,12 7541615,91 80 612,65 17,00

EST53F 354582,72 7541612,80 80 612,65 17,00

EST54F 354593,94 7541608,50 80 612,65 17,00

EST55F 354604,66 7541603,09 70 612,45 17,00



Checagem de interferências: processo tradicional em BIM 

 Desenvolvimento do projeto por parte dos projetistas em ferramenta 

autoral BIM 

 Utilização da ferramenta Navisworks Manage da Autodesk para 

verificação de interferências 

 Emissão de relatório em PDF com a lista de interferências localizadas e 

filtradas com base em critérios pré-estabelecidos 

 Análise dos relatórios por parte dos projetistas e revisão dos projetos na 

ferramenta autoral  

 Dificuldade de visualização das interferências em 3D. É presente, em 

muitos casos, a cultura de análise de interferências em planta 

 

 

 

Casos de uso IV 



Casos de uso IV 



Checagem de interferências: processo com o Dynamo 

 Emissão de relatórios em XML contendo coordenadas, ID dos elementos 

e disciplinas envolvidas 

 Inserção automatizada de elementos 2D (detail item) nos respectivos 

pavimentos e nas posições exatas. Desta forma as interferências são 

visualizadas na ferramenta autoral diretamente sobre os elementos em 

conflito para fácil correção do projeto 

 Criação automatizada de vistas em 3D com caixas de corte para cada 

interferência para melhor visualização em casos complexos e inserção de 

cubo para fácil localização do ponto exato da colisão 

 Atribuição da identificação da colisão (ID dos elementos, disciplinas etc) 

aos elementos 2D e 3D para tabelamento utilizando Schedules 

 

 

Casos de uso IV 







Modelagem automática de rodapés 

 Possibilidade de modelagem 

automática com ou sem “Rooms” 

 Interrupção automática em portas 

 

 

Casos de uso V 



Modelagem automática de revestimentos de 

parede 

 Utilização de Keynotes para entrada externa 

do memorial de acabamentos 

 União automática com alvenarias para 

recorte dos vãos de esquadrias 

 

 

 

Casos de uso VI 



Casos de uso VI 



Fontes de informação 



Fórum Dynamo 

forum.dynamobim.com 

 



Dynamo Primer 

dynamobim.com/learn 

 



Blog do Dynamo 

dynamobim.com/blog 

 



O que: 
 Treinamento básico de Dynamo 

O que será abordado: 
 Introdução (interface e lógica de programação) 

 Pacotes (organização e funcionamento dos nós + fios) 

 Listas (lógica e funcionamento) 

 Formas geométricas (curvas, planos, sólidos e vetores) 

 Organização (agrupamento de nós/funções e comentários) 

Onde: 
 Instituto de Engenharia 

Carga horária: 
 Duas aulas de 4 horas em período noturno – dias úteis 

 

 

Quer cortar o caminho e aprender conosco?! 



Dúvidas?! 



linkedin.com/in/EduRocTav 

OBRIGADO! 


